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Pavasario šventė.

„Pavasario šventė! pavasario šventė!“ 
Paskelbė linksmi vėversiai. —
Nurimkit nuliūdę: kas verkė, kas kentė!
Nušviski pasauli, šviesiai!

Mergele! papuošk! tu savo seklyčią 
Vainikais kvapiųjų gėlių.
Gal jaunas artojas, įžengęs netyčia, 
Paklaus: „Ar jau Jauksi piršlių?

• . ' • •*

J u galvą nuteisi visa susigėdus. 
Išrausi, kaip ryto aušra,.. 
r jam pasakįys ašarėlė nuriedus 

Pavasario šventė tikra. A *

Mano gyvenimas

L Aš žingsnis už žingsnio, diena po dienos vis 
skubu ir artėja i tavo namus.

Nors saulėtos dausos ir lauminė juosta 
spalvų septynių1 fantastinga,

Pasaulio gyvybės. ir žmogaus buities 
eleksiro vardais .išrašytą*;

Dar tviskų toli - spinduliais apgaulingais 
pavergdama man svajones ir sapnus!
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2. Kai skausmo ir liūdesio varstomą širdį 7 ■'■•■..7\ .7
ir savo pavasario lajmęrKkarstą lydėti rengiaus.

Ojaunągyvybę užkasti i amžino sniego :
7:.7 77?..lekuotą granito viršūnę, -'7;77,;‘77;.. 77 "7 y?:;y’

7 Kur šalty š^sdugušios,
7 už savoberibiųtroškimųliepsnasatgailoja — 

Išvydau tave — ir nuo tos valandos
77.7.. nėhuleidžiu akių nuo mėlynės dangaus!

-.■■ ■■ • ■ . • ' 7‘- • 7. ■ ■ • - . \ . ’ • / ' • ' •■■•./•.-' \ ■ 7

3. Per džiaugsmą jaunatvės, kur alipešiusvaigsta
7. u gyvenimo Jūrė — nei dugno, nei - krašto!,. 7 7

z Kur dainos ant šypsančių lūpų, kur tirpsta' Širdis^
77?;.Vainikuota, 7 7

7 Kur ?immės /Mumijos žavL W
7 krūtinę yilyčios 7

Žengiu aš per visa, skubu ir šėku Jaumes juostą, 
o varsos tai auga, tai mąžta.; 7

, \ ' - » ♦ r / • * • • ■ ' > . * . ' . * - , . . * *

d. Nekartą aš myniau po kojų aistringus 
žadėjimus nykstančios laimės širdžių.

Nekartą išliejau į žemę, nė lūpoms nelietus, 
aš taurę gyvybės, ' .77'/’' .?. ;:’-'7.-:7-

' Kur džiaugsmas beprotiškas, amžino rojaus 
paveikslas — miražas vilioja,

. / ■ Nes aš tik į tave vėržiuosi, ištroškusių d vašiu 
saldus eleksire, valdove žvaigždžių!

5. Paskyrei' man taką, kur tavęs ieškodami 
kryžkeliais žūsta jau daug pateptų, 

Kur savo likimą ir dvasią besotę prakeikę, 
* tau vergiškas priesaikas nešą.

Bet aš dar ne šiandien atskilsiu nuo girto 
svaigimo jaunatvės klajonių miglotų, 

Dažnai gal apleisiu tave, gal? Svyruosiu 
dęl žemės viliojimų, turtų tavęs ne vertų.

*

Žana vy kų Ašara.
Lelija. •

• . ' . • ‘ * * * * . . . 4‘

Į dafželi mergužėlių
TMesčiau plieno kalaviją
Ir šųžeisčiau vieną gėlę,
Vieną baltąją leliją,— '

Kam vilioja amžinai¥ 
Kam ji ga'llvą aukštyn kelia,
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Šypsos erdvei mėlynai? ■
' l Kam jos veidas taip išbalęs. 

Kaip žavėjahti naktis,
■ / ■<■■■•<' Kai /padangėj paukščių kelias

/ _ Pina Širdžių/paslaptis?.’
f * 9 .. r ’ ■ . *

. ‘ ■’. . . • •’   .■•'•/.■’ i- : ■ ' - s . ’ . ’ ■ . ■■ . . . . •
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AŠ nulaužčiau baKą gėlę,
- * Skrosčiau Širdį šaltą, kietų,

Ir bent vienai valandėlei 
Būtų ierštas nuramintas.

■ \///7.
Bertų perlus j darželį,
I žvaigždėtą rojaus šalį .;'// /.•• '/■/-■•/.

.'X//r .//////'' Sktistų, veržtųsi dvasią#
7 •< z''.- >■Baitas žiedas /jau aptemęs, 

Glamonėtų juodą žemę 
■•-,</■;/. /... Ir suvystų smiltyse.

T.

Šešuolė.

t- Šiandien aš savąją dieną minėsiu,
/ Piktai tą vieną dienužėlę. >

Skamba Praamžiui padėkos himnai
Sielų Globėjui, jausmą Kūrėjui,
Jam, • kuris mano skrajūnei sielai

: N
Liepė skrajoti, / sparnus įdiegė
Tik Jam aš melisiuos, tik Jam dėkosiu.
Vai bėgsiu, bėgsiu ašį į žinynus, 
Į amžiais kurtas didingas pilis. 
Paukščiu lakūnu ten aš skrajosiu 
Naujiems pasauliams giesmes giedosiu. • 
Vai, ąš sudėsiu prie TaVo kojų 

o Baltą narcizų pųoštes, jurginus,
Ir tyliai Jauksiu, kada, prabilsi
Iš stebuklingų dangaus žvaigždynų. ' 
Tik vienas Tavo ištartas žodis,
Tik vienas žvilgsnis saulutės šypsniu

/ Ir aš iš nauja vėlei atgimšių
Visa, kas sieloj, Tau paaukosiu.

Aš išbučiuosiu šventąjį keltą#
i Kuri nutiesei į savo rūmus,

• / Pinsiu kiekvieną dangaus žvaigždelę
r Dabinsiu Tavo saulėtus rūbus.

e

V
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Paskutiniai sptadaliai.
* * • ’ ' ''»*■’ '•

Saulė 1leįdos. Jūron skęsta 
s Paskutiniai spinduliai 

Tamsa madinius jau tiesia 
Tilsta ir dienos aidai. 
Tik šaltieji šiaurės vėjai / 
Suteinų tylos sapne.
Palengva sparnais sumoja —

. . Sieloj vėl niūri žiema. *
Siaučia audros, Šėlsta vėtros.
Medžiai linksta | šalis, 
Gaudžia, gaudžia mano kanklės 

-Supa jų aidus naktis.
Užtekėki mano, žvaigžde, 
Nušviesk man tamsoj kelius, 
Tauplatidangaustodybė — 
Man tik žemė ir naktis.

' Kai žvaigždutės naktį godžiai
Ramų sapną besapnuos —- 
Man dienos skambūs aidužiai 
Dainą amžiną sūpuos.

’ ■ » ■ « . .

Zan-a vyku Ašara.
UŽNLODINTAŠIRDIS.

1 k .: ’ • •; ?r «■ .. * . ■ .. 1

r ■ ' ■ • _ * • , , , •

» Jau treti metai, kai Žonė dirba vienoje prekybos kontoroje. 
Mažutė, didelėtflis mėlynomis akimis, kirptais geltonais 

plaukais, kasdien ant karštų žnyplių suraitomais, išblyškusiu 
smulkaus sudėjimo yėidu, visada linksma, jautrios- širdies—už 
tai ją visi myli, kaip kūdikį lepina.

— Mūs mažutė ^ vadina ją kontoros bedradarbiai.
O bendrovės dii-ęktorius, kai užeina i kontorą, ją visada 

linksmai pasveikiną;"dešiniąją ranka paglosto jos trumpus, vy-' 
riškai nulaidytus irfapkūą ir tėviškai paklausia:

— Kaip begyvüÖj^Tnano mjažyte?
Ji tik pakelia mėtįhĮąs akutes i jo tamsų, gyvenimo surauk

šlėtą veidą, nusišyp^ "Suvirpa jos mažos luputės, lyg ką sakyt 
norėdamos, bet tiiof y^tVŠUšičiaupįa besiveržiantį žodį paslėpda- 
mos, o blakstienos; ū^^ngia nedrąsias akis.

Motinos ji visai hėaisimena.
Tėvas paliko ją ąštuonerių metų. Atsimenu, pavasarį se

kiodavo paskui jį PO ktėbonijos sodą, velėnas prie takų dėstyt 
padėdavo, nugenėtas obelų šakas rinkdavo ir įsikibdama į jo 
skrandos kešėnių klausdavo:

Kada žvdes tos baltos lelijos, ten prie tako? •b* ‘ R ?' t * •
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— Sekminėms — tavo mamytės mirties atminimui vis lau 
bus pražydę. Apkaišysiva jos kapą. <. atsakydavo jos tėvas 
ir pasilenkdavo į žemę, o akis nusukdavo į šalį, kur i kokią-ve- 
lėną, ir daugiau nieko nekalbėdavo. • ' •

Dar ir dabar kasmet ji bent kartą aplanko motinoskapą, 
parymo prie galvūgaly išaugusios, tėvo įsodintos Pri
tūpusi pakasioja savd mažais baltais piršteliais įvairiai spin
dinčius geltonų smilčių grūdelius, papešioja pakraščiais ruduo
jančias šiurkščias žoles ir prislėgta mintimi, debesiais* užtemu
siu veidu, apleidžia kapines. Ne motinos gailisi—^mesjrąes 
nežino, nei. paveikslo jos nemačiusi, nei tėvas apiew niekad 
nieko nepasakojo. Ji čia ant kapo tos, kuri savo meilė! jai gy
vybė sukūrė, kurios širdies plakime ir jos gimstanti širdis pir
mą kart tvaksėti pradėjo. — ji pajunta tą tuštumą,ą tąinieku 
neužpildomą vietą savo krūtinėje. -

Svaigulys supa ją į vis didėjantį pasiilgimą tos vienintelės 
pastovios žemiškos meilės — motinos meilės. Pačiai sautesu
vokiamubūdu pradeda suprasti, kad iš meilės kilęs ir meilėje 
paskendęs gyvenimas tėra tikras. O kai jos trūksta gyve
nimas yra tik klaidžiojimas be pradžios ir be pabaigomWi;Nė- 
žinai nei kam gimei, nei kam mirsi. i-

Meilė, motinos širdyje prasidėjusi, sukaupia tą gyvybės 
eleksiru dvelkiančią šilumą, kuri pavasario metu žemę paju
dina, kuri užmigusį medžio pumpurą prasiverti į pasaulį 
į dangų stiebtis priverčia, o žmogaus širdžiai ir tolimą^ tyrą, 
saulėje tviskantį dangų, ir juodą, dulkėmis nykstančią žemę, 
kartu pamėgti paliepia.

Zone nežinojo motinos meilės, nes niekad nejuto ant savo 
galvos motiniškai glostančios rankos, nematė akių, kur: neiš
semiama meile šildo, nematė motinos veido. _ >’

Tik ant kapo ji vis aiškiau suprato, kad trūksta jai’kaž- 
kokio brangaus turto ir kad niekų kitu jo neužpildys.... nie- 
kuinet . PF

Į , Į Į P I ....... I ■ II

— Buvo giedras Dievo Kūno šventės rytas.
Žmonės šventadieniais rūbais pasipuošę— miesto panai

tės šilku ir atlasu saulėje tvyskančiomis suknelėmis, kaimo 
moters namie austais, ilgai dugne skrynios gulėjusiais, lahks- 
niais styrinčiais sijonais ir šviesiomis, pirktinėmis b’liuzelėmis, 
margaspalvėmis skarelėmis apsigaubusios — iš visų miesto 
kraštų skubėjo į baziliką.

Zone pasiėmė juodas, senuko klebono dovanotas malda •• 
knyges ir išėjo.

Šventoriuje. įsigrūdo į žmonių minią, lapoto medžio pa
vėsyje glaudžiai susispietusią, ir pradėjo skaityti Dovido 
psalmes. . --i

Ji buvo pamaldi. -
Tėvui mirus, klebonas leido našlaitę, savo sodininko duk

terį i gimnaziją, mokslas sekėsi vidutiniškai, ir prieš trejus
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metus, atsiėmusi brandos atestą, Zuzana’ pastojo į prekybos 
bendrovės kontorą sau duonos pelnyti.

Atostogas praleisdavo pas senuką kleboną, savo buvu- 
šioje tėviškė je. "

''■C Gimnazijos laiku klebonijoje gražiai auklėjama visu kuo 
aprūpinama, nemačiusi nei didelio vargo-skurdo, nei piktą 
žmonių išaugo religinga, tyros širdies, nesudrumstų svajo
nėlių, žiauraus gyvenimo nepaliesta mergaitė.

Ii tikėjo Į Dievą ir pildė religines pareigas ne sąmone ir • 
ne. proto vedama, tik tyru, kūdikišku jausmu, kuris nieko ne- 
ieško nesprendžia, bet nei neabejoja.

Išsirikiavusi, dusliais, griaudžiančiais varpais • prasidėjusi 
procesija nutraukė jos maldą. -V V ? ■ '''■V V '

Katalikių moterų įvairios draugijos, Angelo Sargo vaikų 
būrelis, pavasarininkai, ateitininkai mokiniai ir studentai ir dar 
daug kitų organizuotų būrelių su vėliavomis išsitiesė išilgai 
Vilniaus gatvės. Baldakimą apsupę ėjo klierikai. _

Varpelių skambėjimas, giesmės aidas ir giliuose durno ji - 
anuose skendėjanti rimta einančiųjų nuotaika, rodos, elėk tri - 
zavo visą miestą, telkė visos atmosferos virpėjimą j vieną lėtą 
skambučių aidėjimu slenkanti eisenos ritmą.

Zone pasuko viduriu gatvės paskui procesiją;
Prie Įgulos bažnyčios iškilmės pasibaigė.

‘ . 1 ’ ‘ ,* ■ ■>

Saulutė kaitino į patį viršugalvi, dangus buvo mėlynas, 
mėlynas, kaip jupelė Dievo Motinos stovylos, jos gimtinio 
miestelio bažnytėlėje. Mir ji, maža būdama, iŠ tėvo prižiūrimo 
sodo pavasario gėles rinkdavo ir nešdavo puošti Dievo Moti
nos altorių. Jai visada labai paliko ta stovyla su kūdikių ant 
'rankų.; '?-V.V

Viena susisvajojusi ji išėjo Vytauto prospektu ir pasuko į 
kapines. Ten vaikščiodama tarp daugybės įvairiai išpuoštų 
kapų, jausdama tą klaikią nežemišką ramybę, kur medžių ša
kose vėlės supasi, gyvenimo paslaptis šnabždėdamos, Zonė 
išliedavo savo širdį, mintyse paskęsdavo ir taip keletą va
landų vien dvasia gyvendavo.

Ji intuitiviškai, bet užtat neabejodama tikėjo >į mirusiųjų 
bendravimą su gyvaisiais, nes būdama labai pamaldi ir reli
ginga pati nesąmoningai linko į visa, kas mistiška, sudvasinta.

Šiandien, tokios didžios šventės dieną, ji jautėsi ypatin
game dvasios pakilime..

Žiūrėdama į senus, žolėmis apžėlusius kapus, ji paskendo 
juose. Lyg apsvaigusi klaidžiojo siaurais takeliais, o fantazija, 
tarytum pasiekusi kapo gelmių, iš sutrūnijusių kaulų trau
kę, vyniojo numirėlių gyvenimo gijas, skverbėsi į jų slėpinius, 
ieškodama atskleisti tuos takus, kuriais žengė tie žmonės 
ligi priėjo šią paskutinę užeigą, lig užsitarnavo tik šaltos že- ’ 
mės siaurą plotą»

• ■ . b . • ” * • . . ‘ . • . ■ ’

■ • 4 ’ ’ „

• • ■ <■■...•• ■ . 1 . ' 
. ■ » ’ ’k ' ’ ' . - . ’ t * •Ab
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Šitokios susikaupimo valandos kapinėse Zonę išauklėjo, 
ar kiekvieną-kartą darė ją rimtesnę: ir išmintingesnę.

