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Zanavykų Ašara,
Birutė. 7

Ramybei ir poilsiui slėpdama žemę 
Naktis juodasparnė jau ištiesė rūbą. 
Ant kalno pušyne pasvirusios šakos 
Šnabždėdamos užbaigė vakaro maldą.

Šešėliais užtemo banguotoji jūra, 
Jos kurtų pliuškėjirhą aidas kartojo. 
Ant pakraščio smilčių lašeliai sublizgę 
Sutvėrė pajūryje balzganą spindesį.

V ■■ • ' • • .. - ' _ • - ’ '■ ‘ ’ ’ - / —

Liepsnojantis aukuras deivės žinyčioj 
J tamsą nakties kibirkštims sproginėja. 
Nei merdinčios pušys, nei juodosios bangos 
Šventosios ugnelės sapnų nepavergia.

■ ■’ , ■ . ■ . ... • •’ .. .

— Bet'kodėl šįvakar liepsna gaivalinga 
taip blaškosi, daužos, liežuviais plasnoja? 
Ir kode! skaistveidė jauna vaidilutė, _ 
Į tamsą pažvelgus, taip bala, taip liūsta? '

— Nejaugi šventoji ugnis nekaltybės 
Rausvoms kibirkštims tavo širdį užgavo? 
Ir vasaros svaiguliu degančią sėklą 
Į tavo svajonę klastingai pasėjo?

*. • * ' *' • *.."••►»**■ * ..L” ' • • • .*

Ar gal tu jau šiandie iŠ medžių ošimo, 
Kai aukuras šėlsta, žaibais kibirkščiuoja, 
Kai Širdį kankina skaudus nujautimas, 
Atspėji rytojaus žygius paslaptingus?

’ ■ . 7 . . , • ' .

Ar tau jau vaidenas takelis pajūry, 
Kur ryt susitiksi garbingą Kęstutį?
Kur jo drąsus žvilgsnis ir atviras jausmas 
Sulaužys širdy tavo priesaikos žodį?

* * ' • . , * ' v
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Pamilsi bernelį — narsiausi karžygį 
Ir širdį nedrąsiai skaisti pažadėsi. 
-- Kol sieloje džiaugsmas, kol žydi jaunatvė 
įženki į meile iš sprogusią buitį!

Gailėsies palikti šį aukurą šventą, 
Kur deivei skaistybės tarnauti norėjai, 
Kur šlamančios pušys, kurteškančios bangos... 
— Todėl, gal, šįvakar liūdėti pradėjai? 

■’ . ... ’. ‘■ . ’ , . ’ ' ■ • • . ’ • •
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Zanavyką Ašara.
Iliuzija.
(Br. K)

Kada nuleidę šakas bėrė rasą beržai, 
O rytuose spindėjo raudona aušrinė, 
Tau miškų laukų džiaugsmo dar buvo mažai, 
Atėjai tu | manę, suviliojai krūtinę...

Kai pavėsį tau siūlė lapo . -
Šiltas vėjas bučiavo, meiliai glamonėjo.
Tarp baltų žiedų puokščių mane sapnavai, 
Supratai gilią paslaptį meilės kūrėjo.

Aras laukiau tavęs, ar širdim pajutau, 
Iš švelniųjų garsų tavo kalba jausmingą.. 
Ar pamilsiu tave — nesakysiu dar tau, 
Tiktai dainą dainuosiu apie deivę laimingą...

Pražydės man darželiai už stiklo langų, 
Spinduliai deimantiniai lydės mano taką. < 
Atbus džiaugsmas sieloj man iš saulės diegų, 
Nes tavoji širdis del manęs šiandie plaka..

Man taip gera, taip gera, taip šviesūs rytai, 
Rods, dęl manęs tik žydi pavasario gėlės, 
Rodos, laimė dėl manęs sutverta tiktai — 
Nė vienos, nė vienos tamsesnės valandėlės...

r®.

E. Zit-te.
Užmikit sapnai.

Ųžmikit jaunystės sapnai svajulingi;
Kaukes nušiiiųkit klajojančios dvasios, 
Pažadinkit laisvę, jei ji jau sustingus 
Ir stygas užgaukit, kurios verkti prašos.

t
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Rankas prieš altorių kasdien aš sudėjus 
Ugnies amžinosios nužengiant belaukiu, 
širdis,pasiilgus skaisčiųjų idėjų,

■ Ją varžančius pančius džiaugsmingąi sutraukė.
r * . * ■ * ’ . » -

J nebuitį skriskit sapnai jūs sparnuoti, 
Netemdykit aušrą baltosios dienos. 
Jūs amžių bangose auklėti, liūliuoti, 
Tačiau išsapnuoti, tik mano vienos.

Kryžkeliais. t

Stovėjau kitados viena klaikiam mano k ryžkelio kely. S to - 
vėjau tada, kai isibangavusi krūtinė norėjo mesti į gyvenimo 
krantą gyvųjų žiedų puokštes, kai širdy bujojo ir virė jauni jaus
mai, svajonių virtinės mirgėjo debesų .skraistėse, kai šilkiniai 
sapnai liūliavo viliojo mane, kai supo ir nešė j tolimąsias už
miršimo šalis, tildė pareigos balsą, kuris nuolat kalbėjo ir pri
kaišiojo nenudirbtus darbus...

Stovėjau.; O prieš akis man buvo šviesus vįliojąs pasau
lis, svajingų žiburių spinduliuose paskendęs, ^pasakingas savu 
gyvenimu ir mirgąs, kaip tas drugelis saulutės spindulių gau
domas. Pasaulis gražus, didis, audringas... Jis viliojo mane į smar
kiųjų audrų sūkurius, į darbo dirvonus neartus, į idėjų sritis, 
į šventą Alma Mater. Viliojo ateities svajingais sapnais, perkūno 
žėrinčioms vilyčiomis ir visa tuo, kas gali nešti į tolio šalis, 
j aukštį, kas tik galėjo skatinti siekti laimės, jaūho vulkaningo 
džiaugsmo, käs gale j išnykti savam „aš* . J’r 'likti tik
įrankiu tos garbingos Visagalio rankos, Jo mokslo šviesa padėti 
eiti žmonėms į Tiesą ir Grožį. Viliojo..

Stovėjo taip pat prieš akis užburta paslaptinga pilis, savų 
norų ir troškimų kalėjimas, savos valios išsižadėjimo vieta, bet 
jauki amžinosios meilės ‘ gabija, šventų paslapčių nematoma sau
gotoja, tylos ir galingų kovų deivė, kurių neišduoda amžių 
nutilę marmuro stovylų veidai, tačiau iš kurių amžinybės vers
mė tryška...