Žinoma, savo dvasiai peną, savo protui žinias ji sėmė; be 
logiškų išprotavimų, be metodiškų kr itęr ių,. bet . vien savo 
sveiku, gyvenimo nesugadintu jausmu, vien intuitiviškų visatos 
dievybės suvokimu, kurs yra taip tyras ir aiškus, kaip: iš paį- 

. daugių debesų nukritęs rasos vanduo.
Ir kol Zonės gyvenimas ėjo paprasta^ vaga, kol geroji 

dvasia globojo jos jaunatvės dienų laimę—4ai šio tyro, intuitivis
ko fantazijos susikaupimuose pergyvento^ gyvenimo mokslo 

rpi Imti pakakę •...-
Giedria mintimi išėjo iš kapinių.

; -D grįžo j kalną. Staiga netyčia pašuko
akis į salį. ; -V'-V'.. < , i '

' į Vytauto kalną . lieptais ėjo susikabinusi pora;.. r -- .;•.
Aukštas, juodai apsirengęs: vyras vedė už rankos daug 

.mažesnę, šviesiai išsipuošusią, baltą skrybėlaitė, vikrią panelę.
Juodu į Zonę užpakaliu ir ji veidų nematė >7- bet jai nė 

1‘ereikėjo.... k /./- ■■■' ... • .
— 7 ai „ji“, — lyg adatų, šiurpulys perbėgo jos kūną.

. Kad tik manęs nepastebėtų, dar pamanys, kad gaudau, 
sekioju, l'egul žinosi... kas man... — Šnabždėjo pati, sau, bet 
giliai krūtinėje kažkas sugėlė, lyg širdis sustojo plakus, lyg 
joje kažkas skaldėsi, aižėsi, gabalais plyšo. J-•' /

- - Kas man jis? Kuo už kitus geresnis?; Dievui dėkui, kad
laiku pastebėjau, kad visam amžiui nėsusirišąu.. . Juk dar lais
va mano širdis..■ •• •'''. . - •

: Veltui ; raminosi, nusiminimui. nepasiduoti stengdamos, : 
veltui sau taip įšik’albinėti nore jo: — o širdis gilumoje jautė, 
kad tik save apgaudinėja, neišdrįsta pasisakyti pačiai sau 
tiesą. 1 akis. ' V’-'/ '.. :':v / • ’ ■’

Jis buvo jos gimnazijos mokslo draugas. ? - *
Tada dar ji maža dėmesio į jį kreipė, nes kaip ją visi, taip 

4r ji visus mylėjo, o vieno kurio išskirti dar nemanė.
lik jis jai dažniau negu kiti uždavinius ruošti padėdavo, 

dažniau namon palydėti sugaudavo.
Ir kai brandos atestatą atsiėmę skyrėsi, iis^ jai daug ką 

pasakė,: pusiau kūdikiškas, padangėmis skraidančias svajones 
žodžiais išreikšti mėgino. . ■ -

Nežinia, ar jis visa’ pasakė, kas jo širdy Hg tol buvo sustr 
kūrę, nežinia, ar ji visa suprato, '

Bet tai buvo tik klaidžiojančios, dar kažko nepasiekiamo 
ieškančios mintys, buvo dar tik pradedančios viena kitą paliesti. 
plonos sielų gijos.

Nieko sprendžiamo juodu nenutarė, nei nepąsižadėjo, bet 
abudu pajuto tą pažadą savo širdy, kuri nuo to laiko jau 
jie vien savo gyvenimų plakė, ne vien savo ateičiai planus ir 
laimę kūrė. .<■

’ - B ’ • • ■ • ', ‘ ‘ .
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Dabar jis buvo studentas.
Tik nesenai kažkoks tamsus debesys pradėjo slankioti jo* 

kaktoje, kai Zone su juo susitikdavo. Jis buvo jau hebe tas. 
Ji pajuto, kad čia yra kažkas. ;

Pora, įėjusi per1 mažuosius vartelius į sodą, nuėjo keliolika^ 
žingsniu pašalio taku, kur už tvoros tęsiasi išretėjęs ąžuoly
nas, ir atsisėdo ant suolelio.

— Ką tu čia man kalbi be reikalo. Lyg aš nežinau, kad tu * 
senai įsimylėjęs į tą savo paną, kur N. kontoroje tarnauja. Pa
matytą ji tave su kitomis šitaip vaikštinėjant, tai, man rodos, 
karštą pirtį tau iškeltą, nedrįstum/ daugiau su kitoms meilius; 
žodelius JęąJbėtU >.?■_ . ; .. v •.. • ■ ■

Aliute, khm tu mane Taip užgaulioji. Viena, aš Su jokia v 
pana nesusižadėjęs, ir nė vienos dar „savo“ nevadinau kol... — 
ir sublizgusios jo akys pagavo jos akis,— o antra, rodos, tu i 
visai neturi jokio pagrindo mane laikyti tokiu, beveik donžu- - 
anų, kurs ir savąją turi, ir dar kokioms penkioms širdeles vi
lioja, — visai rimtai jis atsakė ir nė besišypsodamas pažvelgė* 
giliai giliai jai į akis, lyg užhipnotizuoti norėdamas.

•— Na, tik neužsigauk, Kaziuk! Aš tik tyčiai paerzinu, kadi 
greičiau ją užmirštum... — linksmai nusijuokė.

— Ar tai mane erzinsi, tu mano mergyte, mano gyvačiuk,. 
mano širdies gildytoja... — ir paėmęs stipriai stipriai už abiejų; 
rankų, prisilenkė prie jos veido, — aš pavogsiu tas raudonuo
jančias vyšnias nuo tavo lupą, laši taip kietai prisispausin prie* 
tavo krūtinės, kad iš tavo širdies tvaksantis kraujas į, mano 
širdį sutekės, aš prisiglausiu prie tavo rausvą veidelių ir toF! 
gersiu tavo grožį kol pabals tavo skruoštai, o širdy riębeliks. 
mei vieno lašo kraujo, aš tau...

—Gana, gana, — smarkiai susipurtė Eliutė ir ištraukė 
jaukas, nors akys dar linksmiau šypsojos, keista džiaugsmo- 
ugnimi švietė. —, Koks tu, Kazy, žiaurus! Tur būt didžiausias 
pasauly egoizmas pasireiškia tada* kai gražus, jaunatvės lieps
nos ir meilės kupinas bernelis pamilsta mergelę^ nes jis panori 
suvalgyti, sunaikinti visa, kas joje gražu...

— Bene kam kitam, jei ne berneliui, skaisčiosios mergu
žėlės tą savo dievišką grožį auklėja, bene kiam kitam skirti 
tie rausvi veideliai, pienu ir vynu maišyti, jei ne berneliui iš
gerti... ■/' ' ■' ' _ _ 1 .. f ■/* ‘

Zonė ėjo pamažu Vydūno alėja, o krūtinėje vis kažkas; 
augo, slėgė, veržėsi į akis ašaras tvenkė.

— Panela, duok pavaražysiu, visą teisybę pasakysiu. .— 
spirgina priešais ant .tako atsistojusi, mažas, juodas akis į Žemes, 
veidą įbedusi, sena Čigonė.

Šalia jos Stovi mažas, juodo, kaip derva, veido berniukas.
Zonei neaiški mintis blikstelėjo galvote. O gat čigonė ka 

padėtą?
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Šiaip ji niekad netikėjo į jokius burtus» or čigonėms korių 
kelti neduodavo iš principo, nes tai, anot senuko klebono, sunki 
nuodėmė. ;-T ■■ . ... '■ < .V \ < T..

Bet tai buvo, kol gyvenimas ėjo normalia vaga. O dabar ?
Net nepamačiusi nei veido tos0 moters, kuri ėjo su .„juo“, 

ji viena akimirka visa suprato, I kelias minutes ji suspėjo savo 
Širdy pergyventi didžiausią katastrofa.
-J Staiga, , visai nelauktai,; netikėtai jos Šventi, sparnuotu jau
natvės svajonių rūmai, kuriuos ji nuo- pat kūdikystės lig dabar 
savo sieloje statė, kuriuos ankstybiaūsiomis, jaunystės pava
sario rytą pražydusiomis gėlėmis išpuošė, kuriuos norėjo lig 
debesų, >lig dangaus privesti ir savo sieloje amžiams palikti...

Ji žinojo, kad pati čia niekunekalta, tik likimas pažaidė, 
pasuko į priešingą pusę ir turės pražūti jos jauna širdis.

Jį kaltinti ji nei nemanė; nes pati niekad blogos valios 
neturėjo, tai ir kituose ją įžiūrėti nebuvo pratusi.

Tai einam pas mane į kambarį, Čia netoli — pusbalsiu 
ištarė į čigonę ir, nė nepažvelgusi į ją, lyg tokio savo žingsnio 
susigėdusi, pradėjo eiti sparčiau tolyn.

Čigonė, valandėlę pastovėjusi, tik iš tolo nusekė Zonę. 
Berniukas, mataškuodamas plačiomis, nūskurusiomis kelnėmis,
nuėjo paskui ją.

Zonė užrakino iš vidaus kambario duris, atsisėdo prie 
< stalo priešais čigonę ir pažvelgė ją nuo galvos ligi kojų.

Apsirengusi buvo paprasta, kartūnine bliuzele Su trumpais 
kvolduotais nuo liemens, smulkiai dryžu, tamsiu sijonu ir juoda 
mažais, baltais lašiukais skarele apsigobusi../

Berniukas atsisėdo šalia čigonės ant švarių, raudonai. dažy
tų grindų, išsiėmė iš kišenės kažkokį žaisliuką „vilkelį“ ir pra
dėjo sukti, raičioti ant aslos.

Čigonės veidas tamsiai rudas, beveik juodas, tankiomis 
raukšlėmis išraižytas, bet taisyklingas ir smuikus. Matyt, jauna 
buvo labai graži, o ir dabar dar gana patraukianti ir įdomi. 
Kiekvieha^ raūkšlelė, rodos, kalbėjo apie daug jos įvairių per
gyvenimų ir apie kaktoje glūdinčią išmintį, pasisemtą iš savo 
kailiu patirto gyvenimo mokslo.

Ypatingos buvo akys. Didelės, juodos lėliukės keistai bliz
gėjo, virpėjo, c kartais stačiai lyg šokinėjo. O jei įsismeigs 
į ką, tai durte kiaurai perdurs. Bet klastingų žiburių, rodos, 
jose nebuvo, greičiau šventas fanatizmas, gili kančia ir pasi
šventimas. Tokioms akims netikėti, rodos, jokiu būdu negalėtum.

Padėjo ant stalo kortas. Zone perkėlė.
Išdėsčiusi į tris eilės, čigonė viena akimirka permetė jas 

ir, susiėmusi rankas pasmakrėje; įsmeigė savo juodas akis v 
Zonės veidą. /

Zonėi pasidarė nejauku. Ji Įtaikė atremtas akis, lyg nusi
leisti nenorėdama, bet pajuto, kad kažkas nesuprantama vyksta
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įos krūtinėjei/O sąmonėje lyg kažkas šujudėjo ir staiga aiškiau 
pasidarė." •.?’•• k- .?? '■ •?. *'• ?'' '.. ? ; •'••’•??•■: ;??km??;-k ■■ >;■■•'■?:

Rodos, kažkas jau atidengė jos senai spėjamas paslaptis, 
ir ji mato prieš save visą savo gyvėjimą ir ateiti. Bet pasirodė, 
kad jau ji :žino Visa, ką čigonė papasakos; e?,; ? ?

— Kaip baisu ir kaip kvaila kartu... dar mane užhipnoti
zuos..? išvyti ją?... — šmėkštelėjo galvoje. ,. '????■'

■ Čigonė, ndleido akis ir atsisuko į klortas. ??;•??•??.?.
Mano širdele, aš pasakysiu tau teisybę, aš nemeluosiu, 

nebijok..? —• staigaapsidairė po Immfeaiip siena^-^ m
? Ties stalu. kabojo Nukryžiuotojo, o ties lova mažas Dievo 

Motinos su /kūdikėliuant rankų paveikslėlis, p ? y?/ ■ -
'■ Čigonės, akyse sujudėjo keisti, juodi žiburiukai, ir ji vėl 

ikiiibo i kortąs. ■?-v.-.? .'?.?' ?-??; •?. k'k? ?????<k?k■ ?.-?
-— Panele brangioji! Laimingai praėjo tavo jaunos dienos, 

nei matei skurdo, nei badą kentėjai. Bet nei ^turtuose nesi vo- 
iiojai, nei perdaug išlepinta buvai.;. Gražiai išaugai, kaip dar
žely kviętkelė, "dar gražiau pražydai skaisčiais veideliais. Tik 
širdžiai vis kažko truko? Nebuvo, tur būt, kas kalbėtu meilių 
žodelių, kas prie krūtinės glaustų?

Svetimi-glostė tavo šviesius plaukelius? svetimi tavo gy
venimą valdė... .■?. ?...????■'k.?-k’.' ■

Tik dabar pradėjai pajusti vargą ir ašaras, tik dabar pra
dėjai matyti, kaip klaidus ir sunkus yra gyvenimas.

; O nebus, kas ramintų, kas širdelę guostų, mano brangioji]
Negirdėjai, lig Šiol nei blogų šnekų, nei sunkaus žodžio iš 

nieko. Tik dabar sunkesni laikai, atėjo..._ ;.????■ '??■• ■ '■ ?■■’
Savo akimis’ paregėsi-, savo ausimis išgirsi, širdele, kad 

žmonės,, kurięms tu pasitiki, kuriems širdį savo jauną atveri, 
t»e visi tave apgaudinėja, tavo žodžius, piktam panaudoja...

Sugriaus' ant tavo neprityrusios galvelės piktų liežuviu 
rykštės ir plaks /tavo širdelę... Išliesi daug ašarėlių, kol akys 
į juodas duobes kaktoje pasislėps^ kol raukšlės atsiras ant 
-skaistaus veidelio...

Bet ,po to visa; ateis dar ir gražios dienos, kaip rudenio 
dieną saulės spinduliai užŠvies...

Ir turtų daugiau neieškosi, nei į auksą netikėsi, — ramų 
ir laimingą gyvenimą rodo tau kortos po to viso, ?tik širdžiai 
vis kažko trūks, tik ta bus amžinai nerami? nesoti..?

Staiga čigonė pakėlė akis: Jose spindėjo gilus gailestis 
ar gal net baimė. ? ?

• I ■ * • . » o ' * ‘ •

— Panele brangioji! Tavo gyvenime yra?vienas didelis 
dalykas, kuris taye žudo, nelaiminga daro.

Tavo Širdis yra užnuodinta, kaip piktos gyvatės liežuviu 
palytėta ir jei nieko nedarysiu tąi pražus tavo jauna galvelė; 
užges tavo karšta širdelė..? ? •
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Juoclbruvis vyriškis tavo Širdį iš krūtinės pavogė, pasi
savino...Per jįtu nemiegojai daug naktelių, apie jį jau senai 
svajoji kas diena, kas valandėlė... • ■

Nors daug vyrų tave sekiojo; tavo širdies ^ ieškojo. 
Tmt tavo nelaiminga širdelė, pas tą juodbruvi likusi, jau ne 

.. .tau priklausė...y/y',yey>.y.-y:.; -.y——': • ..
■, Bet ir mylėjo jis tave, kaip darže rūtelę, ir daug laimingu 

valandėlių tu su juo praleidai... y
Tik, jaunoji žuvele, vieną sykį ant visada aš tau žodį 

tarsiu, neprityrusiai galvelei tikrą teisybę sakysiu lengva 
vyru širdis, trumpa vyrų meilė. -į y- y y-^yy v. y..--y - a a y- _/
/ Kai užsidega, kaip ugnis, tai myli karštai, myli bepro

tiška.^ visą pasaulį pažadėtų, dangų prilenktų. pusę savo gy- 
veninio atiduotų... Už vieną meilės žodį, už pabučiavimą visą 

; amželį mylėti gerbti prižada, kojelės išbučiuoja... Bet jeigu/tik 
pasisuks nauja gražuolė, šyptels akutėmis — ir atsisveikink 
su visais prižadais, su amžina meile. ■■•/ //■ ■; ':

• Nėrą pas juos nei jokio pasiilgimo, kaip pas jus, vargšes, 
meilės nei gyvenimo nemačiusias mergeles...

Tol lenkiasi, prižadus neša, vergu tarnauja, kol širdelę 
silpnos mergelės išvagia, kol užsispyrusią galvelę nulenkia — 
ir nebereik tada jau jos...

— Butų mylėjęs tave tas juodbruvas, jei nebūtų pasisukus 
pikta pagunda... graži ir gudra briunetė ne vieną kartą aky
tėmis šaudė, žodelius saldino, kol jo ūkį pritraukė ir širdį už
kariavo. y.??- y _■

Bet ne prastu budu jį paviliojo, o tik velnio pagalbą, su 
burtais, su tamsiais darbeliais... / k

Kad kitaip negalėjo — pragaro galybę padėt pasišaukė, 
-r- Užtat žūsta tavo galvelė, užtat užnuodinU tavo jauna šir^ 

■ dls, mano rūtele ! ■ v '
Staiga: berniuko „vilkelis“ nusirito per kambarį į palovę.

Jis ant visų keturių išsitiesė paskui ir pusiau palindęs susiieškojo 
-žaisliuką. Vėl atšliaužė prie čigonės ir vėl pradėjo žaisti.

— Gal turi ką valgyti mano vaikui, — užklausė čigonė, 
—vargšelis nuo ryto nieko neragavęs.

Žonė ištraukė iš stalčiaus nuo pusryčių likusį riestainį ir 
padavė vaikui.

‘ Jos galvoje sukosi. Čigonės žodžiai jai į-Širdį krito.
Jau ji neabejojo, kad teisybę kalba, tik dabar labiausiai

. jai rūpėjo, koks būdas dar liko „jį“ susigrąžinti.
— Na palauk! — mąstė ji. — Iš manęs burtų pagalba aG 

ėmė, o aš tuo pat bųdu vėl susigrąžinsiu.
— Kortas nukėliau ir visa pasakiau. Dabar ar nori nu

valyti užnuodintą širdį, ar nori, kad/jis būtų laisvas nuo tos 
įriunetės ąpkerėjimb? ; . .

-— Noriu, -y tvirtai atsakė Zonė. 1
O širdis drebėti pradėjo. , ’

> ■ • • , . ■ y • ■ ...
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tikrai nori ir ar tiki į šią galią, kurią aš turiu ir 
čigonės akys vis labiau ir rimčiau blizgėti pradėjo.

. — Tikiu, abejojančiu silpnu baisu ištarė iin 'pasijuto
meluojanti. Bet kito išėjimo nebuvo. Reikėjo baigti, kas pra- 

■’ dėta.

Zone nuėjo, pakėlė kampa 

lovos paklodę ir atnešk Čia 

įmetė į vandeni mažą, rudą

et kito išėjimo nebuvo. Reikėjo baigti, kas pra-

. — Sakyk teisybę, nemeluok, — kaip' kokia Jragana — 
Gägula piktai sucypė čigonė ir dar labiau įsiiindo į akis.

Zonės lūpos suvirpo. Ji pasiryžo. —
— Pildysiu visa, ką liepsi.
Čigonė apsidairė po kambarį.
— Duok puoduką tyro vandens.
Zonė atsistojo, paėmė mažą molinį puodeJį, įpylė iš grafino 

vandens ir pastatė priešais Čigonę.
Tito tarpu- berniukas triušę prie komodės, negalėdamas 

ištraukti ten pasiritusį žaisliuką, 
komodės ir padavė „vilkelį“.

— Ištrauk iš tavo miegamos
—- vėl įsakė Čigonė;

Čigonė, iš kažkur ištraukusi, 
apvalu grumuliuką.

— Žiūrėk, tai tos briunetės užkerėtas, tavo juodbruviš...
' Pasakyk, kaip jo vardas?

■"— Kazys.
—O tavo ?1

Zuzana.
Čigonė paėmė paklodę,suliankstė keturlinką- ir uždengė ja< 

puoduką. ,"

J

— Dabąr išsiimk, kie‘ 
Zene valandėlę abejoj 
— išsiimk ir padėk a 

tavo širdies ramybė bram

k pas save tur 
0.
tnt paklodės. 1 
gesnė už visą

i pinigą.

dr i parody t, kad ta ir 
tavo turtą.

Zone išėmė septyniolika litų, iŠ tariu turėjo pragyventi
Š-o mėnesio likusią savaitę, kol gaus aligą, ir padėjo.

Čigonė kaire ranka Jskėlė rąžančiu, o dešine darė kąž-
kokius ženklus ties uždėiigtu indu ir kalbėįo nesuprantamus
žodžius. Pagaliau atiderįgė puodelį ir paklodėje suvyniojo
pinigus.

Dabar žiūrėk!
t , * ’ . -

Zonė prisilenkė prie puoduko ir išįsigando. Vandenyje,

v

visai priešinguose kraštuose plaukiojo dvi rudos stačios figū
ros žmogaus pavidalo. Aiškiai buvo matoma’ ir galva ir rankos 
į priekį atlenktos, ir kdjos, ir pėdos...

— Matai, tavo noras išsipildė. „Jis“ jau nuo tos piktos 
pagundos atskirtas ant visados... Tavo širdis išgelbėta! O aš 
už šio didelio darbo atlikimą turėsiu tris dienas po mišką 
klaidžioti ir jokiam žmogui nepasakoti jo ateities. Sudievt 
mano panele! — paklodę į antį įsikišusiu atsistojo nuo kėdės,—
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tik būk laimingą, ne tokių pinigų stovi šis dalykas, bet, ^kjėk 
turėjai, ir tųužteko! Sudie v! / ■ ’

Ir čigonė, pasiėmusi už rankos berniuką išslinko pro duris.
Zonė jautė galvos skaudėjimą, ir krutinę kažko gėlę. 7 
Jai buvo tikrai negera. Dvasios kančios sopuliais varstė 

jos kūną, . ’"7.7.. ,,7;„
Gailėtis to, kas kartą atlikta ir nesugrąžinama, ji nebuvo 

pratusi. Bet instinktyviai jai buvo aiškus: negeras jos šian
dieninis pasielgimas, labai kvailas ir labai žemas.

Iš kažkur atklydusiai čigonei savo gyvenimo paslaptį įti- 
- kėjo, savo egoistinius jausmus tokiu žemu būdu patenkinti, 

įvykinti panorėjo, o prie to dar paskutinius savo pinigus atidavė 
ir tokį šventvagišką darbą jais užpirko.

Ir kam jis man prievarta grąžintis? Meilė — laisvės 
dalykas. Jos nei išimti iš širdies, nei įdėti prievarta net pats 
negali. Jeigu jis palinko prie anos, tai man reikia tik palinkę! 
laimės. O jei aš jį tikrai myliu, tai1 turiu mylėti ir tą, kurią jo 
širdis labiausiai brangina^ nes jos širdy atsispindi jo meilė

Taip, aš ją ir myliu, tik baimės ir nedrąsos jausmas gaubia 
jos paveikslą mano širdyje nejaukiu rūku, nes su nusižeminimu 
lenkiuosi prieš tas vertybes jos dvasioje, kurios yra didesnės 
ir, gal būt,-skaistesnės už manąsias.

Vos pradėjo temti, Zone gulė į lovą.
Visą naktį neramiai miegojo ir sapnavo įvairius, keistus 

sapnus. Rodės jai, kad baisi ragana įliejo į jos širdį baisiai 
deginančio vandens ir ant krūtinės staiga išaugo raudonas, 
gražus erškėčio žiedas, kuris pamažu pradėjo balti, išbalo, 
kaip popieris, ir lapeliai nubyrėjo ant žemės. Iš kažkur atsirado 
baltas, skaistus vaikas su spindinčiais sparneliais, surinko 
erškėčio lapelius ir pakilo į viršų. Paskui jį ir ji pradėjo kilti 
aukštyn. Jau žemės visai nematyti, o prieš akis šaulė aukso 
spinduliais deginą, tokia šviesi ir didėlė. Staiga ji pati užsidegė 
saulės liepsna, ir viskas .išnyko.

Kai ryto metą Zonė atėjo į kontorą, vienas tarnautojas, 
į ją atsisukęs, prabilo:

— Gal nė nežinai, mažute, kad vakar tavo geras pažįsta-' 
nias, Kazys S., susižiedavo su Aleksandra G. Nuiaistėme stata 
prancūziškais vynais. Bus graži pora.

Zonė pakėlė galvą, pažiūrėjo stačiai jam į akis — ar ne
meluoja ? Ne. Visai rimtai kalba. Vadinas, gryna tiesa.

Visi įkimba į darbą ir kalba nutrūko.
Zonė stengės būti rami, kad niekas nieko nepastebėtų. O 

mintys tamsios, juodos slėgė ir kankino galvą.
Kame dabar atrasti ramybę savo užnuodintai širdžiai? 

Kamė ją apvalyti nuo to Šventvagiško burtų mėginimo ?
Per jos sąmonę, tarytum prieš mirtį, akimirka perbėgo 

visas gyvenimas, kas buvo gera ir kas bloga.
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/ Ar vėl statyti naujam gy venimui rūmą ant tų pačiu pamate 
kari vėl vieną gražią dieną pasijustum ant tyro lauko ? Kad 
vėl visą išnyktu, kaip Ä3 vėjas nuneša ir išsklaido baltų smil
čių kaltą ? kad dar kartą pajustum -ištuštintą širdį ir apviltą, 
dvasią? •/7.7 :/77’.'

Staiga jai prieš akis stojo naujas vaizdas: lėtai šlamančiame 
pušyne balti rūmai, o viduj ir aplink ramu ramu...

Tai pernai ji buvo aplankiusi Pažaislį. ;
jos dvasia pamažu pradėjo giedrėti, minčių chaosas išsi- 

sklaidė ir galvoje šviesu paliko. ? . . 7č _ j č7
Štai kuriamybė užnuodintoms širdims, štai kur neša atgailą 

jaunos sielos, laiku suspėjusios suvokti klastingus pasaulio- 
: žavėjimus, gyvenimo burtus. ;

Dar tą pačią vasarą Zbnė įstojo į vienuolyną.
. , . ... ■ . .. ... • ? . ■ ’ • • •• • •. r f >

ANNINA.

’ 1 • * vJi iSS

(tęsinys iš 3—4 ’Nr.).
’ ’ r 5 • ■ ■

iigandus pakratė galvą. — Ne, ne! •

* ... ' 1 ,

—• sušuko greit,
v ♦ . • f JĮ *fc’ ^3’-' >z * _ 1 • T i -l' * 1 v"! ■ ^1'- ' ♦ 'zsigrizd;ima. Lall;a stovijdama uz jos rodė. Hansui kažkokius

ženklus, bet jis nieko nesuprato. Lalla pašaukė šunį, kuris- 
nenoromis skyrėsi, su draugu; įr abi nuėjo jaunuolio žvilgio 
lydimos/ - /</ ■'■' •'//"’ ■/?■ 7 / ; 7 "

. — M es vėl vienų Hektorai tarė Hansas, sodindamas 
šalia savęs ant suolelio nuvargusi gyvulį. — Nuėjo sakydamos 
„nepasimatysim niekad!4 * Šiandien tegu jau taip būna, bet r yloj, 
geraiišsimiegoję ir pasidrūtinę, išeisim vėl anksti; išieškosi m 
visą miestą. Amžina gėda būtų visai tavo giminei, jeigu nesu
ras tumt o dorojo Rinaldo. Hektore, jei surasi jo pėdas, aš tau 
prižadų kad būsi laimingiausias pasauly. Pusryčiams.gausi 
salamų, vakarienei dešrelių,- o visą dieną žaisi su draugu 
Rinaldo. . ■

Šuns akyse blykstelėjo ilgesys; Jis nušoko nuo suolelio 
ir sulojo parodydamas, kad dėl tokio atlyginimo pasiryžęs 
tuojau leistis kelionėn. Saulė nusileido. Antri krūmai degė rau
donai, tollm i kalnai riogsojo melsvuose rūkuose, o banguotą 
Kampaniją pridengė pilki Šešėliai. Dailininką, kuris paprastai 
su ypatingu įdomumu stengėsi įžiūrėti etero paslaptį, apgaubė 
kažkokia auksinė skraistė, pro kurią jis matė tik patogią mer
gaitės galvą ir dvi paslaptingas, nepaprastas žvaigždes—ak(s. 
Stovėdamas prie bäliüstrados, galėjo gerėtiš miesto didybe, 
purpurinės liepsnos apsiaubta Švento Petro kopula, tačiau ne
įstengė susikaupti ir atsikratyti nejautrumo. M

• * . .' "■ *■ •
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pasiduoti nauju stebuklu įspūdžiams.-/ Ką gi daugiau galėjo, 
duoti toji-diena, kuri pBodė jam dęlfiškąją 'Sybille ir tą gra
žuole rymietę. Jaunuolis, užlipęs stačias savo vargingo- bute- 
lio laiptais, įėjęs į tuščią kambarėli, pajuto malonumą maty
damas apie save tik plikas b akytas siekas. Uždengė langą 
•nuo gatvės pūšės, palikdamas tik viršutinę jo dalį,, kad i jo 
vienumą tegalėtą pažvelgti mažutė dalelė dangaus.; Netrukus^ 
įėjo šeimininkė draugiškai šnekindama ir klausiriėdama ko 
jam reikia. Pagaliau atnešusi valgyti ir vyno pasiliko patarnauti 
dailininkui ir jo šuniui prie stalo. Ji greit pastebėjoj kad Hek - 

. torasy ra brangi pono esybė. Kadangi turėjo į poną" savotišką: 
tikslą, ji suprato, kad reikia užtikrintis am gyvulio protekciją. 
Taigi pati dėjo jam į snukį geriausius kąsnelius^ ^skriausdama 
tiesa, gyrė Šuns.gražumą ir stebėjosi, kad jau dek daug supran
ta itališkai. Nors ji ir įkyrėjo Hansui, bet negalėjo liepti jai 
išeiti, juo labiau, kad nuo jos geros valios priklausė .nuspren
dimas, a rjisatvyko-įRymątik badu mirti, . -Atsisakinėjo muo 
pakartotino šeimininkės pasiūlymo piešti jos portretą, nes^ dar 
labiau pradėjo jos nekęsti. Sakėsi esąs nesveikas ir išprašė ją 
pro duris. Pats užsklendė durim ir dėl didesnio atsargumo už-

' stūmė stalu. ' y.. ■ < m.
Sekančias^ dienas padalindavo lygiai: Vatikanui ir-miestui. 

Rafaeliui ir Arminai. Tik Rafaelio veikalus matė tikrai, o dėt 
jos paveikslo klaidžiojo veltui. Pagaliau įsitikino,. kad jąm nie
kas nesiseks iki vėl nepamatys, jaunos .merginos,. Kai tik ątsR 
sėsdavo vienas savo pirkelėj, tuoj, pastebėdavo,: kad vietoj 

. dirbti užsimąstęs žiūri į tuščias, vargingas sienas. Tada^ pa
prastai pašaukdavo Šunį ir išeidavo be reikalo į miestą. Kai už
eidavo naktis ir paskutiniai besimeldžią išeidavo ;iš: bažnyčią, 
o visi besivaiksčioją /pranykdavo nup gatvių, jis rengėsi 
grįžti; Grįždavo visada liūdnas,; net kalbos su Hektoru dažnai 
nutrūkdavo; Nuo to laiko, kai. ištikimasis savo instinktu poną 
apvylė, atšalo jųdviejų draugiški santykiai* Kartą Hektoras 
linksmai lodamas prišoko prie kokio tai. britono, turbut rnany- 

A damas, kad tai Rinaldas. Suplastėjo smarkiau vargšo Hanso 
širdis, bet tai tęsėsi tik akimirksnį. Greit apsižiūrėjo vargšas; 
kad tai yra tik gyvulio instinkto apsirikimas. Nuo to laiko 
Hansas atsidavė laimingam likimui, nesitikėdamas jokios pa
galbos iš miruolių. / ■ • . ;v.