Viliojo paslaptinga pilis mane... Viliojo užmiršti svajonių 
vainiką, paukščių dainas, kurios skrido į artimos sielos darželį 
naujų svajonių kelti.... Jos rimtis liepė užmiršti nuskintą rožę, 
kvapniųjų alyvų žiedus, kurie vieni mano jaunystės kovą žinojo, 
Širdies verpetus girdėjo...

Vilįpjo paslaptinga pilis į šaltųjų savo mūrų globą, savo 
svajinga juoda skraiste švelnioji tamsi deivė norėjo apgobti jau
nutę galvą, nuo kurios gėlių žiedai niekuomet nevyto. Blakstienų

J
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skraiste užmerkti akis, kurios spindėjo gyvumu, meile, kurios 
žibėjo pasauliui, jaunumo šaudykle sviedė kulkas į visas puses 
ir vaikė jaunystės lankoj lengvasparniųplaštakių pu Ikus...

Viliojo... Bet tą žingsnį padarius, juodavo mirtis... Baisu ..
% . . • ». i ' ■ , . • ■ ’ ’ . . *
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Ir ėjau aš pirmuoju taku.. Ėjau... Tikėjau sutikti kliūčių, 
painiavų, bet radau gaivinantį džiaugsmą, brangiųjų idealų lydimą, 
pamėgtų idėjų darbe radau gaivos, pajėgų ir ištvermės šaltinį, 
moksle mačiau aiškų tolimą švyturį, kuriuo* keliausiu su noru ir

Tik sutikau nematomą tinklą, kurio pirmiau nepastebėjusi, 
nejutau, nesupratau, kas dedas su manim. Nežinojau, kur aš 
einu, käs mane laukia, ką žada lakūnė syaja... Jaučiau, kad einu 
į tolimas, i kiš iö 1 nežinomas si1 ti s... Ieškojau kaž ko, o gal nieko. .

Kaž kas sakė, kad mano jaunųjų dienų troškimai randa 
atbalsį Šių mūrų globoj... Taip, rado; Bet aš likau svetima visam 
|tm kas seniau žavėjo ir ugdė many slaptingas žavias mintis, 
tylos ilgesnio jausmus; kas pirmiau aiškiau švietė už žvaigždžių 
spindulingus ratus, kas buvo man nauja, brangu, amžina..; Aš 

likau tam svetima...
Toji deivė, kuri kitados man pynė žaliųjų mirtų vainiką ir 

baigus gimnaziją ketino uždėt jį drauge su baltąja skarele įves
ti mane į slapčią šalį ir ten palikti glūdėti amžinoj ramybėj ir 
dvasios kovų, kitiems nesuprantamų, nežinomų garsų, vesti vie- 
natvėsjceliu, nuskrido į svečias šalis...

Žadėjo man skausmo vylingas . gaidas, ilgesį laisvės die
nų, bet aš vis dėlto jaučiau žydinčių rožių kvapsnį, švelnų vėjelį, 
kuris kapų tylos Ji man vaizdavo slaptingą čėlę
gilumoj šventų jų mūrų, tamsioj sienoj žėrintį kryžių, po langais 
šlamančių liepų šakas.

Ir mačiau aš darbo dirvas plačias, kaip platūs tėvynės lau
kai, mačiau ir veržės siela į tolimąsias dausų sritis j visus tuos 
pergyvenimus, kurių širdis atjausti negali, kuriems tik kryžius

- atsaką duoda. .. ■■
Ir nyko toji svaja, jos žvaigždė gęso amžių gelmėj ir gal 

niekuomet neužtekęs... Gal. Išnyko jinai.. Prasiblaivė dangus. 
Naujo gyvenimo, nauji keliai man vaidenas, naujų kovų trimitas 

"■ kviečią į žygį.,. a
Tik ar ištversiu? Ar bus jėgų? Ar spindės man žibintai ju

rų viduj? Ar tamsiosios uolos ir daubos kalnų nepavilios ma
nęs į savo klaikias Šalis, ar žuvėdrų klyksmai nebaugins audrų 

'.-sūkury? ■
Jausnystės galingais sparnais aš kilsiu aukštai, kur manęs 

nepasieks vylingi aidai. Kur mano pasakų sapnai, kur mano my
limi žiedai žydės, nevys ir niekas jų tenai nuskint nedrįs...

Aš noriu kilt, nes ten žvaigždė viena liūdi, ilgis, ieško švie
sios saulėtos šypsenos...
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Tiktai tada, kai jos žvilgsnis ištirps mano saulėtam šypsny, 
aš grįšiu vėl pas žemės žmones, juos vesiu i skaisčiu šaulę. M a
no siela tada drąsiau skrajos dangaus erdvėj, drąsiau J aukso 
saulę žvelgs, drąsiau aukštyn rankas ištiesus, tikėsis palaimos 
iš dangaus, drąsiau... Ir šviesia viltim, galinga meile keliaus j am
žinus sodus... <

• .. " , . ■ ■ . ■ ’

Annina.

Pažvelgė į jį gilia meile. Atsisveikindama pamojo rankele. - 
Jis pasiliko vienas tuščioj seno rūmo priemenėj, kur kalbėjosi 
paskutini kartą. Kai ji pranyko jis pajuto karštą norą bėgti 
paskui ją ir aistringai apkabinti. Tačiau susilaikė, nes bijojo 
dėl karštą jausmų netekti pažadėtos laimės. Iki vidunakčio jis 
nesumerkė akių. Nors besikalbant su Annina sugriuvo visos jo 
ant ledo statytos pilys, bet kažkoks džiaugsmingas neramumas 
nedavė jam užm igf i. Jo sieloj skambėjo nepaprasta laimė, panas i 
j vaikystės dienų Kalėdų švenčių džiaugsmą. Kambarėliu veržėsi 
lapkričio dargana. Vėjas su lietum įkyriai barškino į langus. 
Jaunuolis sėdėjo lovoje ir žiūrėjo j silpną varinės lempelės 
šviesą, kuri nuo kiekvieno stipresnio vėjo pūstelėjimo drebėjo. 
Tik dabar jis pastebėjo plikas kambario sienas ir baldų truku
mą. čia įeis ji, atsisės j tą sutrūnijusį nublukusį fotelį. Jis 
neturi nei suolelio po jos kojomis pastatyti, nei gražios stiklinės, 
iš kurios galėtų atsigerti, atvėsinti raudonas lupeles. O kaip 
aprūkusios lubos, kokios plikos, skylėtos ir šakotos grindys. 
Jei visa tai nepasikeis, jis gėdinsis visą amžių. Atsikėlė > iš lo
vos ir pradėjo tvarkyti kambarį. Nuėmė nuo sienų voratinklius, 
surinko išmėtytus po Visus kampus savo daiktus ir uždarė į 
spintą. Netrukus užgeso lempelė.; Su pasigerėjimu klausėsi 
dabar jis lietaus ir audros ūžimo; džiaugėsi, kad jo laimės ne
gali Jokia kliūtis užlieti. Už penkių dienų jo pirkelę aplankys 
pavasaris! Neabejojo, kad tada grindyse sužydės rožės i r žilvi- 
tės, o senoj lovos kotaroj lakštingala susisuks lizdelį. įtemptos 
mintys nejučiomis pasikeitė saulėtu sapnu. Matė ją ir save ar 
tai saulėtoj už Rymo sienų viloj, ar tai begalinėj, ramioj juroj. 
Svajojo, kad kartą juodu įlipo į pačią Šv. Petro kopulos viršūnę 
sėdėdami ant žalio suolelio, girdėjo niūrų signoro Beppe balsą. 
Jis grąsino užlipsiąs pas juos į kopulą. Juodu nesibijojo, nes 
laiptai buvo persiauri storam sužieduotiniui.