Taip praėjo visas, spaliu mėnuo. Vieną popietį jšėjo Han
sas su'.-Hektorą už vienu miesto vartų» Dailininko širdis, buvo 
prislėgta, šuo mažiau jį r amino, negu paprastai, nes medžiojo 
laukines peles ir drieželius. Staiga šuo sustojo,, pąkėlęs nosį 
ir priešakinę koją, kaip padūkęs metėsi per vyninės duris. 
Vyninė stovėjo■••iiuošaM^ ’pTie tuščios gatvės ir visai neviliojo, 
dailininko užeiti ir nusipirkti už paskutinius pinigus vyno. 1 ai gi 
supykęs pašaukė šunį/ o pats sustojo tarpdury. Tamsi *prie- 
menė vedė j^ medžiais '.apaugusį- niūrų kiemą,žkurlamę keli
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vyrai gėrė -vytią. Tai buvo paskutinė spalio diena. Tą dieną, 
jei tik pasitaikor giedra, visuose aplinkiniuose Rymo soduose 
skamba Rūdiniai ir šokiai. Čia buvo girdėti vos vienas tam* 
burinas.į Tuo tarpu, lyg perkūno trenktas, išgirdo jaunuolis, 
kad plonam Hektaro lojimui atsakinėjo kitas storesnis. Tai 
buvo ilgai ieškoto Rinaldo bosas. Po valandėlės Hektoras 
triumfuodamas, išsivedė draugą, manydamas, kad kiemas per- 
mažas jų džiaugsmo šuoliams.

Greit perėjo jaunuolis per priemenę ir drebėdamas įžengė 
į kiemą. Čia jis pamatė didelę vynuogėmis apgaubtą altaną; 
Joje skambėjo tamburino balsas ir šoko, gyvai sukosi rateliu, 
jauna mergina. Skambintoja sėdėjo prie durų. Kai ji pakreipė 
kiek į jį galvą, jis nieko daugiau nenorėjo matyti.

Džiaugsminga nuostaba taip jį užvaldė, kad turėjo net 
atsisėsti ant suolelio. Šeimininkas padavė jam duonos vyno ir 
lėkštę slyvą. Jaunuolis, neliesdamas valgio, žvilgsnių pervėrė 
altanos sienelę ir žiurėjo i prietamsį jos Vidų. Pažino linksmą, 
lyg paukšteli, šokėją Laitą. Senelis su kareiviškais ūsais 
ir giliu randu virš kairės akies turėjo būti tėvas. O tas, kur 
sėdi prie Anninos ir kužda jos auselėn, kas gi kitas, jei ne 
anas lokys, Signoras Öeppe. Nevikri, kuprota- jo išvaizda, 
piktas ir kartu geras, veidas, kriaušės pavidalo galva užso
dinta ant trumpo kaklo, visai pateisino tą vardą. ,,Lokys'* 
buvo apsirengęs dailiai ir madniai. Surdoto skylutėj buvo 
įsegta granato šakelė. Ką jis galėjo kuždėti mergaitei? Iš jos 
ramumo ir nuleistų akių galima buvo spręsti, kad. jo žodžiai 
jai nieko nereiškia. Machinališkai daužė ji piršteliu tamburi
ną iki Lallai nenusibodo šokti. Signor plojo girdamas. Del jo 
turbūt išsirengė šita draugijėlė į taip tolimą sodelį ir dar pa
sislėpė nuo neskaitlingo būrelio svečių. Kai Lalla užbaigusi 
šokį kalbino Anniną pasivaikščioti, Beppe griežtai uždraudė. 
Turbūt jis pastebėjo žiūrinti į juos jaunuoli, nes pats atsisėdo 
■prie pačios angos. Ir \Lalla pagaliau pastebėjo vaikiną ir pasi
lenkusi i Anniną kažką pakuždėjo. Ji nė neatsigrįžo. Ką tai 
reiškė? Staiga visi- altanoj nutilo. Signorui Beppe, matyt, tai 
buvo labai nemalonu.
'Pabalai, Annina —< tarė jis staiga. — Kai tėvas pabaigs 

vyną, grįšime, kol dar oras neatvėso,...namo. Užbaigėm spalį 
maloniu ir nekaltu pasilinksminimm

Lalla ironiškai nusišypsojo. Po vailandėjės išėjo iš altanos 
išblyškusi ir Tyli Annina. Ji paėmė už rankos seną, perdaug 
pąsi vaišinusį Tėvą. Kitą jos ranką pagriebė signor Beppe. Pra
eidamas-, pro jaunuolį jis stengės savimi uždengti laibą merginą. 
Už jų ėjo išdykusi Lalla. Traukydama pečiais ji aiškiai rodė, 
kad ne labai ^m^iįpniai pasirinko tokius draugus ir tokį pasi
vaikščiojimo tikslą. Pridėjusi pirštą prie lūpų, ji tyliai prašė 
Hanso, kad jų nesektų. Bet jo būtą nesulaikęs nei paskutinio 
teismo trimitas. Kad neatrodytų įtartinai, jis sekė vis iš totou

■ * , * ,
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Dažnai sustodavo dairydamasis po apylinkę ir dėjosi šį tą 
piešiąs į savo albumą. Stebino 1 kad pirma atrodžiusi prie
lanki draugė, dabar aiškiai norėjo sutrukdyti. jo artimesnę 
pažintį su Atmina. Dar tą patį vakarą tai paaiškėjo. Musu 
draugai įėjo :į gražu, Prie Via VittoHo stovintį namą. Jau
nuolį atsisveikino piktas signoro Beppe žvilgis. Dailininkas 
praėjo pro sandariai uždarytus vartus ir ėjo toliau tamsiomis 
miesto gatvėmis laimingas ir kartu nusiminęs. Staiga jis Išgir
do tylu balsą Šaukiantį jį vardu. Tai buvo Lalla,/kuri .mirksė
dama akimis sakėsi norinti su juo pasikalbėti. Ji prabėgo pro 
jaunuolį ir sustojus net prie Panteono kolonų tamsiam užkam- 
pėly, jo laukė.

— Kokias avantiūras tamsta išgalvojai? tarė ji, grą
žindama. pirštu. . * Y-.-'/?- ..■/'/'

— Ar ne pakankamai aiškiai atsiprašėme nuo gerbiamo 
tamstos draugavimo? O tamsta vistiek mus sekioji, kaip .per
kūnas žaibą, Kąs iš to bus? Tiktai, kad tą vargšą sutvėrimėli 
Anniną dar labiau lokys saugos. Neatitrauks dabar jis savo 
letenų nuo sklendės, o jo niurzgėjimą girdėsime ♦visuo
se namuose. Gėdinkis tamsta taip kankinti tą nelaimingą be
valį vaiką. Prakeikiu tą biaurų šunį, to viso kaltininką.

Tai sakydama ji sudavė skėčiu, tokip keršto nesitikin- 
čiam, gyvuliui, kad šis nustebęs pabėgo.

— Aėb, Lalla — prašė dailininkas—- nebausk šiandien 
mano šuns, kuriam aš dėkingas už susitikimą su jumis. \

— Su mumis! Tai ir aš tamstai rupiu? — paklausė piktai, 
t- Ęet kas iš to viso bus ! Sakau atvirai: tamsta myli Anniną. 
myli beprotiškai — tai pirmą. O antra — tamsta turi išvaryti 
sau iš galvos tą vargšą sutvėrimą. Nors ji tokia graži, maloni, 
gera ir meili. Tamsta turi man prisiekti, kad bėgsi nuo jos 
taip stropiai, kaip iki šiol jos ieškojai. Aš neleisiu, — pridūrė 
tvirtu balsu — taip, niekad neleisiu, tamstai kankinti Anniną, 
kuiią jau ir taip visi vargina.

J — Lalla, — sušuko susijaudinęs — ką tai reiškia? Ar 
tas storas italas išdrįso pažvelgti į tą angelą? - Ar tai gali 
būti?

-- Tas italas turi maišeli aukso, lygiai tokį storą ir ap
valų^ kaip jis pats. Neprošalį būtų tasai maišelis net ir tada, 
jeigu pasauly gyventų tik Annina ir Signoras Beppe. Ne viena 
rymietė eitų ir už pusės jo turtų. Bet mano Anninėlė ne , jam 
sutverta. Jos skonis visai kitoks. Pasakysiu, kad vargšelė net 
perdaug apie tamstą galvoja. Prieš signorą Beppe tamsta at
rodai, lyg Dovydas prieš galijotą, tamstos surdutas, tartum, 
sako, kad tamsta turi daugiau galvoj proto, negu kišenėj

. pinigų. ■ ,/'■■■ ■ ■
— Tai ji pasisakė', kad mano apie mane?
— Pasisakė? Na, tai tamsta jos nepažįsti. Bet aš ją gera

suprantu ir todėl nenoriu, kad tamstai dar kartą ją pamatytum.
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Annina^

Lokys stipriai laiko ją savo letenose ir greičiau sutriuškins, 
negu paleis. Tai jau sena istorija ir jos pakeisti negalima. 
Tėvas myli turtingą žentą, o serganti motina, nors niekad ne
sikelia iš lovos, bet irgi myli ßignöro Beppe aukso skambė
jimą. Jei tamsta tikrai turi širdį turi turėti, jeigu myli — 

prašau tavęs, susikrauk savo daiktus ir pasišalink, kaip 
atėjai, per dėl Popolo vartus. Gaudyk kur nori lakštingalas 
ir balandėlės, bet nestatyk sląstu feniksams. Tai pataria tams
tai gera draugė, kuri apskritai blogai mano apie vyrus, bet 
spėja, kad pGtamstosšvarku slepiasi sąžinė. Ar; supratai? 
Labanakt, signor Giovanni!

Tai pasakiusi atsitraukė ir nusiskubino, norėdama dar 
prieš naktį sugrįžti namo prie Transtevėre. Jis pasiliko vienas 
stovis prie stulpo. Jo sieloj taip smarkiai kovojo skausmas su 
džiaugsmu, kad jis negalėjo nė pajudėti. Jis nė nemanė ap
leisti dabar Arminą, kai atrado ją, kai sužinojo, kad jis jai ne
svetimas. Jo siela maudėsi bedugnėje jūroje Svaiginančią 
jausmu. Staiga jis išvydo aplink kyšančias baisias uolas. 
Ją viršuj stovėjo storas, į ciklopą panašus, ironiškai besijuo
kiąs, trinąs riebias, žiedais apmaustytas rankas ir žiūrįs i 
žūvančią vargšo r i valolaimę■ — Signoras Beppe.

Dailininkas ištisą valandą vaikščiojo lyg apkvaišęs, karš < 
tai pats su savim kalbėdamas. Vargšas Hektoras bėgo paskui 
jį nuleidęs ausis.

— Sieju pardavėjai! — kalbėjo susijaudinęs, -- parduo
date savo brangenybę^ už niekingus pinigus pirmam gereš- 
niam pirkliui. Niekam "dykai neatiduodate. Turtuolis uždarys 
ją į troškią dėžę, kad nieks negalėtą pasidžiaugti. Su kokiu 
triumfu tas žmogus praėjo pro mane 1 Gali didžiuotis, saugo
damas ją, kad nepabėgtą, su šunimis. Tik Šventadieniais; išsi
veda ją į prasčiaiusią sodelį, kad tarp prastuolią ir elgetą jis 
pats atrodytą gražiausias, Ir jam turiu ją palikti, jam nesiprie
šinti! Kad ir su visu pragaru jis susitartą, aš vistiek turiu 
dar pamatyti tą angelą. Turiu iš jos lupą išgirsti, ar jau nėra 
jai pagalbos, ar negaliu jai padėti.

Taip nusprendęs jaunuolis truputį nusiramino. Jis užmiršo, 
kad tai įvykdyti jis mažą galįs turėti vilties, Šiirdis traukė jį 
į Via Vittoria. Prieš jos namus, ant akmens, prasėdėjo iki pu
siaunakčio. Jis linksminosi^ vilties ir ilgesio .mintimis.

Dailininkas kitą rytą, rūpesčiu pabudintas, maža teturėjo 
; vilties. Nežiūrint paprasto menininką ilengvamintiškumo, jis 

žinojo negalėsiąs uždegti mylimosios namą, kad tokiu būdu 
išgelbėtą josios gyvybę. Kažin ar: Signoras Beppe malonėtą 
dar suteikti jam tą malonumą. Gal pats' žutą liepsnoje. Pa
prastas—prožaiškas kėlias irgi atrodė negeras esąs. Manė eiti 
pas seną kareivį, prašyti jį neleisti savo dukters už nieko, iki 
daHlninkas Hansas netaps garsenybė iri neatvažiuos ketvertu
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arkliu prašyti jö dukters rankos. Bet ir ta mintis atrodė ne- 
..■ vykusi; ..

Jaunudisstatėantledo įvairiausias pilis. Nugalėjo savo 
pirmykštį pasibjaurėjimą ir pradėjo, beveik kratydamasis, pieš
ti Signoros Pii portretą. Tai buvo praktiška. Ji žibėjo auksu 
iršilkais.Rankojlaikė, vietoj sakalo, žalią papūgą, kurią vy
ras jai pado vanojo prieš aną minėto durklosmūgį. Be to, Han
sas užškięavo gražią kompoziciją — Rebeką ir Eleazarą prie 
šulnio. Mergaitė turėjo būti panaši į Arininą, o keleivis, kuriam 
svetima mergina paduoda vėsinantį gėrimą, turėjo vaizduoti 
jį patį. Jo mintys išsipildė. Viskas jamsekėsi, kai pamatė An- 
niną. Po dviejų dieną biaurios Pii portretas buvo visai pana- 

' šus tikrovei. Kompozicijai irgi sekėsi. Pamatęs ją vienas, 
visadalaiidąspodarnežinomųdailininkųdirbtuves,  ̂žydas, 
tuojau užsakė. Po jo išėjimo linksmas dailininkas išbėgo į 
miestą ir, pakėlęs akis, ilgai vaikščiojo po Via Vittoriaf Jei 
išdidus Signor Beppe būtų jį dabar sutikęs, tikrai būtą tūrėjęs< 
iš kelio pasitraukti. ■ ■

. Tačiau nepavyko dailininkui pamatyti Anniną, nors kasdien 
slankiojo apie jos namus. Langai buvo kaip rytų hareme, 
aklai uždarinėti. Tik kartais viename lange pasirodydavo tė
vas rūkąs trumpą pypkę. Su vaikiška šypsena žiūrėjo senelis 
į gatvę visai nepastebėdamas jaunuolio, kurs su pagarba lenkėsi 
jam dėl dukters. Hansas negalėjo nė manyti patekti į tuos na
mus arba su jais turėti kokių nors reikalų. Net kaimynai, Sig- 
noro Beppe papirkti, į jį kreivai žiūrėjo. Tik pro šalį praei
damas, patraukdavo Hektorą už ausų, kad tas net sulodavo. 
Tuomet atsiliepdavo pažįstamas Rinaldo bosas. Tas balsas buvo 
prislėgtas ir graudus, atrodė, kad gyvulys gailėjosi prarastos

■ laisvės. ’■ '■■■_ r--
Taip prabėgo paskutinės lapkričio dienos. Žiema pasvei

kino anksti. Vėjas ir šaltas lietus plakė vaikščiojančius gat
vėmis. Rymiečiai apsisupę plačiais apsiaustais sėdėdavo per 
dienas karinėse. Svetimtaučiai drebino prie tam tikrų, italų var
tojamų, kaminėlių, pripildytų anglimis arba troškinosi vėjo va
romais iš kamino kambarin dūmais. Nieks be svarbaus reh 
kalo nėjo iš namų. Tik mūsų dailininkas, kurio kambarėlio 
niekuo negalima buvo pašildyti, kaip paprastai, keliaudavo 
į Via Vittoria. Savo paltą jis buvo pardavęs Florencijoj. Jo 
ūpas kasdien blogėjo.

Vieną vakarą, norėdamas pasislėpti nuo audros S. Carlo 
priemenėlėj, Hansas pamatė išeinančią iš bažnyčios uždengtu 
veidu moterį. Ji išėjo drąsiai, nesibijodama audros^ ir išskėtė 
didelį žalią skėtį. Jis nematė jos veido, nes didelis apsiaustas 
ir skara visai ją paslėpė. Tačiau nerami jaunuolio širdis pasa
kė, kad jį palietė Anninos drabužiai. Pasileido paskui ją ir pa- 
sivijo, kai ji sustojo, negalėdama išlaikyti skėčio. Tylėdamas 
pagriebė skėtį ir stipriai iškėlė virš jos galvos, 

. k ’ • ■ ■ . * i. * * •
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— Eikim prie kampo šios gatvės — tarė nežiūrėdąmas į ją. 
—• Apsisaugosim kiek nuo audros. Eikš Annina, prašaudavęs * 
dėl Dievo. Nepasigailėk man tos trumputės laimės. Kažin ar 
pasimatysim dar kada.

Ji tyliai atidengė savo veidą. Hansas pastebėjo, kad ji 
buvo dar labiau išblyškusi, negu pirma. Žiurėjo j ji maldau
jančiu žvilgsniu, kaip apleistas vaikąs. Ar tyčia, ar dėl susi- 
jaudinimo, jis nenuvedė jos j Via Vittoria. Ji nekreipė i tai dė
mesio. Liūdnai žiūrėdama į toli didelėmis akimis, ji ėjo lyg 
sapnuodama. Pradžioj buvo girdėti tik virš jų gaivu krintan
tieji lietaus lašai. Pagaliau dailininkas atsipeikėjo ir išpasa
kojo visa, kas per šešias savaites slėgė jo širdį. Kalbėjo ir apie 
savo Signoro neapykantą—Bėppe ir apie savo dievinamąją, 
dėl kurios pasiryžęs kovoti iki mirties. Tik apie meilę nieko 
nekalbėjo. Neklausė net, ar ji myli jį, lyg tai butų jau neabe
jotinas dalykas. Ji nesipriešino. Jis laikė jos ranką ir stipriai 
suspausdavo, kai paminėdavo savo priešą, ar- kančias, kurias 
kenčia, žinodamas, kokioj verguvėj ji gyvena. Ji neatitraukė 
rankelės. Ji turbūt ir lūpelių nebūtų gynusį, jeigu jis būtų iš
drįsęs pabučiuoti. Bet dabar apie tai jis nė nemanė.

— Annina! — kalbėjo — mes dabar nelaimingi. Mes ne
mokame linksmai praleisti net tos valandėlės, kurią pats dangus 
mums suteikė. Iš arti matau mylimą tavo, veidelį, kurio taip 
ilgėjausi, jaučiau tavo kvapą, tačiau mano siela liūdi ir kenčia. 
Brangiausioji, tark nors vieną žodelį. Pasakyk, ar tikiesi kokios 
dar paguodos. Pasakyk, kad dar nėra ko taip nusiminti: aš 
prižadu tau, kaip vyras susivaldyti ir rankų nenuleisti. Tada 
gal mums pasiseks ir galėsim pačiam pragarui- paskelbti karą.

Kai nutilo, ji švelniai atstūmė jo ranką. — Ponas Hanse, — 
tarė maloniu prislėgtu balseliu, stengdamosi gerai ištarti sveti
mąjį vardą. — Madonna gera, kad leido man palengvinti savo 
sielą. Ji buvo taip perpildyta, _kad būtų sprogusi. Matydama 
tamstą, net per didžiausias kliūtis vaikščiojanti apie mūsų na- 

'■ raus... .' /- ■
Matei mane? ’

— Nedrįsau atidaryti lango ir stovėjau už užlaidų. Kai 
tamsta eidavai namo, man rodydavosi, kad to neperkęsiu, kad 
geriau būtų pulti iš lango ant kietų akmenų. O GiovaiUnil kodėl 
susitikome. Seniau, nors liūdėjau, bet nežinojau ko. Dabar jau 
niekad nenusiraminsiu.

V- Ką kalbi? — sušuko karštai.
Ar jau esi jo prieš' Dievą ir žmones. Ar kiekviena die

na negali tavęs išgelbėti?
’ ' Ne ^-Tėvai prakeiktų mane, ir motina numirtų iš su • 
sigriaužimo. Ką-gi padėtų net, jei Signor Beppe mirtų ? Tąmsta 
nekatalikas, o už protestanto manęs - niekad neleistų.
.Atmina! — sušuko nusigandęs — o jeigu būtum laisva, 

jeigu nevaržytų tavęs tėvai?
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— Tada melsciau Madonną, kad apšviestų tavo sielą. Gerai 
žinau, jeigu nenumirsiu, būsiu Sįįtaro Beppe žmona. Taigi

. turim atsiskirti. Nieks nepagelbės. Stebuklų dabar jau nėra.
— Annina! tu gali taip manyti, taip kalbėti! — šaukė ne

sąmoningai, paleisdamas jos ranką.
— Būk tamstą vyriškas ir geras — prašė žiūrėdama jam 

i akis su neapsakoma išraiškai. — Tiesa, stebuklai dabar nesi- 
dard, bet atsiranda dar kankinių, kurie Atpirkėjo kraują maišo 
su savuoju. Kodėl aš turėčiau būti laimingesnė? Ar dėlto, 
kad jauna? Juo geriau. Turiu laiko pasimokyti kentėti. Bet pirm 
negu apgaubs mane tamsi naktis, noriu dar paragauti laimės 
saulės. Turiu galvoj vieną projektą — kalbėjo lengvai nuraus
dama. — Aną kartą sakei, tamsta, kad nori piešti mano por
tretą. Man rodos, nenusidėsiu, jei leisiu. Pagalvok tik tamsta, 
kas daryti, kad .niekas šios paslapties nesužinotų. Už trijų 
dienų mano sužadėtinis išvažiuoja su reikalais į Assyžių. Už 
trijų dienų po jo išvažiavimo bus sekmadienis. Visada anksti 
einu bažnyčion. Pasistengsiu būti viena ir užeisiu pasftanistą 
dviem — trims valandoms. Pasikalbėsim širdingai. Tik turi 
tamsta prižadėti nieko nekalbėti apie meilę. Kalbėsimės kaip 
seni draugai, kurie trokšta išsipasakoti. Apie pietus išeisim. 
Po tankia uždanga nieks manęs nepažins. Jei tai sužinotų Sig-

- noras Beppę, tikrai užmuštų mane. Tikėk tamsta, jis neblogas 
žmogus, tik nemoka suvaldyti pykčio. Pavydas , gali privesti - 
ji iki pasiutimo. Dar viena: norėčiau turėti tokį mažą tamstos 
portretą, kad galėčiau ji paslėpti maldaknygėj. Duosi man ji 
tamsta?

— Annina! — sušuko — ar tai tiesa! ar tu nori man tai 
padaryti? v

Taip, noriu — atsakė su žavinčią šypsena. — Mano 
nutarimas nesulaužomas; greičiau numirsiu, negu atmainysiu. 
Vistiek būčiau taip padariusi. Norėjau prašyti Lallos, kad pra
neštų tai tamstai. Laiminga esu, kad pati galėjau tai pasakyti. 
Žinau kur gyveni. Eidama kartą gatve, pamačiau ilange Hek
torą. Išlaikysi tamstą žodį ir, kai norėsiu išeiti, netrukdysi 

'-manęs. Tiesa? o ;
Jis neatsakė nieko. Ji atsiėmė skėtį ir tarė: — Lik sveikas. 

Eisiu dabar namo. Neateik tamsta iki sekmadienio į Via Vittoria. 
Numirčiau, jei kiltų kokie nors įtarinėjimai, ir mano kalėjimas 
dar pasunkėtų. Lik sveikas, Hansai. Iki pasimatymo dar kartą, 
o paskui — užmiršk mane amžinai! .

(Bus daugiau.)
. ■ ' . . b •
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; Keturi ponai, atsisėdę sode gėęė juodąją kavą. Urnai šuo 
ėmė vaukšnoti. kaip patrakęs. Skurdžiai apsidaręs pasiunti
nys atnešė knygas. Jam išėjus, šeimininko sunus tarė: ;

—• Nuostabu, ikiaip piktai gerų namų šunėš visados puola 
skurdžiai apsidariusius žmones. Nesenai Karo sudraskė vienam 
vaikinui visas kelnes. ..<<_£ :;O

Tuomet atsisveikino ponas, kurspirmą kartą buvo tame 
būryje. Jam išėjus, Šeimininko sūnus tarė su panieka" 

minti dvasios beturčiai“.
O kitas pasakė; . "V /'-i
— Tai jis turi būti labai palaimintas, nes tai, ką jis kalbėjo, 

buvo baisiai nuobodu.
O trečiasis pridūrė: z
— Jis ir pats pagaliau bus tai pastebėjęs, nes pamažu juk 

visiškai nutilo. _ <
Bet šeimininko sūnus, ūmai gėdos paimtas, tarė:
—Juk, tiesą sakant, mes neesame geresni už šunį, kurs 

beturčiams drasko drabužius. Dvasios beturtį niekiname, pik
tai juokdamies — nors šiaip jau* jis gal yra geriausias ir ver
tingiausias žmogus. Kokio dėlto šunies esama žmogaus, kai 
jis gerai pavalgęs, geria sode juodąją kavą!

Visi trys ponai žiurėjo į savo stiklus, rūpestingai trupin
dami šu šaukšteliais cukrų.

< ŠIANDIEN, DABAR.
• ’■ ■ ■ ■ * • • - ■■ ■■ -f ■ ■ . ' ■ • \■

Friburgo ‘universiteto profesorius de Munnynck vieną 
kartą pasakė per lekciją: „Un homme complet ėst celui ųui 
peut fournir son maximum de bien“. Visiškas, tikras žmogus 
yra tas, kas duoda tiek gero, kiek pajėgia.

štai trumpais žodžiais aiškiai pasakytas žmogaus užda
vinys.Stengtis daryti tiek gero, kiek tik beįgalime. Ištraukti 
iŠ savęs visą tą gabumą gerai daryti, kokio tik yra mumyse. 
Ištraukti visą esančią mumyse gerąją jėgą, neleidžiant jos 
turėti ir nykti be veiksmo. Ne tuščiai svajoti apie nepapras
tus, didžius darbus, kurių nuveiksime kuomet nors, „kaip užaug- 

v sim ir subręsim44 tuo tarpu vis statant savo menkąjį „aš“ 
į pasaulio centrą, ieškant vien pašigėrėjimų, nevaldant savo
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blogos nuotaikos, 'šiaušiant savo ūpus, lyg ežys dyglius — bet 
tuojau1 pat, dabar, taip gyventi, kad kiekviena valandėlė, kiek- ... 
vienas elgesys, kiekvienas žodis būtų laipsnis aukštyn.^

■ Nesakau: nesvajoti visai, bet sakau: nesvajoti tuščiai. Tuš
čiai svajojame tuomet, jei norėdami ko nors ateityje, nieko ne
darome dabar, kad tas noras įvyktų., Ką pasakytumėm, pav., 
apie mergaitę, kuri svajoja būti ateityje dainininke,' o daba r nė 
maž nelavina savo balso? Pasakytumėm,kad tai tuščia sva
jonė, ir kad ji niekados neįvyks. Tas pats yra su kiekvieną 
svajone — ji tuomet tegali įvykti, jei tuojau pat, dabar imattie 
ją vykdyti. Svajoti—gražus dalykas. Svajoti būtinai reikia. 
Sakoma: „Alenkas tas. kareivis, kurs nesvajoja būti generolu“. 

Menkas tas jaunimas, kurs neturi drąsių aukštųsvajonių. 
Tad svajokit kuodrąsiausiai. Tegu kiekviena jūsų svajoja tapti 
nepaprasta, kilnia moteriške, tokiu visišku žmogum, apie kuri 
sako de Munnynch, ta tuojau pat, kasdieną, käs valandą, įma 
taip elgtis, kad ta svajonė taptų kūnu. - .

Ką tai reiškė maksimumą“? Tai reiškia,
kad kiekvienas turi daryti tiek gero, kiek leidžia jo gabumai, 
jo sveikata, jo gyvenimo aplinkybės. Su kuo susidūrę, su kuo 
turėdami reikalą, turime pirmų pirmiausia paklausti save r „Ką 
gero galiu tam žmogui ‘ padaryti?“ KokLdarbą bedirbdami, 
turime pirmu pirmiausia pagalvoti: „Kaip čia man kuogeriau- 
siai nudirbti tą darbą?“ Spinduliuoti iš savęs visą tą Tgerą, 
kurio mums pievas yra įdėjęs į sielą, ugdyti tuos gero daige
lius, kurių Pievas mums yra įdiegęs, savo gyvenimu didinti 
gero sumą pasaulyje tai kaip tik ir yra' tikrai gyvęnti. Vis- 
kas kita — ieškojimas pasigėrėjimo, pojūčių tenkinimas 
yra lėkimas į mirtį.

Deja! Kaip dažnai gyvename taip, tartum stengtumėmės 
padaryti tiek blogi), kiek tik pajėgiame. Tik atsiminkim, nors 
vieną savo gyvenimo dienelę. Per šį trumputį laiko tarpą kiek 
pasakome šaunių, skaudžių žodžių, kiek parodome pavydo, 
piktumo, savimylos, kaprisų, kaipneatsižvelgiame i kitus, ko
kie esame nemeilūs ir nemandagūs. Užtat visus tuos bloguo
sius jausmus užgniaužę, užrakinę savyje taip, kad niekas ne
gautų jų pastebėti nei pajusti, tik mes patys težinoturnėm juos 
esant mumyse, mes, lyg tyčiomis, traukiame juos aikštėn ir iš
krovę metam ant savo artimų. Užuot laikę visus tuos savo 
piktuosius demonus prikaltus su geležies grandinėmis tolimiau
siame savo sielos kampe, paleidžiame juos, lyg įniršusių šunų 
gaują, kad draskytų visus, su kuo susitinkame gyvenimo kelyje. 
Ir visa kaltybė dažniausiai yra metama ant nervų. Niekados 
datr! lig šiol tie nelemtieji „nervai“ nebuvo vaidinę tokios rolės 
pasaulyje, kaip dabar. Keliolikos metų mergelė jau sako: „Ak, 
aš negaliu, aš tokia nervinga!‘‘ Tartum nervai yra didžiausia; 
niekieno neįveikiama galybė. Kaip reikia, tūkstančiai pavyz
džių iš šventųjų ir šiaip kilnių, žmonių gyvenimo aiškiai rodo,

»4 f • . ‘ .
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kad didžiausia, niekieno neįveikiama galybė yra žmogaus 
siela. Pasiduoda jai nuolankiausiai visi nervai, ji puikiausiai 
suvaldo net labai suirusi kūną, viešpataudama, lyg karalė, 
ant viso to materijos chaoso. Tad jei jūsų siela nesuvaldo jūsų 
nervtk tai ji yra visai menka ir tiesiog gėda; turėti tokią sielą.

Nebijodamos žvilgterėti tiesai į akis, drąsiai atsiminkit, 
kąip yra su visais tais ūpais, piktumais, ašaromis — trumpai 
sakant, su visomis histeriškomis nuotaikomis. Jei neapgaudp 
nėsite pačios savęs, tai turėsite prisipažinti, kad vis dėlto 
galėjote visuomet toms nuotaikoms nepasiduoti. Kad būtu
mėt tikrai, tvirtai norėjusios, nebūtumėt pasidavusios. Nuo
taikos įveikė jus dėl to, kad jūs pačios to norėjot. Kas įpranta 
taip vis pasidavinėti savo nervams, tas ilgainiui gali įpulti į 
ligūstumą, kurs tikrlai, beveik nėra įveikiamas ir reikalingas 
tani tikro gydymo. Bet pradžioje kiekvienas, įtempęs valią, 
gali pašalinti visas tas kliūtis.