Auštant jaunas vdailininkas jau _sėdėjo prie stovelių ir dirbo 
iki tamsios naktis. Šiek tiek pasidrūtinęs Pios atneštu valgiu/ 
skubinosi baigti Rebekos ir Eleazaro paveiksią. Tai pavyko tik 
ki tą dieną, nes tamsa išmetė iš rankų teptuką; prie lempos šviesos 
jis dirbo kitą darbą; žiūrėdamas į veidrodį, piešė savo mažytį
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portretėlį. Tik dabar pastebėjo, kaip jo bruožai per metus subrendo ir 
suvyrėjo. Juose buvo surašyta visa paskutinių metų istorija, 
visi kelionės džiaugsmai ir vargai. Užstūmęs duris piešė portretą 
iki vidunakčio, kol pajuto nuvargusių? akių skausmą. Per 
naktį vėl budėjo svajodamas. Šiandie jo . širdis buvo nerami.

Laimingas jis pasijuto kitą dieną, kai atidavęs žydui pa
veikslą, gavo naują užsakymą ir puikią, nors šiek tiek apkarpytą, 
cehinų virtinę. Jau senai turėjo tokią didelę sumą Nuėjo į 
Via Condotti prie Corso, išdidus kaip sužieduotinis, kuris išsi
rengė pirkti vestuvių dovanų. Tačiau neatėjo nė j galvą jam 
pirkti Anninai ką nors iš daugybės jūrinių gražių koralų ar kitų 
papuošalų. Ji buvo jam taip brangi, kad juokingą atrodė puošti 
ją niekingomis brangenybėmis. Bet vieta, kur Annina ateis, turi 
būti jos veita. Pirmas rūpestis buvo nupirkti puikią, senovišką, 
su aukšta karūną padailinta atrama, kėdę. Paskui surado didelį 
kilimą, kuriuo galėtų uždengti grindis ir nupirko dvi krištolines 
taures. Madonna Pia labai nustebo pamačiusi tokias brangeny- 
bes pas neturtingą dailininką. Ji abejo net apie jo sveiką protą. 
Tačiau jis nuramino ją aiškindamas, kad jo paveikslas taip pa
tikęs, jog dabar turėsiąs priiminėti pas save žymiausius miesto 
žmones. Jodei reikia turėti puikų fotelį, nes gali kartais apsi
lankyti kunigaikštytė Gollkondy.

— Pranašavau tai tamstai — atsakė Ptanes pažinau, kad 
daugiau turi gabumų, negu galima dasiprotėti. Jei laimė pa
žvelgs į tamstą su tokiu palankumu, kaip aš, tai tamstai nieko 
netruks.

Prabėgo dvic dienos, reikėjo nesikarščiuojaut praleisti dar 
ir kitas. Šiandien ryte išvažiavo — galvojo sau jaunikaitis. — 
Jei dabar praeičiau pro jos namus, gal Jbūtų nors vienas langas 
atdarytas. Atsiminė jos prašymą, kad būtų ramus ir nesistengtų 
ją pamatyti. Pasiryžo ištesėti iki galo ir. kantrumu užsitarnauti 
laimę. Norėdamas sutrumpinti laiką pradėjo anglių piešti kam
barėlio sienoj didelį gamtos vaizdą. Netrukus baltoj sienoj atsi
rado žavintis jūros kranto miškelis. Ant kranto vakaro tyloj šoko 
nimfos; jaunas piemuo švilpavo joms su birbyne. Vidury paveik
slo, prie šaltinio, po amžinai žaliuojančiu ąžuolu, sėdėjo ranko
mis susiėmusi jauna pora. Jie buvo užsigrįžę nuo viso pasaulio, 
Pamatęs, kad tuščia vieta taip pagražėjo, jis piešė ir kitose sie
nose įvairius arabeskus. Iš jų žymus buvo paukštis feniksas, o 
biaurus apuokas turėjo kęsti sakalo pajuokimus. Tai pakeitė var
gingą savo butą į kažkokį Užburtą kampelį. Pabaigęs darbą šir
dingai džiaugėsi. Trūko tik saulės spindulėlio, kuris įneštų šili
mos ir skaisčios šviesos. Jį vargino rusiąnančių fajerkoj anglių 
tvaikas; sunki atmosfera slėgė krūtinę. Godžiai pasveikino dai
lininkas naktį, kuri tarsi norėjo viską permainyti pasauly, nes 
ryte — šeštadienį dangus išsiblaivė ir šviesi/ linksma saulė'pa
žvelgė jo kampeliu. Per atdarą langą gaudė jis saulės spindulius 
kurie su visa galybe vėl užviešpatavo Pietų dangų. Tą dieną
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baigė rengtis. Parsinešė iš miesto gražiausių vaisių ir kokių tik 
galėjo rasti gardumynų. Pasirūpino ir kelias bonkas saldaus 
Frascati vyno. Taip puikiai parengė stalą, kad negėda butų nei 
prieš kunigaikštytę Gollkondy. Nakties tyloj, kad dangaus mėly
nėj pasirodė mėnuo ir apšvietė krištolines taures, apelsinus, 
fygas ir dideles vynuoges, kada sidabrinėj šviesoj atgijo šokan
čios sienoje nimfos, jaunuoliui atrodė tai visa užburta svajonė. 
Prisiminęs, kad šita puikybė turės pranykti, skaudžiai nuliūdo. 
Laimė artinosi, bet su ja ir karti atsiskyrimo valanda. Jį prislėgė 
skausmas, o ironiškai besišypsantis Signoras Bepp!e pasirodė 
taip aiškia7, kad kraujas užvirė jaunuolio gyslose.