Tas žmogus tegali duoti savo gero maksimumą, kas turi 
tvirtą valią. Nes kiekvienas geras darbas yra- sujungtas su 
kokia nors auka. Visiems mums yra gerų norų, ateina į galvą 
gražių minčių ir sumanymų, bet daugumas jų palieka neįvyk
dyti dėl to, kad vykdant juos, reikėtų daug ko atsižadėti. O 
tai mums atrodo per sunku. Bet kas;nuo pat jaunystės ima 
mankštinti savo valią, tas taip ją sutvirtiną, kaip sportininkas, 
kasdien besimankštindamas, kad sutvirtina savjo raumenis,

Forsteris vienoje savo knygoje lygina žmogaus gy venimą ! 
, prie nuplėšiamojo kalendoriaus. Kasdien plėšiamas nuo jo vie

nas lapelis, kasdien jis eina plonyn — ir galų gale, nuplėšus 
paskutinį lapeli, kalendoriaus griaučiai yra metami j krepšį. 
Iš tikro, be galo vaizdingas prilyginimas. Dažnai atsiminkite 

, jį. Neužmirškite, kad kasdien, kasdien, krinta vienas jūsų gy
venimo lapelis — krinta amžinai, negrįžtinai. Nėra tokios jėgos, 
nėra tokios galybės, kuri jį sulaikytų. Kad ir jaunutės tėbesate, 
vis tiek jūsų gyvenimo kalendorius kasdien eina plonyn ir kas* 
dien artyn jo paskutinysis lapas. Ir kad priėjus jį nebūtų jums 
baisu, stengkitės, kad nė vienas lapelis nebūtų nuplėštas tuš
čias arba prirašytas juodai, bet kad kiekviename aukso raidė
mis žibėtų tas gero maksimumas, kurio tą dieną galėjote pa- 

" tiekti. ■' ' ■' • - • ■- x
■ ' ■ V ■ • .

Vida.’
DEL PSICHINIU LYČIŲ SKIRTUMU BRENDIMO AMŽIUJ.
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Psichiniai lyčių skirtumai brendimo amžiuje psichologijos 
. mokslo dar nenustatyti. Pasižymėję Šįų klausimų sprendimu 

t'd. Spranger ir Charlotte Bühler labai atsargiai kalba apie 
tyrimų davinius, šiam klausimui ypatingai trūksta mergaičių 
psichikos tyrimų davinių, reikalingų mergaičių auklėjimo ir
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mokymotikslams nustatyti, todėl lavinimo programos papras
tai ir taikomos vienodai abiejoms lytims. Dauguma šioj srity 
pareikštu nuom onių turi problematinį pobūdi. Metafizinė psi
chologija yra davusi nemaža nurodymu, tačiau nė įvairios 
konstrukcijos, bet empirinės psichologijos pastebėjimu tyrimų 
daviniai tegaii šį klausimą nulemiančiai išspręsti.

Še to čia dar svarbu turėti prieš akis įgimtus ir dirbtinius 
skirtumus. Pasireiškią gyvenime linkimai neatatinką prigim
čiai, bot prisitaiko vyriškos ar moteriškos normos reikalavi
mams.. Šios tendencijos pasekmės dėką individualiu savybių 
pavergimo dviejų skirtingų lyčių tipų naudai. Ir todėl dažnai 
tai, kas laikoma įgimtais lyčių skirtumais, yra tik dirbtinas 
psichinių ypatybių išvystymas skirtingose abiem lytim kryp
tyse. Ypatingai Šiuo atveju turėjo būti paliesta socialių sąlygų 
pavergta moters siela, tuotarpu kai vyras, priklausydamas 
valdančiai lyčiai, turėjo daugiau progos laisvai vystytis ata
tinkamai įgimties linkimams. Todėl, ne visa galima yadinti 
moteriškumu, ką moterys dirbo ir turi dirbti socialių sąlygų 
verčiamos ir ne visas ypatybes galima vadinti moteriškomis, 
kurios išsivystė socialės vergijos įtakoj ir kurios dar šiandien 
egzistuoja. Gydytojas Lipmann yra teisingai pasakęs, kad 
dar prieš keletą metų sunku buvo rasti normaliai išsivysčiusį 
moters kūną dėl varžančių drabužiu. Tas pat atatiktų ir mo
ters sielai. ■ :

Šios apystovos analoginiai paliečia ir mergaičių psichinį 
v y stymąsi. Pavyzdžiui mergaičių erotinis brendimas dar ir 
dabar dribtinai pagreitinamas mokyklos ir gyvenimo apysto-

Bendrui imant, psichiniai lyčių skirtumai brendimo amžiuj 
labai maži, palyginus su bendromis abiejų lyčių ypatybėmis. 
Nė ra ypatybių, kurios išimtinai tik pas vieną lytį tepasir eikštų, 
o pas kitą jų visai nebūtų. Skirtumai tepasireiškia kai kurių 
ypatybių vyravime. Be to atskirų individumų psichiniai skir
tumai yrą žymiai didesni, negu psichiniai lyčių skirtumai. Svar
besnieji gi psichinio brendimo reiškiniai lygiai pasireiškia pas 
bernaičius ir pas mergaites. Skirtumai turi tik antraeilės 
svarbos. ; '

Plačiai tikrinama, kad mergaitės turi griežtai skirtingą vys
tymosi tempą : būtent prieš lytinį brendimą 13—44 metų mer
gaitės moksle pralenkia bernaičius, o vėliau apie 16—i 7 mc 
atsilieka nuo bernaičiu. Tačiau nemaža mokyklos gyvėnimo 
tyrinėtoju yra konstatavę priešingus faktus ir aiškina' susida
riusią nuomonę dėl šitokio tempo skirtumo kilus iš pripuola- 
niurnų. Ir iš tikrųjų tyrinėjimai apie brendimo įtaką į psichinį 
vystymąsi tėra padarę vos pradžią ir dar nėra davę pilnai 
tikrų davinių. Todėl nuolat pasikartoją tikrinimai, kad dėl 
įvairaus mergaičių ir .bernaičių vystymosi tempo yra kenks
minga koedukacija, .neturi, rimto pagrindo. Ką jau bekalbėti apie
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drąsius kai kurią musų lietuvišku psichologu tikrinimus, kad 
; mergaitės esą mažesnes inteligencijos, nes greičiau bręstą. 
Afrikoj yrą ilgiau už vyrus bręstančių dramblių - reikėtų pa- 
dąryti analoginę išvadą, kad jie protingesni už vyrus.

Tad kol nebus padaryta skaitlingų tyrinėjimų mokyklose. 
kreipiant dėmėsi i mergaičių ir bernaičiu skaičių bendrose kla
sė se, i mokytojų personalo sąstatą ir kitas svarbias apystovas. 
negalima daryti apibendrinančių tikrinimu apie lyčių intelektu- 
alio vystymosi skirtumus.

Psichinio brendimo reiškiniai: „aš“ — sąmonės pabudimas, 
padidėjęs jausmingumas ir jautrumas, ilgėsis užjaučiančio ir su
prantančio draugo, stiprus jausmo prisirišimais prie surasto 
draugo -charakteringi abiejų lyčių jaunimui pažiūrų skirtumai 
čia koncentruojasi apie didesnį mergaičių jausmingumo laipsnį: 
Vieniji atmeta, kiti pripažįsta. M. Vaerting griežtai atmetą di- 
dėsnį mergaičių jausmingumą ir visai teisingai pabrėžia, kad 
bernaičius auklėjant daugiau kreipiamą dėmesio į valios stipri
nimą, o mergaičių auklėjime ši sritis daugiau apleidžiama. Va- 
lios auklėjimas turėtų būti vienas pirmaeilių mergaičių auklėtoją 
rupesnių, kad nugalėjus dirbtiną nesveiką mergaičių liguistą 

- jautrumą—nervingumą, Čia daug padėtu fizinis mergaičių la
vinimas. Tačiau dari nereiškia, kad šiuo būdu išsilygintų lyčių 
skirtumai, kiek jie iš tikrųjų įgimti. Tuo būdų tik paaiškėtų 
jausmingumo laipsnis ir kryptis; /Be( to dar didelis klausimas 
ar iš tikrųjų pas mergaites pasireiškia didesnis jausmų gyveni
mas, ar tik didesnė jausmo išraiška. Čia /ąip pat trūksta 
mokslinio patyrimo.

Sąrišyjė su didesniu jausmingumu spėjama moterį esant 
subjekltingesnę, negu vyrą. Tuo pačiu skaitoma vyrą gabesniu 
intelektualėje, moterį emocionalėje srity; čia glūdįs, daugelio 
nuomone, svarbiausias psichinis lyčių skirtumas, kuris visuo
met pabrėžiamas mergaičių auklėjime, moters darbo vertinime 
ir kovoj su moterimis visose profesijose. Mokslinio patyrimo 
šis klausimas taip pat nėra aiškiai nustatytas. M. Vaerting 
griežtai užginčija esant moterį mažiau objektinga, nes tai nėra 
pagrįsta tyrinėjimo daviniais; Vienos profesorė Charlotte Büh
ler remdamosi dienynų medžiaga nurodo, kad inteligentingu^ 
mo ir objektingumo laipsnis pas mergaites nemažesnis, negu 
pas bernaičius, tik pas mergaites susiinteresavimas pasireis- 
kiąs daugiau vidujiniu gyvenimu, negu išoriniu. Bernaičiai die
nynuose daugiau parodą susiinteresavimo objektingais klausi
mais, mergaičių dėmesys esąs daugiau nukreiptas į vidujinius 
pergyvenimus. Sielos santykiavimas sudarąs mergaitei būtiną 
papildymą objektingam darbui, kuris tik tuomet nemažiau ob- 
jektingai, kaip pas bernaičius, galįs būtį atliktas. Skirtingą mer
gaičių interesų kiiptį. Ch, Bühler ankštai riša su ateities .gy
venimo plano nustatymu. Du pasauliai stoja besiruočiančiai į 
gyvenimą mergaitei prieš akis: šeimą ir profesiją ir ji nežino kur
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pasukti. Pas daugumą sukelia šis faktas daug abejojimu, vidu
jinių kovų, kas labai atsiliepia visose sieloj gyvenimo srityse. 
Kai kurie gi psichologai konstatuoja mergaites turint nemažiau 
intereso objektingiems klausimams, kuris lygiai pasireiškiąs 
brendimo amžių j pas abiejų lyčių jaunimą, kaip lygsvara prieš 
vidujinį sielos bangavimą. ■ <<i;.. -■;

'Toliau, Ed. Spranger ir W. Hoffmann pabrėžia didesnį mer
gaičių prisirišimą ir atsidavimą suaugusiems vadams ir aiškina 
tai didesniu mergaičių jausmingumu. Tačiau vai*gu galima butų 
konstatuoti, kad nusistatymas mokykloje prieš mokinius pas 
mergaites rečiau ir mažiau pasireikštų. Norint šį dalyką: objck- 
tingai išspręsti, reikia atsižvelgti į skirtingas mokymosi sąly
gas: bernaičiai dirba veik išimtinai su vyrais mokytojais, mer
gaitės gi dažniausia su mišriu personalu, o vyresniam^amžiuj 
veik išimtinai su vyrais. Todėl sulyginimas čia komplikiiotas 
ir sunkus. Aišku tačiau, kad abieju lyčių jaunimas pasitiki ir 
prisiriša prie asmens, kuris ji veda, kuris yra jo ideale. Eroti
nė pusė įvairiose sąlygose gali įvairiai pasireikšti pas bernai
čius ir mergaites. Mergaičių erotinis subrendimas gali būti 
labai pagreitintas vyrų mokytojų pagalbaf Galimas daly
kas, kad vyrų psichologų pabrėžiamas stipresnis mergaičių 
asmeninis prisirišimas šia prasme erotiniai pagrįstas ir todėl 
palyginimui netinka. Šprecifine mergaičių savybe čia greičiau 
galima butų skaityti svajonėmis pasireiškiantį gerbimą.

Didžiausių ii charakteringiausių psichinių skirtumų tenka 
konstatuoti nustatyme mergaičių gyvenime plano. Ši sritis tur
tinga išvadomis ir labai komplikuota;. Savo „aš“ analizavimas 
sukelia pas jaunuolį jo gyvenimo prasmės problemą. Pašireiš-- 
kęs „aš“ nori veikti. Čia prasideda ateities planų statymas, 
kuriame ir pasireiškia charakteringiausi moteriškų ir vyriškų 
individumų skirtumai. Charlotte Bühler iškelia čia problemą, 
pabrėždama moterų gyvenimo konfliktą tarp šeimos ir pro
fesijos, kuris sunkia našta krinta arit moters pečių. Šį konpli- 
kuotą klausimą, > kuris vaidina taip didelį vaidmenį išoriniam 
ir vidujiniam moters gyvenime, ne Vieta čia rišti. Čia svarbu 
atvaizduoti tik atbdlsį, kuris vidujine kova pasireiškia mergai* 
čių gyvenimo planuose. Šios kovos dėl dviejų pasaulių pas 
bręstančias mergaites vyrąs psichologas veik nesugeba įžiū
rėti. Jis aiškiai jaučia, l&d jos abiems kalbamiems pasauliams 
priklauso, kad abiejų savo veikimui' reikalingos ir kad jos tik 
vieną pasirinkti gali. Ir nežino kuriuo keliu pasukti. Yra tikrai 
moteriškų prigimčių, kurios turi tvirtą pasiryžimą veikti plačia
me kultūros gyvenime. Ir kaip tik1 pas gilesnes moteriškas pri
gimtis sukelia šį problemą nuolatinių kovų tarp profesinių sie
kimų ir moteriško pašauktoj siaura prasme.

Jei mergaitė atsisako nuo profesijos, jos gyvenimo centrą 
sudaro asmeniniai sant^iai, objektingi ir intelektualūs klausi 
mai nustoja reikšmės, praktiniam užsiėmimui pašvenčia R savo
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laiką; Interesų srity figūruoją kitą lytis, laukimas ir pąsiruo- 
Šimas šeimynai. . \

Daugumoj ruošiąsi mergaitės abiems pašaukimams, kad ne- 
priklausomąi būti. Ir šis nusistatymas sukelia daug painiavų, 
konfliktu. Reikalas dviem pašaukimam ruoštis sukelia auklė
jimo ir mokyklos gyvenime sunkiu problemų. Nauja moters 
pažiūra ir reagavimas į gyvenimą iškelia naujus mergaičių 
auklėjimo reikalavimus. Moters pasiryžimas siekti aukštesniu 
žmogaus gyvenimo formų, dalyvauti švietime, moksle, dailėj 
iš vienos pusės ir vis augąs moters pasiliuosavimas nuo namu 
darbu dėl technikos pažangos ir viešojo auklėjimo iš antros 
pusės y ra veiksniai, kurie nustato moters pasitraukimą iš siau
ro privatinio gyvenimo sferos ir įėjimą į kblektingo atsako- 
mingamo pasaulį. Su Šiuo nauju platesnėse sferose dar nepri
pažintu pasauliu, turi mergaitės suaugti ir savarankiai ąpgrai
bomis sau vietą rasti. Taip jaučiasi bejėgis moteriškas jau
nimas šioj vidujinėj kovoj. Jis ruošiasi profesijai, tuo tarpu, 
kai vidujinis jausmas turi kitus siekimus, su profesija sunkiai 
sutaikomus esamose gyvenimo apystovose. Savaime aišku, 
kad mergaitės dėmesys negali dėl to taip ilgai būti nukreiptas 
į imelektuaię sritį, kaip pas vaikiną. Gal būt ir daugelio pa
brėžiama mergaičių protini atsilikimą apie 17 m. reiktų aiškinti 
šiomis ateities planų mintimis. ■

Dauguma merigaičių, kurios reiškia gyvą susidomėjimą 
abiems pašaukimams, nori ateity abiem pasišvęsti. Dėja, pavyk
stą tai labai retai. Yra tipų, kurie tik profesiją prieš akis teturi 
ir nuo motinos pašaukimo atsisako. Tačiau tai yra daugiausia 
mergaičių augimo epizodas, kuriame pasireiškia didelis šalini
masis nuo antros lyties. Toks ilgesnis nusistatymas pasitaiko 
retai.