— Ne! — Sušuko sugniauždamas kumštis -7 taip negalį 
būti. Būčiau niekšas, jeigu, nebandyčiau priešintis..Turime pa
bėgti, nors tek tų pasislėpti dykumos urve ir kompanijos piemenų 
prašyti gabalėlio duonos. Bet taip blogai nebus. Ar aš nedaili- 
nįnkas? Ar iš meno negalima pragyventi? Argi menas nemaitino 
manęs iki šiol, nors buvau tinginys ir leisdavau laiką rankas 
susidėjęs. Argi jis apleistų mane dabar, kada turiu tuo angelu 
rūpintis? Ar tai pirmas kartas, kad duktė pabėgtų nuo tėvų ir 
tik po daugelio metų sugrįžtų prašyti jų palaiminimo?

Kalbėjo įsikarščiavęs ir tas žingsnis atrodė kaskart natūra
lesnis ir reikalingesnis. Netyčia pažvelgė Hansas į prie jo kojų 
gulintį šunelį. Argi Apvaizda būtų išsirinkusi tokį prastą tarpi
ninką supažindinti du svetimus žmones, jei nebūtų turėjusi 
tikslo išgelbėti vargšę merginą? Dar nieko nenustota. Jis turi 
dar tiek cekinų, kad drąsiaigali pasiekti jūros krantą, o paskui 
— pagalvos kas daryti,

Jam atrodė, kad šunkus akmuo nusirito_ nuo krutinės. Atsi
gulė ir kietai miegojo visą naktį. Maža rūpinosi, ką atsakys 
Annina į jo galvojimus. Vylėsi, kad meilė ją įtikins. Pagaliau 
pabudintas saulės ir linksmo paukščių čiulbėjimo iššoko iš lovos 
linksmas, kaip mylimasis, kuris netrukus tėvų ir draugų laimi- 

« namas ves sužadėtinę prie altoriaus.
Pabaigęs tvarkyti butą jis atsisėdo prie stovelių ir klausėsi 

maldos šaukiančių varpų skambėjimo. Jo širdis plakė kartu su 
varpais. Signora Pia eidama j bažnyčią pasakė jam labą dieną. 
Namelis buvo visai tuščias. Atdaram lange sėdėjo Hektoras ir 
žiūrėjo į praeinančią triukšmingą minią. Hansas irgi kartais pa
žvelgdavo | gatvę, bet tuoj pasitraukdavo, nes bijojo, kad kas 
nors neišskaitytų iš jo veido paslapties. Vis labiau jį siaubė 
baimė ir nekantrumas. Atėjo jam galvon, kad jo pasiryžimai 
gali atsimušti į ramią jaunos merginos valią. Keikdamas Signorą 
Beppe ir jo šalininkus, taip užsimiršo, kad pagriebęs peilį grą- 
sino visiems, kas išdrįstų stoti tarp jo ir jo ilgesio objekto. 
Staiga nutilo varpai ir užviešpatavo tyla. Sulojo Hektoras, atsi
darė vartai ir laiptuose pasigirdo greiti žingsniai. Išblyškęs ati
darė duris ir apytamsiam prieangy pamatė su uždengtu veidu 
moterį, kuri atsistojusi ant paskutinio laipto, greit pakėlė už-
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dangą. Vietoj mylimųjų, lauktų bruožų, išvydo jis apvalų, ne
paprastai pasikeitusį Lallos veidelį. Jos akys buvo liūdnos, visa
da šypsančios lūpos— rimtos; visas jos elgesys būva Htoks.

Atsistojusi prieš išsigandusi nebylį, į duris atsirėmusi, vai- 
kinį piktu balsu sušuko:

— Turbūt nesidžiaugi tamsta manęs sulaukęs, ponas Oio* 
vanni. Prašyk Dievo, kad nesulauktum dar didesnės bausmės. 
Nesigailiu tamstos. Tamsta esi egoistas, be sąžinės, kaip ir visi 
vyrai. Būtum turėjęs sau žaislelį ir nebojęs viso pasaulio. Var
gas tau,jeigu ji nukentės dėl tavęs. r ? •7 •

Ji įėjo greit kambarin. Jis pasekė ją nesąmoningai. — Ma- 
tau, paruošei viską, kad vargšei apsvaigusiai dar labiau galvą 
apsuktum, tarė, žiūrėdama j vyną, vaišius ir rūpestingai su
tvarkytus baldus.—Gaida r jd ė jai,^ kokį narkotiką į vyną? Gai
la, tas gudrumas nesusilauks vaisių. Sakau tamstai atvirai — 
h i e k ä d neperžengs Annina šito slenksčio. Ar supranti mane, 

■’ gerbiamasis pone?
?— Lalla — sušuko — dėl Dievo! Kas pasidarė? Ką tu 

kalbi? Kas atsitiko suAnnina? koks niekšas...
— Tylėk —- pertraukė. — Bereikalinga tamstos pyktis. Niek

šas tamsta päts esi. Taip, tamsta pats, nežiūrint švelnaus yęv 
do ir nekaltų, šviesių plaukų. Neišmėtinėk niekam, neš pasa
kiau tamstai viską ir prašiau pasigailėti tos vargšės. Tamsta 
ir pasigailėjimas — vyras ir sąžinė! įvyko tai, ko bijojau.

t? Kas gi? Kas? — klausė nesąmoningai.
Sužinosi tamsta viską. Nieko neslėpsiu, nors, gaila, žinau, 

kad motelį skausmai visai neliudnina jus, bet priešingai — pa
taikauja jūsų egoizmui Argi nežinojai, kad apsunkinsiu Anninos 
gyvenimą, jei pasimatysi su ja? Vis dėlto vaikščiojai apie jos na
mus, kaip baidyklė, giedroj ir darganoj ir pasinaudojai proga, 
kada ji kovojo Su audra. Priėjai prie jos, privertei prie bepro
tiškų pasižadėjimų. OL jūs su jausmingomis akimis, ir žvėriš
komis širdimis! Jeigu perskrostų jūsų krutinę, tai vietoj širdies 
atrastų šaltą akmenį. ■'J-"- !

Pagriebęs ją už rankų, krėtė lyg pašėlęs ir šaukė prislėg
tu balsu. — Sakyk, sakyk greit ir nekankink manęs. Ar ji ser
ga? ar numirė? gal ją saugoja kaip kalinį ir persekiodami kąn- 

■ kiną?
Jo karščiavimasis paveikė ją. Išsivadavusi iŠ jo rankų at

sisėdo kėdėn ir pradėjo pasakoti: — Ji serga ir todėl negalėjo 
ateiti. Dabar žinai, tamsta, viską. Vakar vakare ji pašaukė ma
ne. Senai buvau ją mačiusi, nes dėl darganos negalėjau išeiti iš 
namų. Musų santykiai atšalo nuo to laiko, kai ji turėjo prieš 
mane paslaptį. Nujausdama kažką blogo atbėgau pas ją. Iš 
mažo ji buvo tokia silpna. Nors niekad nesirgo, tačiau visi 
manė, kad ji kito pasaulio. Atėjusi radau ją lovoje smarkiai ~ 
karščiuojančią. Ji pažino mane iš karto ir paprašė tėvą išeiti.

9
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Kai pasilenkiau prie jos, karstas kvapas nudžiovino mano 
ašaras; :

—Lalla — sake ji — prižadėjau jį rytoj aplankyti. Nore* 
jau palikti jam bent savo portretą atminimui.Bučiau^ užėjus? 
grįždama iš bažnyčios, nes kaip tik Signoras Beppe išvažiavo 
iš Romos. Ar tai būtų nuodėmė? Bet pagalvok! Iš ^vakaro .prieš 
išvažiavimą, grįždami su signoru Beppe pasivaikščioję, įėjom į 
San Carlo bažnyčios koplyčią; kur yra Madonna išgelbėjusi ma- 
ne mažytę nuo mirties, kaip sirgau raupais. Kad| atsistojom 
prieš altorių, jis paėmė staiga mano ranką, padėjo ant TMeyo 
Motinos drabužių ir tarė: • svenčiausąją
Mergelėj kad nepasimatysi daugiau su tuo vokiečiu; kfii manęs ne

mano pasikalbėjimą su Hansu. Negalėjau ištarti 1 
žodžių. Tada jis tęsė: „Nepažįsti dar manęs, motei 
nūs kaip avinėlis, bet jei kas išdrįsta pažvelgti į tave, mano 
kraujas pavirsta ugnimi. Nors tas žmogus mane begėdiškai įžei
dė, bet aš jo pasigailėjau, nes kai esu prie tavęs, nieko neboju. 
Dabar, kada išvažiuoju, griežtai reikalauju tavo priesaikos. Jei 
atsisakysi, mokėsiu kitaip apsisaugoti*. Lalla, ką aš galėjau 
daryti?— sakė. — Prisiekiau Madonnai, nes žinojau, kad iš pa- 
šiutusio pavydo jis nieko nebijos ir visai šaltai pasiryžęs uu> 
žudyti Giovanni. Tačiau, kada išvažiavus sužadėtiniui atsisėdau 
tyliam sambarėly, mane apėmė liūdesys. Argi tai per didelė bu
tų laimė sulyginant su mano nelaime? Būti 2 valandi su juo, 
kad galėtų mano veidą perkelti; į popierą! Jis prižadėjo ir apie 
meilę nekalbėti. Kam to reikia? Juk žinome, kad mylimės. Ką 
jis pamanys, kai aš neateisiu. Gėdinuosi rašyti, nes nemoku 
gražiai pasakyti, o nėra kas man padiktuotų. Ach, Lalla! ta prie- 
saika! Per dvidešimt keturias valandas kartojau tuos žodžius 
galvodama ar ištikrųjų aš jais surišta. Nieko nepadėjo! Liepė 
prisiekti tai pačiai Madonna’, kuri mane anuomet išgelbėjo! Ži
nojau, kad Ir pats popiežius negali manęs nuo to atleisti.v Vis 
dėlto, penktadienio vakarą, kada nerimas ir gailėsis mane žudė„ 
nuėjau pas senelę prie Chiavica dėl Btiffalo. *— Tai burtininkė 
-- įterpė Lalla — bet bloga moteris. ~ Papasakojau viską, ne
minėdama pavardžių. Sakiau, kad prisiekiau S. Carle kai ko ne
daryti, nors tai yra ir ne nuodėmė. Prašiau pagalbos. Ji patarę 
tris kartus užeiti^ keliais Loterano laiptais, nupirkti Madonnai 
naujus rūbus ir melsti atleidimo nuo priesaikos. Atėjo naktis. 
Apsisupusi apsiaustu, per audrą ir lietų,, išėjau iš namų nepas
tebėta ir greit nubėgau į Loteraną. Laiptai atrodė kaip tikra, 
kasdada. Jaučiau, kad gelia man kėlius. Eaž kokia slapta jėga 
vertė mane atgailoti, toj baisioj vienatvėj. Meldžiausi karštai 
kaip paskutinę gyvenimo valandą. Bokšte išmušė tris, ir aš pa*

•i
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118 Annina

kaip blėstanti šviesa. Ištisą valandą išsėdėjau bažnyčios priean
gy iki įstengiau grįžti namo. Dabar aš pasakysiu tau liūdniau
si^ dalyką kalbėjo skausmo prispausta. — Kai viską laimin
gai atlikus sugrįžau namo, vidaus balsas įspėjo mane, kad tai 
visa veltui—priesaiką sulaužyti yra nuodėmė. Turiu ištesėti Ma- 
donnai, kad ir numirti reikėtų. Štai mano ligos priežastis. Ne
žinau ar dar pakilsiu iš lovos“. <

Lalla nutilo ir uždengė rankomis veidą. Ji drebėjo iš su
sijaudinimo. Pagaliau pažvelgus į nejudantį, į šieną atsirėttiusį 
jaunikaitį, ji išsigando savo pasakojimo vaisių.

Signor Ans, — tarė — dabar žinai tamsta viską. Annina 
prašė nepasakot i šitos visos istorijos tamstai, tik pasakyti, kad 
Beppe, nežiūrint jos ašarų, privertė ją prisiekti. JTaip pat prašė 
atsisveikinti tamstą jos vardu ir prašyti iškeliauti iš Rymo. Ta
čiau manau, kad užsitarnavai bausmę. Jei turi širdy nors, kibirkš
tėlę švelnesnių jausmų, tai atsiminsi Šią pamoką amžinai. Matau, 
kad tamsta ne toks blogas, kaip man atrodė. Prižadėk dar šian
dien išvažiuoti iš miesto, o viską tamstai dovanosiu. Sįgnor AnsL 
jeigu ir protestantai moka melskis, tai melstis už tą vargšę, ku
rios gyvenimą sulaužei. Prašyk Dievo, kad pasveiktų ir nepaliktų 
mūs liūdėti, nuskrisdama į rojų.

Uždengė veidą ir norėjo išeiti, bet matydama, kad Ji s jdar 
nejuda, pati nežinojo ką daryti. Nors gailėjosi jo truputį, tačiau 
atsiminė,' kad pats kaltas.

—Einu dabar pas Anniną — kalbėjo — pažiūrėsiu, kaip 
praleido naktį. Jeigu rasim ją, kaip tikiuosi, sveikesnę, tai apie 
pietus praeidama pro tamstos namus apie tai pranešiu, o jei at
mainos nėra, — linktelėsim galva. Lik sveikas, signor Oiovann i 
ir melskis už mūšų angelą.

Išėjusi už durų klausėsi, ar jis dar nejuda. Kambary buvo 
tylu. Ji nulipo užsimąsčiusi žemyn.