Bernaičių brendimo laikas būna taip pat labai neramus, bet 
tiesus. Jų mintys apie šeimynos sudarymą ir meilę nesiaurina 
jų ’ objektingų-^intelektualiu interesų. Pasiruošimo profesijai 
jis visuomet reikalingas, nes jis visuomet turės joj dirbti, kad 
išlaikius šeimyną. Pirmiau jis privalo pasirūpinti šeimynos iš
laikymu, o paskiau vesti. Todėl šeimynos . sudarymas yra 
jam akstinas atsiduoti mokslui, tuo tarpu, kai mergaitės mintis, 
kad ji vieną kartą turės pasirinkti vieną iŠ dviejų pašaukimų 
ir kad gal turės gyventi gyvenimą, kuriam mokslas pasiruoši
mo neduoda, mažina jos atsidavimo mokslui energijos laipsnį. 
Vyrai pradėdami studijavimą turi aiškų tikslą prieš akis: prak- 
tinis darbas (dipiomąs), mokslas, o moterys bestudijųodamos 
vis dar stato klausimą, ar jos privalo, ar gali studijuoti. Ma
teriales sąlygos, kitų gerovė, galop dar ligi šiol jaučiamas 
studijuojančių moterų neskaitlingumas vaidina Čia taip pat 
vaidmenį. Ir pats profesijos pasirinkimas atsieina mergaitėms 
daugiau sunkiau, dėl kalbamų vidujinių konfliktų. Kai kurių 
pedagogų nurodymai, kad moteris privalo rinktis tai, kas nau-
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dinglausią moters pašaukimui šeimynoj, daro didelę skriaudą 
moters gabumams, linkimams. Tai vistiek, kaip įgimtam ra
šytojui patarti būti gydytoju dėl kurių nors praktinių sumetimų. 
Moteris taip pat kaip ir vyras turi linkimų įvairiausioms profe
sijoms ir drauge šeimos sudarymui. Todėl ruošimasis motinos 
pašaukimui šis klausimas negali būti išrištas.

Bendroje išvadoje reikia manyti, kad mergaičių ir bernai
čių- psichinis struktūros skirtumas yra, tačiau nusistovėjusio 
mokslinio jų aptarimo lig šiol dar nepasiekta. Iš esamųjų psi
chologijos mokslo tyrimo davinių reikia daryti išvada, 
kad kalbami skirtumai nėra tiek dideli ir dažnai ne tos krypties, 
kaip paprastai gyvenime įprasta manyti. Plačiai spėjami ir 
iš manomo stipresnio mergaičių jausminio prisirišimo išvedami 
skirtumai mokslinio patyrimo nepatvirtinti. Šie skirt urnai pa* 
prastai pabrėžiami daug stipriau negu mokslinio patyrimo esa
mieji daviniai leidžia. Be to šiam 
daug daugiau medžiagos ir nusistovėjusių suvienodintų^metodų. 
Taikant visa tai mokyklai, reikia turėti prieš akis, kad 
atskirų individumų psichiniai skirtumai yra didesni, negu psi
chiniai lyčių skirtumai. Todėl mokykla, siekdama individuali
zacijos didele dalimi patenkins ir lyčių psichinių skirtumų vysty
mosi reikalų. Skirtingas mergaičių auklėjimas ir lavinimas turė
tų liesti specialės mokyklas, turinčias uždavinį ruošti moters 
pašaukimui siaura šio žodžio prasme. Bendro gi lavinimosi, ben
drų profesijų ruošimo mokyklose gali būti kreipiama, dėmesio 
į paruošimą speciliniam moters pašaukimui, tačiau nesiaurinąnt 
bendro mokslo programų ir neiškreipiant tiesioginių mokyklų 
uždavinių. ■

Emilė Mat ei y t ė.
A. A. APOLONIJA ALIŠAUSKAITĖ.

. ■ ■ ■ ■ ■ . i ' • ■ ■' • -

Išaušo linksmutis pa vasaris. Skaisčioji saulutė ber te ber i a 
savo švelnučius spindulius. Miškuose ir pievose sužydo mels
vos, baltos gėlelės. Slėpiningųjų naktų tylą ardo lakstutės gie
smele.- Viskas žavį! Ir mes gėrimės ir džiaugiamės saulėtu 
jaunystės pavasariu. Tik nebesidžiaugia kartu sū mumis bran
gioji idėjos draugė Pbliutė... Mirties šmėkla apsupo ją, savo 
juodu apsiaustu ir nuvedė savo karąlijon... Nebegrįš Poliutė.

A. A. Poliutė gimė 1912 m. vasario 16 dieną^ Brazgių 
kaime, Žemaitkiemio yalsč., Ukmergės apskrity. Aštuonerių 
metų pradėjo lankyti Žemaitkiemio pradžios mokyklą ir buvo 
viena > geriausių mokinių. Vasarą vaikščiodavo namo, o žiemą 
gyveno miestely: 1922 metąis baigusi 3 skyrius ir pasirengusi 
per vasarą, išlaikė kvotimus į I-ą Ukmergės gimnazijos klasę; 
Mokėsi gerai' ir be pataisų perėjo į Il-ą ir į IlI-čią klasę. Bū-
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• dama trečioj klasėj įstojo į Ukmergės at-kų kuopą. (Pąskutiniu 
šių metų laikų buvo išrinkta mergaiČių kuopelės pirmininke). 
Kuopoj aktyviai darbavos -— skaitė švelnius rašinėlius, refe-
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būnant ištiko Poliutę skaudus smūgis... Mirė jös mö^ 
m. kovo 19 d.), su kuria praleisdavo ilgas atostogų naktis — 

./ beskaiiydamoskny'gas... Ir Štai Ji lieka našlaite... Poliutė buvo 
labai jautrios ir švelnutės sielos, Skurdus našlaičio ar vargdie
nio gyvenimas sujaudindavo jos širdį ir ji nejučiomis pradėdavo 
verktu. . >j’-./.:. :~ a ’ ■

Neviliodavo jos gimnazijos „polkos“ irvietonnuėjus į 
triukšmingą .salę, Ji pasakodavo dramas, apysakas, o skambi
nant varpams tyliai verkdavo ir melsdavosi už motutės sielą... 
Bet nebuvo ji visuomet nusiminus, o priešingai, Jos 
veidą puošdavo liūdna, bet tyra šypsena... Ji turėjo kitą mo
tutę Šv. Mariją, kuriai atverdavo visą savo skaudžiąją sielos 
dalį... Dažnai ją matydavom su broliuku einant prie šv. Eu
charistijos ir karštaibesimeldžiančią...

Keturias klases baigusi, parvažiavo namo. Atostogų metu 
dirbo sunkius ūkio darbūs ir tik vakarais pailsus eidavo į savo 
gėlių karaliją — darželį..^ Čia ji pasiguosdavo nusvirusiems 
pinavijų žiedams^ o jos skaisti šielužė paskęsdavo svajingam 
žiedą kvape ir tylioj maldoj...

Pasibaigus atostogoms, atvažiavo Poliutė į V-tą klasę. 
Daug ji žadėjo Tėvynei, saviesiems, daug gražią pasiryžimą 
klestėjo jos sieloj, šviečiant skaisčiai idealų saulutei, bet viskas 
kitaip virto... 1927 m. vasario 2 dieną apsirgo ji gripu. Kovo 
4-tą dieną atvežė Poliutę i Ukmergės apskrities ligoninę. Po 
trijų dienų atlankė ją kapelionas su šv. Sakramentais. Po 
išpažinties Poliutė jautės geresnė ir nuolat klausinėjo kas 
girdėt klasėj. Bet ji dar smarkiau suserga _galvos smegenų 
uždegimu. Ji dar nesitikėjo apleist musų ir rūpinos tolimesniu 
gyvenimu. Bet deja, kovo 204ą dieną, 10 vai. rytą, ji atsiskiria 
su Šiuo pasauliu, neatsisveikinus su mumis savo gęstančiu žvil
giu... • ■' ' ' ' . . . (' .;

Liudnapsugaudė varpai... Pasigirdo skaudūs broliuko ir 
draugių verksmai... Bet žiaurioji mirtis nutraukusi Poliutės 
gyvenimo siūlą, nebėpianė, jo sumegsti...

Kovo 22-ą dieną, nedidelis idėjos draugių-ų būrelis palydė- 
jome ją i Žemaitkiemio kapus. Paguldo Poliutę sale motutės 
karsto... Veltui dar draugai šaukia: „Neapleisk mūsų, Poliut, dar 
pasigėrėk savo jaunystės pavasariu!.. Argi nebe vilioja. Tavęs 
vyturėlio daina, baltosios gėlės?“ — Viskas veltui. — Pasigirsta 
kurtus žemių bildesys ant josios karsto ir šaltas kapas iatskyrė 
Ją nuo mūsą amžinai...
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nebematysime Tavęs musą tarpe... Liksi Tu čia__ viena. Tik 
berželis svyruonėlis Tave kas rytąs apraudos...^Pasvirę^ry-- 

čiausiojo sostą, kol ir mus Jis pašauks pas Save;..

SIEKIME NATŪRALAUS GROŽIO.
■ * * * " * ’ * r * ■ ’ .* . . ’ * ’

Moterys linkusios į visa, kas grąžą, Švelnu, kilny, gerą. 
Kiekvieną nori būti išoriniai graži, grakšti, gracinga. Tariamam 
grožiuratsiekti vartoja įvairiausias priemones. IJąžniąusia vei
do ar kūno trūkumus stengiasi padengti ivairiąis pirktaiš ,,pri-* 
dėčkais“. Kitos gi; iš kailio neriasi, sportuoja, stengiasi neatsilikti 
nuo vyrą, nori susilyginti. Ir vienos ir kitos pasirinkusios per 
daug kraštutines priemones, neatsiekia tikslo, neturi to malo
naus, kilnaus pasitenkinimo. Kas iŠ pabaltintos nosytės, nu
dažytų lūpą ir moderniškiausios suknelės, kad mentys; atsiki
šusios, krūtinė įdubusi,, kojos kai stulpeliai!... Pastaroji mada 
tuos kūno defektus dar labiau iškelia aikštėn ir verste verčia 
susirūpinti, kaip įsigyti elastingą, grakštų kūną. - w

Menka nauda iš grynai ažaringo sporto. Jis nesušvet- 
nina nei kūno, nei sielos. Priešingai, kūnas dar Labiau surembė- 
ja, kojos sustorėjo, širdis nusilpnėja. Tik stiprus organizmas 
gali drąsiai sportuoti; kiek silpnesniam-—dury s uždarytos. Bet 
kam mums tasązartingąs, neatatįnkąsmoters psichikai, spor
tas?Rūpi mums grožis — ir siekime jo. Geriausiai patarnaus, 
visoms be išimties, racionalus kūno lavinimais. Mankštinkimes, 
lavinkimės taip, kadvisos mūsų organizmo dalys būtų lygiai s 
lavinamos; kad kūnas būtų harmoningai vystomas. Čia dau
giausia padės švedų gimnastika. Išmiklinus savo kūną, turi
me medžiagą plastikai, kuriai paveskime užfiksuoti. Plastikos 
pagalba atsieksime tikrą natūralų grožį. Ji sūšvelhins kiek
vieną, judesį, panieras padarys plastingas, gracingas, eiseną 
lengva, laisva, grakščią.

Taigi pasirinkusios racionalų kelią siekime tikrąjį grožį! 
Tik per racionalų kūno lavinimą, per plastiką, moteris bus 
tikrai moteriška — švelni ir kūnu ir siela. Kūnas—sveikas,
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■ _ K. S ;' .
ATBUSKIME, SPORTININKĖS!

’ B ■. . * ■ * ’ ’ » '» . „■••■

• „ ' - ' '•

Maloniai suspindo saulutė, sučiulbo paukšteliai, medžiai su
žaliavo. Atgijo gamta. Viskas sujudo, sukruto. Saulutė ir pauk
šteliaiviliote vilioja į gamtą.
< Draugės sportininkės, atbuskime ir mes! Gana visą žiemą
snaudės! Ypač dabar turime subrusti: teks ateitininkų kongre- 

-^—se Palangoj ir mums pasirodyti, ką esame nuveikusios. Taigi 
ruoškimės, kad neturėtume gėdos; nepasiduokime vyrams. Tik, 
nepasiduodamos, skirkime kas mums tinka, kas jiems. Vyrai 
testiprina savo jėgas, o mes savo grakštumą. Žodžiu — mes 
savo, jie. savo srity mankštinkimės!

Daugiau kreipkime dėmesio i pląstingą, gražų judesių 
atlikimą, į tiesią, gracingą laikyseną. Žaidžiant diską ar ietį 
mėtant — atsiminkime, kad turime gražiai, grakščiai atlikti. Ne
įeikime per daug į azartą. Azar tingias sportas vyrams geriau

Mokslo 'metai baigiasi. Labai daiig darbo. Ne viena gal 
pasakys: gera būtų pasimankštinti, bet nėra laiko. Taip, laiko 
maža, tačiau galima surasti: nutraukime valandėle nuo miego. 
Rytą anksti atsikėlusios, skriskime i gamtą su paukšteliais, Jų 
chorui pritariant pasimankštinusios, pasitreniravusios, tyru oru 
pakvėpavusios, energingai stokime prie darbo. Nesigailėki
me tos valandėlės, nes sukaupsime visai dienai energijos, 
gyvumo.

Taigi dirbkime, krutėkime, ruoškimės! Visuomenė laukia 
nori ką nors naujo, gražaus, natūralaus pamatyti. Susivažia
vimas artinasi.

■' ■ > 7-. R. Zauber b la t aite.
ATOSTOGŲ KELIONĖ.

* ■ . ■ ■ . . . . ■ . . .. . • - ‘ . • . • •

Šiemet Velykų atostogas sumaniau praleisti visai be dar
bo. Po ilgo žiemos semestro, pilno begalybes darbų, numačiau 
reikalą gerokai pailsėti,, pasigėrėti gražiąja Šveicarijos gamta 
ir pasirinkti jėgų tolimesniam darbui.

Svajojau pavažinėti po Ciuricho apylinkes, bet kur gi. .> 
Tik, štai, kartą, atėjusi iš miesto radau visai nelaukiamą laišką. 
Tai buvo dvi dieni prieš Velykų atostogas. Laiškas pasirodė 
esąs nuo dėdės, kuris gyvena Berlyne. Dėdė kvietė mane 

’ atvažiuoti kelioms savaitėms Berlynan. Įdėjo ir pinigų ke
lionei , _ UU ŲŲŲ

Aišku, man tai buvo tartum stebuklas. Po trijų dienų 
nutariau važiuoti. Jiaų iš anksto galvojau apie tai, kaip geriau
siai išnaudoti ten laiką. Mintys pynėsi. Nuolat bijojau, kad kas 
nepakliudytų mano laimei.
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Atėjo lauktoji diena. Penktadienį 10 valandą ryto buvau 
jau Berlyne. y;',- /' y

Ilga kelionė, pasirodžiusi man visai trumputė, pasiliko 
ilgam laikui mano .atmmtyj.; ž ; y t

Tirėtamanęs vagone sėdėjo ■ studentas, latvis^ Jis iš Švei
carijos važiavo į Rygą. Vargšas besimokydamas Ženevoj, stai
ga gavo iŠ namų telegramą, kad tėvas mirė. Dabar buvo pri
verstas mesti mokslus ir važiuoti namo.

Daug ko jis man papasakojo; matyt, neb'eturės tos laimės 
toliau mokyiis. Reikės rūpintis pragyvenimu motinos ir mažųjų 
seselių.: --  . ... -- •- .• ■_

Bet tėvo mirtis buvo jau antra jo gyvenimo nelaimė, iš- - 
kritęs iš kišeninio portfelio gražios ./moteriškės (niąldąųg 
19-kos metų) portretas, davė man progos arčiau pažinti šį stu
dentą. Tas jaunas žmogus buvo jau vedės, bet gyveno $u savo 
žmona, kuri irgi buvo studentė, tik tris mėnesius, öreit. po 
vestuvių jaunutė sunkiai persisaldžiusi susirgo gripų ir neužilgo 
mirė, iii buyo ilietuvė, bet užaugo Amerikoj, o baigti mokslus 
atvažiavo Ženėvon. čia jie kartu lankydami universitetą, su
sipažino ir už metų pakėlė vestuves.