— Vargšai vaikai — tarė sau.
— Kas tai yra ta meilė!
Gatvėj didelė minia užtvėrė jai kelią. Žmonės per langus 

liūdnai žiūrėjo į tą didelį pamažu liūlūojantį būrį. Iš uždengtų 
galvų pažino brolius kapucinus, kurie Ryme paprastai lydi nu
mirusius į amžino poilsio vietą. Ji nujautė kaž ką baisaus.

— Kas mirė? — paklausė ji kaž kokios jaunos merginos, 
kuri pasistiepus įdėmiai žiurėjo į laidotuvių iškilmes. -—Nežinau 
— atsakė paklaustoji. — Turbūt graži ir jauna mergina, kad 
žmonės taip spraudžiasi. Tuo tarpu žmonės prisiartino. Sau
lės spinduliai krito į aukštai iškeltą karstą. Vienam lange staugė 
šuo, o jam atsakinėjo lojimas iš gatvės. Staiga iš minios išbė
go didėlis buldogas, prišoko kaip pasiutęs prie Ląllos ir traukė 
ją prie karsto, lyg prašydamas mirusiai pagalbos. Karste, gulėjo 
išblyškusi merginą su žaliu vainikėliu ant galvos; rankoje laikė 
vos pražydusią rožę. Kokia graži! Kokia jauna! — šnabždėjo

\: ■ . . ■ ’ . ' -Z ■ ’ ■ ’ ■ ■ ‘ ‘ ‘ ’
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aplink žmonės. Tebūna palaiminta jos siela, ir danguj nėra 
gražesnio angelo. w

Rudens saulės apšviesta minia žingsniavo į San Carlo baž
nyčią. Prie sighoros Pia namų vėl buvo ramu. Siek tiek nuri
musi Lalla ir Rinaldo ėjo su kitais palydovais. Annina prašė, 
kad ją mirusią tris dienas laikytų San Carla bažnyčioj prieš Ma- 
donną, kuriai prisiekė. J bažnyčią reikėjo eiti kitu keliu, bet Via 
Vittoria buvo tuo laiku taisoma, todėl laidotuvės turėjo eiti pro 
dailininko namus. Visai netikėtai išblyškusi mylimoji mirusi, ke
liavo ta gatve, kuria gyva būdama taip norėjo eiti.

Už pusvalandžio grįždama po mišių, signota Pia, lipdama

ponas palikdavo j| vieną namie. Pasigailėjus vargšo gyvulio ati
darė duris ir įėjo į kambarį. Ji pamatė be sąmonės gulintį prie 
lango vaikiną. Lūpos buvo išblyškusios, primerktos akys nieko 
nematė; prie širdies laikė ranką, lyg ten būtų įsmigusi užnuodyta

■ štrėla. . ■ '• b t '
Garsiai rėkdama puolėsi prie jo šeimininkė, pakėlė nuo 

žemės, paguldė lovon, suvilgiusi vynu smilkinius, stengėsi at
gaivinti. Nusidžiaugė pamačiusi, kad jis pagaliau* atveria nu
vargusias akis. Užšokęs ant lovos Hektoras laižė jo veidą ir 
rankas. Pamatęs šunį, dailininkas visa prisiminė ir garsiai 
pravirko. Su juo verkė ir Pia.

— Dėkui Dievui, kad atgavai tamsta gyvybę — šaukė, 
pakeldama j viršų rankas. —- Kaip tamsta mane nugąsdinai! 
Atsigerk dabar vyno ir pasistiprink Užtikrinu, kad apalpai iš 
nusilpimo. Vakar vakare nieko nevalgei. ;

Greit pripylusi krištolinėn taurėn vyno atnešė dailininkui. 
Tas pasibiaurėdamas užsigrįžo į sieną ir pasikučiodamas verkė 
bale nieko nesuprato. — Gal nori užmigti tarė pusbalsiu. — 
Tai būtų gerai. Perdaug dirbo. Siela naikina kūną. Talentas 
neduoda ramybės ir gali jį visai sunaikinti. —. Linguodama 
galva, išėjo valandėlei iš kambario. _ ; .

Prabėgo diena. Žvaigždėtas dangus žiurėjo į miegantį 
Rymą. Prieš pusiaunaktį kaž kas pąbaiskin b į San Carlo^ba
žnyčios zakristijono langelį. Senelis nenoromis paklausė ko iš jo 
nori. Jis išvydo jaunikaitį su šuneliu. Jaunuolis žadėjo duoti 
seneliui skudą, jei tuojau įleis bažnyčion.- Sakėsi esąs priža
dėjęs Madonnai ir jo siela nenurimsianti iki įieatsiklaupsiąs prieš 
jos altorių. Nieko daugiau neklausdamas išėjo užsimingojęs 
senelis, paėmė pinigus ir atdarė bažnyčios duris. Paskui dai
lininką įsivogė ir Šuo; Bažnyčioj buvo visai tamsu. * Tik per 
aukštus langus švietė neaiški žvaigždžių šviesa ir prieš altorių 

šviesiai žibėjo žvakės

virš galvos kryžius. Senas zakristijonas dasiprotėjęs kas taip

žnyčios zakristijono langelį. Senelis nenoromis paklausė ko iš jo 
nori. Jis išvydo jaunikaitį su šuneliu. Jaunuolis žadėjo duoti 
seneliui skudą, jei tuojau įleis bažnyčion.- Sakėsi esąs priža
dėjęs Madonnai ir jo siela nenurimsianti iki įieatsiklaupsiąs prieš 
jos altorių. Nieko daugiau neklausdamas išėjo užsimingojęs

liniuką įsivogė ir šųoi Bažnyčioj buvo visai tamsu. Tik per 

mirgėjo niekad negęstanti švieselė. Vienoj šoninėj koplyčioj 
. Žemai pas Madonnos altorių^ stovėjo 

karštas, kuriame miegojo Annina. Aplinkui ją buvo dlforiai,o

O'
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120 Annina

smarkiai traukia jaunuolį į koplyčią, atsistojo filorių šešėly ir 
žiurėjo iš tolo. Matė, kaip nepažįstamas atsiklaupė prie karsto 
ir ilgai ilgai žiūrėjo į mirusios veidą. Paskui nusiėmė nuo pir
što žiedą ir užmovė jį mylimai, o sau pasiėmė rožę. Atsargiai 
pakišo po jos galva savo portretą, kurio gyva būdama prašė. 
Žiūrėjo į jos akis, lyg norėdamas įžiebti jose užgesusią gyvybę. 
Bokšte išmušė pusiaunaktį. Mylimasis pakilo ir, nepastebėjęs 
zakristijono, netvirtu žingsniu išbėgo iš bažnyčios.

Apie Kalėdas, anas paveikslų pirklys atsiminė, kad reikėtų 
pažiūrėti užsakyto paveikslo. įėjęs į pastogės birbtuvę, rado 
prie lango verpiančią Signoriną Pią. Ji nudžiugo pamačiusi 
pirklį, nes manė sužinosianti ką nors apie jauną nuomininką, 
kuris jau kelios savaitės kaip negrįžta į savo butą. Jos gimi
naitis, turįs netoli Olevano nedidelį sklypelį žemės, pasakojo, 
kad dailininkas klajoja be poilsio po aplinkinius kalnus, naktis 
pral eidžia pas neturtingus piemenis arba vargingose; kaimo iro - 
belėse. Visi kalba, kad jis nepilno proto, nes niekad nesijuokia 
ir niekur ilgiau kaip vieną naktį nepabūna, nors kalnuose siu
stų ir baisiausia audra. Bet giminaitis iš Olėvano kalbėjo kartą 
su juo ir tikrino, kad dailininkas nesąs beprotis, tik kaž koks 
skausmas žudąs jauną jo sielą.

— Aš manaUj kad jis dar sugrįš — kalbėjo moteris. 
Delto neužleidau niekam šito kambario ir palikau visa, kaip jis 
susitvarkė ir mėgo. Žiūrėk tamsta, čia stovi dar- lėkštė su vai
siais Ir dar stiklinės vyrio, jis tai parengė, jei kartais ateitų ko
kia kunigaikštytė pažiūrėti jo paveikslų, tą didęll piešinį sie- 
noje, kurį tamsta taip giri, jis nupiešė prieš pat išvažiavimą. 
Tuo laiku jam ypatingai sekėsi darbas. Kas galėjo jį taip staiga 
ištraukti iš kasdieninio gyvenimo? Tik ne meilė, nes tvirtinu 
tamstai *- tai buvo labai rimtas ir nekaltas vaikinas. Gal iš 
tikro pamilo kokią kunigaikštytę? Kaip tam vargšui padėti! 
Jaunieji kaip peteliškės lekia į šviesą pražūti. Paskui klajoja 
toks apdaužytas žmogus po pasaulį. Mes to negalim pakeisti. 
Pagaliau tai nėra taip bloga. Tikrai doras žmogriš- visada su 
Dievo pagalba pasikels. Su širdimi panašiai yra kaip su ranka, 
ar koja; kas kartą išsilaužė, tas kitą syk yra atsargesnis, jr tai

k 
b>
r

Ateitininkės! Skaidri ugnelė suliepsnojo 
ant Birutės kalno, suburkim savo sielas prie 
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Amžinojo Aukuro naujų jėgų gyvenimo dar
bams pasisemti.

13



v

nią sieląprisideda prie bendro darbo. Skub ab ėgadieno s žaibe 
greitumu, greitai susidarę metai rodo naujas žymes nudirbtą darbą

Renkamės Palangon 1927 m. liepos 15 dieną visi ir mažas 
ir jaunas ir senas visi tiesint tolimesnio gyvenimo gaires, kursim 
planas, ruošim savo veikimo formas.

Palangoj — mūsą šventė, džiaugsmo ir palaimos šventė. 
Jūrės ūžimas—gyvenimo kovą verpetai; saulės šypsena — mūsą 
jaunatvės džiaugsmas, mūsą idėją ir darbą galia; šlamančios 
pušys Birutės kalne—mūsą sielą mistinis susitelkimas Visatos 
Valdovui pagerbti.

Į Drauges Moksleives!
Reorganizacinė konferencija daug minčių irsumanymų ke

lia. Kas bus? Kaip pavyks? Koks bus sekančiais mokslo me
tais susitvarkymas! Kyla begalės klausimų, širdis suvirpa. Lau
kiam kaž ko nepaprasto, didingo, gero, malonaus. .

Kaip išsiriš mergaičių klausimas! Kokios šiandien pasiro
dom Palangoj? Kiek sutvirtėjo musų .dvasia? Ar pakankamai 
esame pasiruošusios savarankiam darbui? Ar įpynėm savo darbų 
gėlę į bendrą Ateities vainiką? Ar įnešėm savo dalį į statomą 
Afeitininkijos rūmą?

Mergaičių reikalais jau senai daug kalbamą gvildenama. 
Buvo (ir tebėra) įvairių nuomonių, pakraipų.

Prieita šiišvada. Moksleivių at-kų tarpe yra 3 sritys: jau- 
nesniejį mergaitės ir bernaičiai.Kiekviena tų sričių tvarkosi auto- 
nomingai, turi savo statutą, vadovėlius,.ruošia savo kursus, su
važiavimus,konferencijas. Vieningumui palaikyti visi sudaro 
kiekvienoj mokslo įstaigoj kuopą, kurios valdybą sudaro bend
rame sus-me rinktas pirm-kas ir 4 kuopeHų pirmininkai (vyr, 
mergaičių, vyr. bernaičių, jaun. mergaičių ir jaun. bernaičių). Mer
gaičių kuopelė tvarkosi paga 1 savo statutą ir vadovėlį, gali turėti 
savo vėliavą, leisti laikraštėlius, ruošti vakarus ir kitas pramo-

e
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(sritį), renka savo konferencijoj Mergaičių Vedėją visiems reikalams 
vesti,'»Naujosios Vaidilutės* redaktorę ir k idžia „Naująją Vaidilutę*.

Moksleivių at-kių konferencijos svarbiausias uždavinys ap
tarti savo veikimo pakraipą nuo kurios priklausys mūsų darbų 
sėkmingumas.

Mums moksleivėms at-kėms besiruošiančioms į gyvenimą 
rimtoms darbininkėms ir siekiančioms krikščioniškosios moters 
vaizdo svarbu kurti tikras lietuvės katalikės tipas. Mums tenka 
jungti gerąsias žymes ir taikinti jas savo gyvenimui. Mes pri
valomeišeiti tarp tradicinės moters ir modernosios, savo sukur
tųjų idealų šviesoje derindamos įgimtąsias savo pareigas, sava
rankiai kurti savo pašaukimo ribose, būti laisvomis savarankėmis 
savo pareigų pildytojomiš, lavinti protą, auklėti širdį ir valią, 
kad galėtumėm gerai orientuotis gyvenimo arenoj ir laisvai spręsti 
gyvenimo klausimus.

Mes esame pasauktos auklėti ir kurti ir tai privalome pil
dyti savo nustatytais metodais, o ne kitų vadovaujamos. Musų 

a, kūryba, moteriškoji kūryba, musų gyvenimas turi būti sąmoningų 
kilnių moterų tvarkomas. Kaip gi gali moteris pasireikšti, būti 
tikrai verta to kilnaus paskyrimo, jei jai v i su o m e t vadovaus 
vyro protas. Kur jos moteriškumas, jos jautri, visa pakenčianti, 
visa mylinti, visa pergalint! širdis, jei visoms moters galėms ir 
nusiižikimams^vadovaus vyrų teorijos ir kartais jėga?