Sunku sutikti toki idealų žmogų, kaip buvo tas studentas. 
Visa savo siela jis mylėjo tą jauną mergaitę, kurios taip 
ankstį neteko.

- Be galo skaudu man buvo išklausius jo pasakojimo. Rodos, 
dar visai nesenai jo jaunoji siela buvo pilna svajonių, o dabar 
liko pikto likimo nuskriausta. ~ J

. 1 . « '■ * f ‘ .

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
PALANGON!

Vakarų šaly, kur Baltija bučiuoja smėlėtus krantus; kur 
pušys tėvynės gyvenimo pasaką audžia, kur Birutės Kalnas 
senovės brangių atsiminimų saugotojas, įvyksta šių metų . 1927 
ni. liepos15—20 d. Bendroji Ateitininkų I^įferėhciia.

Ateitininke, drąsi naujųjų laikų vaidilute, Tu privalai ion 
vykti; Ten dar žėruoja senovės vaidilučių aukuro ugnis, ten 
skamba tėvynės meilės daina. Junkim senovę su dabartim! 
Senovės vaidilučių tikrą pasiaukojimą Šventajai Ugnelei, bočių 
šalies meilę su Kristaus skaisčiais idealais su musų, laikų dvasia.

Ateitininkės, m laikas parodyt savo kūrybines jėgas. 
Ineškim į ateitininkiją daugiau dvasios šilumos, moteriškumo, 
tikrojo idealizmo. (Taip nusibodo jau vien vyrų kūryba. Skau
dų būti pasyviu elementu). ‘

■ Jau jėgų pakaks pirmiesiems žingsniams. Savo kuopelėse 
mes pažinom mūsų idealų tyrumą moteriškos širdies galia, mes
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pamylėjom Kristaus Kryžiaus taką ir eisim su juo savo pašau
kimo keliais. /

Bus bendri posėdžiai, atskiri sendraugių, studentų, mokslei
viu (bendri, mergaičių, berniukų, jaunesniųjų, euch-kų, absti
nentų,sportininkų ir kt), sporto olimpiada, Dainų Diena, mis
terija ir t.t. ir t.t. Tik' pamanykit, kiek įvairumo..:

Bus MergaičiųK^iferenctja.Bus paskaitų, svarstysim Mer
gaičių Siaiiitą, rinksimMer^W Vedėją, „Naujosios Vaidi
lutės“ redaktorę ir svarstysim kitus svarbius musų veikimo 
klausimus.’ /J-,. /■;.

Tai begaliniai svarbu!
Sesute-Ateitininke, gražiai pasiprašiusi Tėvelių pinigų, ir 

palaimos atvažiuok i Palangą. (Tflc perspėju... Kęstučiai su- 
galvojo konferencijos metu Birutes vogti... Gerai apsimąstykit).

Tad, visos į Palangą su džiaugsmu, su aukso mintims, 
tvirtais nusistatymais, skubiai, skubiai...

Mergaičių Vedėja.
e>» . ■ ■ • ■ *

■ . ' ■ J ’ . ' . ■ ■ . . ■ ' 1 ■ •. • - ■■ ■ • . ,

Marijampolę. Š. m. II. 6 d. buvo sušauktas visuotinas At-kių 
susirinkimas Juvenate. Mok. p. Barkauskas laikė paskaitą „Mo
teriškumas ir jo ugdymas“. Po paskaitos skaitytas rašinėlis, 
gražiai padainuota, padeklamuota pritariant gitaroms.

Nors gyvenimo turinys nesikeičia, bet jo forma labai daž
nai. Dabar pas mus nuo kovo mėn. 6 d. įvesta reorganizacija 
ir mūsų kuopa pasidalino į dvi kuopeles: Mokytojų Seminarijos 
ir Rygiškių Jono gimnazijos. Seminarijos kuopelei vadovauja 
K. Dovydaitytė (pedag. kurs.), o gimnazijos kuopelei A. Jo
naitytė. Bendrais visų At-kių reikalais rūpinasi M. Kuinickaitė 
(sėmin.).

Jau senai įsteigta pritaikomojo meno sekcija, kuriai vado
vauja O. Katiliūtė.

„Naująją Vaidilutę“ platina O. Gurevičaitė, Dabrilaitė, 
A. Žilinskaitė ir M. Naujokaitytė.

Balandžio 10 d. sušauktas Seminarijos At-kių visuotinas 
susirinkimas, kuriame gerbiamas mūsų Direktorius kun. Dam
brauskas laikė paskaitą „Moteris pedagogas“. Gerb. Direkto
rius pabrėžė, kad moteris ne tik prilygsta vyrams pedagogikos 
darbe, bet kai kuriuos dalykuose juos ir pralenkia.

Gegužės 26 d. buvo visuotinas mergaičių sus-mas. Varg
dienių Seselių Vienuolijos vyresnioji seselė Uršulė (Navickaitė, 
gimnazijos laikais buvusi ateitininkė) laikė paskaitą. Jame da
ly vavo 3 studentės at-kės. Sus-mas buvo jaukus malonus. \ 

■ M. K.

Alytus. B. m. gegužės mėn. 8 d. jaukiai išpuoštoje gimnazi
jos salėje buvo Alytaus kuopos mergaičių at-kių vakaras. Vai
dinta 3 y. P. Vaičiūno pjesė „Pražydo nuvytosios gėlės“, be to 
atlikta baleto dalykėlis „Pavasario gėlės“.

35



Iš mergaičių moksleivių gyvenimo 107
.. u————■■■■•*~"*■"•*"****,**««“b^.i—■ '■'., .- _• . * • '._' — 

■*■* ■ ' —... ■ —J  į, — •,. į-  ■■ . ■'■■ ■■•——„■—*-— 1 "<. ""*r n ■■■■».—■»■■■■■■    ■!■!■! |I u. r h   ■m—..! ,,lllwl1   »..■■«■■^ ■_    . ■ i <»■> ■ ■ ■

’ *>•*.’ •’, . * • * . , • . ’ '

Vakaras buvo vienas iš geriausių, kokie Alytuje esti. Tvar
ka buvo pavyzdinga^ Programa ivairi.

9 d. gegužės mėn. buvo sušauktas visuotinas mergaičių 
at-kiųsusirinkimas, kuriame dalyvavo C. Valdybos atstovė 
C. Griniūtė; Nors susirinkimas buvo sušauktas labai staigiai, 
tačiau jame dalyvavo daug mergaičių. C. Griniūtė savo kal
boje pabrėžė at-kų šūkiu kilnumą, nurodė kelią, kuriuo reikia 
eiti. Mergaitės tvirtai pasiryžo, niekad neatsitolinti nuo kilnaus 
Šukio „Visa atnaujinti Kristuje“. Susirinkimas pradėtas ir 
baigtas malda.

; Linkime ir toliau dirbti kilnųjį idėjinį darbą!
Bu vusi.

Šiauliai. Š, m. gegužės mėn. 21 d. didžiulėje gimnazijos 
salėje buvo Šiaulių mergaičių at-kių vakaras. Vaidinta 1 v. ko
medija „Provincijos tetulė“, be to atlikta baleto ir plastikos 
dalykėliai: „Čigonių/ šokis“ ir „Suktinis“. Padeklamuota ir pa
sakytas monologas. Suvaidinta gerai. Ypač gerai buvo atlikti 
plastikos dalykėliai.

22 d. gegužės mėn. buvo sušauktas visuotinas mergaičių 
at-kių susirinkimas. Susirinkime C. Valdybos narė C. Griniūtė 
skaitė paskaitą temoje: „Moteriškumas ir jo ugdymas“. Po to 
buvo išrinkta korespondenęijos komisija iš 3-jų asmenų ir švėi- 
kinimo komisija, kurios tikslas sveikinti raštu mergaites at-keš 
varduvių dienoje. Abi komisijos veikė ir pereitais mokslo me
tais, bet šiais mokslo metais buvo nustojusios veikti. Mergaitės 
buvo patenkintos paskaita. Veiduose matėsi pasiryžimas ir 
noras viską įgyvendinti gyvenime.

Susirinkimas baigtas Ateitininkų himnu.
•■Buvusi. ;

Ukmergė. Š. m. gegužės 18 d. G. V. Mergaičių Vedėja 7 
vai. ryto turėjo labai rimtą ir malonų pasikalbėjimą su at-kėms. 
Buvo kalbama dėl dabartinio moterų klausimo statymo ir svar
stymo, ugdymo moteriškųjų savybių, savarankumo auklėjimo 
ir kitų. : ■ y >

. ‘ . ’ • . . • . . ’ ■ . ’ ■ • t . ■. ... * ■ . ■ t • •

Jonava. Š. m. gegužės 17 d. Jonavoje C. V. Mergaičių Ve
dėja A. Stalioraitytė sušaukė mergaičių at-kių (jaunesniųjų) 
sus-mą. įsikūrė kuopelė. Narių 17. Kuopelės valdybon išrinktos 
pirm. Grinevičiūtė, Purgelytė ir Petruševičiutė. Kalbėta mer
gaičių veikimo reikalais.

Kaišiadoriai. Š. m. gegužės 16 d. stud. Kubiliūtė aplankė 
. Kaišiadorių at-kių kuopą. Mergaičių sus-me, kalbėta mergaičių 

veikimo ir susitvarkymo reikalu. Mergaičių reikalų vedėja iš
rinkta dr. Būblytė. Narių prisirašė apie 10. Narėse jaučiamas 
susiidomėjimas *at-kų gyvenimu ir veikimu. Iš Kaišiadorių 
at-kių galima laukti rimtų ir gerų darbininkių. Tat, dirbkit ir 
stiprėkit, brangiosios, savo jau pradėtam darbe.

36



108 Iš studenčių ątcitininkių gyvenimo

Kupiškis. Narių 31. Pirm. F, Jakutytė. Kuopelė įsikūrė 1926 
gruodžio 21 d. Padaryta 4 sus-mai, laikyta 2 paskaitos, pasa
kyta 5 eilėraščiai, 1 duetas. Per sus-mus skaitoma ir nagrinė
jama straipsniai iš „Nauj. Vaidilutės“, „Ateities“ ir „Pavasario“. 
Pavasarį sus-mai daromi gamtoje.

IŠ STUDENČIŲ ATEITININKIŲ GYVENIMO.
< A

■r * •

Kaunas. Studenčių Ateitininkių Draugovė įsikūrė 1926 metų
rudens semestre. Jos tikslu yra moters tikslų bei pareigų iš-
aiškin i mus Ir įsi sąm o ni 11 i m as. Draugovės i r jo je įsi v ysči il
siu būrelių iniciatyva suruošta šios paskaitos: „Moteriškosios, 
■individualybės ugdymas“. „Mūsų tautiškųjų raštų taikymas 
praktiniame gyvenime“, „Valgio higiena“, „Besimokinančiosios 
jaunuomenės eugenika“, „Vedamosios mintys moterų klausi
me“, ir „Draugovės ateities keliai“.

Draugovėje veikiu būreliai: šeiniotyros, pritaikomojo me
no, labdaringų darbų, visuomenininkų ir socialinis.

Šeimotyros būrelis iaškinasi visus klausimus, surištus su 
šeimos gyvenimu psichologiniu, sociologiniu, etiniu, esJetiniu, 
pedagoginiu, visuomeniniu;' kultūriniu, organizaciniu, higieniniu 
ir religiniu atž\ ilgiuis. Tam tikslui ruošia paskaitas ir kursus

Pritaikomojo meno ratelis aiškinasi ir studijuoja tautiškus 
raštus, laikina juos praktiniame gyvenime ir veda analogijų su 
mūsų kaimyninių tautų tautiškais raštais. Ruošia įvairių raštų, 
audimų, mezginių albumus. Ratelis yra surnošęs rankdarbių' 
loteriją.- • •

Gailestingų darbų būrelis rūpinasi labdarybe. Lanko ligo
ninės, kalėjimus,'prieglaudas ,ir šiaip jau vargšų šeimas.

Visuomeniiiinkės dar tik tvarkymosi stadijoje. Jos numato 
padėti Liet. Kat. Dr-jai, ir kitoms katalikiškoms organizacijoms, 
o taip pat lankyti fabrikų darbininkes.

Socialinis ratelis turi tikslų propaguoti moterų leidžuimiis 
laikraščius „Moferp ir „Nauj. Vaidilutę“, kelti juose aktualins 
moterų klausinius. Šis ratelis įsikūrė tik gegužės mėn.

Šiaip jau Draugovėje jaučiamas gyvumas ir susidomėjimas 
gvildenamais klausimais.Draugovėje yra 67 nariai turi savo 
uniformą, projektuojamas ženklelis ir taisoma vėliava.

Draugovės valdybą sudaro: pirmininkė Katrė Marciiikaiiė. 
vice pirm. Lmilija Jaksevičiūtė, sekretorė Bronė Lukošcvičiūtė, 
iždininkė Grigaitytė Monika, kjiygininkė Gražytė Marcijona. 
Šcimctyros ratelio vedėja Jo\aišaitė. Pritaikomojo meno ratelio 
Gervaitė. Gailestingų darbų ratelio Račiūnaitė. Socialinio ratelio 
A. Stalioraityt-ė, B. L.

Redaktorė: St I adyglenė. ? '
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ATSIŲSTI PAMINĖTI KNYGOS IR ŽURNALAI.

K u n. G r a ž i s: Atsta^lfliai iš bolševiku nelaisvės. „Šal
tinio“ knygynėlio Nr. 3 Mariampolė, 1927 «n. 48 pušį.

Ubagėlis. — 3 veiksnių vaizdas. Iš prančūzųkalbosyeitė 
VI. MaŽonas. „Šaltinio“ knygynėlio Nr. 1. Mariampolė 1926 m.. 
34 pusi. Kaina 1 lt. 25 et. ' " *■’ :; !<
A Boer o S. 1: Šv. Aloyzo pašaukimas. 3-jų veiksmų dra
ma. Vertė Vaitiekūnas. ^Šaltinio“ knygynėlio Nr. 2^ 54 pusi. - 

. - ■ ■ . » ’ ■ — . ' ’ . ■ - ■ . - • o ' ' . ‘ .. ' ; - ; .o

Židinys — literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 1927 m. Nr. Nr. 2, 3, 4. Redak
torius-Leidėjas I>ras V. Mykolaitis.

• • ■ • ■ . . t ■ ■ , - ’ ■ ‘ ' ■ . ' ■ < . ' •. • if;. e / į.'

Tiesos Kelias ~ religijos bei doros mokslo ir visuomenės' 
gyvenimo mėnesinis laikraštis. Nr. 4, 5. Redaktorius-Leidėjas 
Prof. kan. Dr. Pranas Kuraitis.

Šaltinis ^- savaitraštis. 1927 m. Nr. 11—21. Mariampolė. 
Atsakomasis redaktorius ir leidėjas — O. Stadalnikienė.

Sesutė — Šakių ateitininkų kuopelės leidžiamas laikraštis.
Sargyba — paveiksluotas liaudies savaitraštis Nr. 13—20. 

Redaktorius Karolis Dineika. Leidėjas L. K. Blaivybės Draugija.
Karys— eina syki savaitėje. Nr. 14—20. Redaktorius ka

pitonas T. Šakmenis. Leidžia Vyr. Št. Karo Mokslo Valdyba.
Skautų Aidas — iliustruotas skautų laikraštis. Nr. 4. Lei

džia L. S. B. Vy^. Skautu Stąbas. Ats. Redaktoriiis Ig. Tamo
šauskas.

Šv. Pranciškaus Varpelis — mėnesinis Lietuvos tretininkų 
laikraštis. Nr. 4, 5. Redaktorius tėvas Pranciškus Bizauskas.

Katalikų gyvenimo biuletenis — Red. Ališauskas.
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„Naujos Vaidilutės* kaina: 
moksleivėms (iams) metams 6 lit 

' » atskiro num. 1 »
nemoksleiviams metams 10 „

B atskiro num. 1 lt. 50 c.
Užsieny 20 „

*

Redakcijos ir Administracijos adresas:
KAUNAS, Laisvės Ąleja Nr. 3 teL Nr. 1580.
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*
„Šviesos“ spausjtuve,'Ka.une.
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