Mes turim išsiveržti iš to slegiančio varžančio pasaulio, 
kurį savo pasyvumu pačios sau sukuriam; iš tos vyrų priklauso
mybės jei ne fizinės, tai moralinės, ir turim būti jiems lygios 
savo asmenybe savo darbais, nors ir skirtingose* darbo srityse.

T e i s i ų lygy b ė šis Šūkis ne kas kita, kaip pabrė
žimas virš minėto. Mes norim* kad mūsų darbai, mūsų parei
gos org-joje, šeimynoje, visuomenėje butų lygiai vertinamos su 
vyrų darbais. Privalom pačios siekti aukštesnės dvasios kultūros, 
sąmoningumo ir įsigyti daugiau kuriamosios iniciatyvos, kad 
neduoti progos mūsų draugams daryti a priori nusistatymų, jog 
mergaitės netinkančios; rimtesniam darbui, negalinčios paimti 
atsakomingesnės pareigos. ; :

Mes tik Kristaus Mokslo privalom klausyti ir jo šviesoje 
savo nusistatymus kurti, savo asmenybę auklėti. Jo Motina j 
kurią Jis paliko mums pavyzdžiu, tik Aukščiausiojo valios klauės 
ir jokios pasaulio jėgos negalėjo pergalėti jos nusistatymų..

Tad mums lieka daug daug klausimų rišti, daug dirbti sa
vo asmenybės tobulinimui besiruošiant tikros katalikės lietuvės 
moters pareigoms ir darbams.

Mergaičių konferencija visą turėtų numatyti, apspręsti.
Į darbą Sesės! Parodysim, jog ir mes mokam dirbti, sau- 

gokim šventą Ateitininkijos Rūmų ugnelę, nes tam esame pa
šauktos. A S.
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me Marcinkaus

Kaip sprendžiama s moter ų klaus i- 
mas studenčių tarpe.

sės, o visai užmirštos moters pareigos.Siuo metu šitas klausi

didįjį mūsų pedagogą pro f. Šalkauskį ir į Ateitininkijos vadą 
prof. Dovydaitį. Pipf. Šalkauskis patiekė keletą vedamųjų idėjų 
moterų klausimui spręsti. Jos šitaip skamba:

Moterų klausimąs galima būtų laikyti išspręsta tada, kai 
moteris dirbdama normaliai tiesioginio savo pa|aukimb srityje 
ir atsitiktinai bendrose su vyrais profesijose, turėtų visas są
lygas: / ■ ’

1) atsiekti didžiausį individualinės savo asmenybės išvy
stymą; .' ■ ■ ... /■■■ \.. \

2) laisvai apsispręsti pasirenkant savo gyvenimo karjerą;
3) kuriamai ir vienodai su vyrais pasireikšti parinktojoje 

savo veikimo srityje.
4) laimėti savo darbui šeimynoje lygų moralinį bei mate

rialinį pripažinimą su visuomeninėmis profesijomis;
5) naudotis lygiomis su vyrais moralinėmis ir visuomeni

nėmis teisėmis.
Norint sudaryti visas sąlygas moterų klausimui patenkina

mai išspręsti reikalinga:
1) mažinti moterų ambicija ir didinti jose tikras savo ver

tybės pajautimas;
2) individualizuoti moterų auklėjimas bei lavinimas pagal 

jų lyties skirtingumą ir pašaukimo uždavinius;
3) išvystyti didžiausias kuriamasis moters veiklumas tie

sioginio jos pašaukimo srityje;
4) dirbant šeimyninio pašauki mo darbą rengti konkuren

cijos su vyrais visuomeninių profesijų srityje;
5) visuomeniškai vertinti, teisingai atlyginti ir juridiniu bu

riu laiduoti šeimyninės moters pareigos:
6) įsąmoninti visuomenėje supratimas, kad ne pareigų 

vienuodumas bet vienuodas įvairių pašaukimų vertingumas yra 
pagrindas tikrai vyrų ir moterų lygybei. -

7) atidaryti laisvam moters pasirinkimui visos visuomenės 
profesijos, kurios tik neprieštarauja specifinei moters prigimčiai 
ir duoti iai galimybė lygiai pasiruošti su vyrais, bet sykiu reika
lauti už jenodą atlyginimą ir vienodo produktyvumo,

8) nuo 25 metų moteris pašaukti į kultūrinį visuomeninį 
darbą panašiomis sąlygomis, kaip vyrai yra šaukiami į karo tar-
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124 Kaip sprendžiama moterų klausimas studenčių tarpe

nybą t.y. per nustatytą laiką už maximum darbo minimum atly
ginimo. Išimtisištekėjusioms.

Prof. Dovydaitis pažymėjo, kad šiuo momentu moterys tu
ri susirūpinti: -■.■■s

1) kuolabiausia ekonomišku savo gyvenimu, t.y. tenkintis 
savais lietuviškais Išdirbiniais ir kuomažiausia vartoti šilkų, kve
palų, tepalų ir kitų prabangos dalykų;

2) normaliai gausingos inteligentiškos šeimos išugdymu;
3) apaštalavimu visuomenėje. Prote soriaus manymu, moky

tojoms, valdininkėms, gailestingoms seserims yra daug progų 
užsimiršti save, pasišvęsti vargšams* bemoksliams, puolusiems. 
Tokių pasišventėlių, tokių pasaulinių vienuolių, apaštalų mūsų 
vargingoji visuomenė begalo raikalinga, tik šitokios moterys ty- 

: liu savo darbu išgelbės mus nuo bolševizmo pavojau s arba be
dievybės spąstų. Tokiu moterų Lietuva laukia.

Šitos visos idėjos studenčių tarpe sukėlė didelio susido- 
mėjimo ir susirūpinimo.

Prof. Pr. Dovydaitis.

Mes labai maža pažįstame žymesniųjų moterų 
gyvenimą; tat pradedame dėti alfabetine tvarka tokių 

/ pagarsėjusių motetų trumpus gyvenimo ir veikimo
brOžus.

Abbadie’(nė), d’, šių laikų prancūzų feministė1), pirmu
čiausia reikalavusi reformuot teises,_

Abbėma(’itė), Luizė, prancūzų tapytoja; nuo 1874 m. 
statė savo paveikslus Paryžiaus Salone; vykę portretai ir deko
racinė tapyba.

Aberdeen(’ienė), lordo Tweedmouth’o duktė, buvusio 
Kanados gubernatoriaus (1893) žmona, daugel metų pirm 
kavusi »Moterų Draugijų Tarputaučio Sąjungai (Internatibnal 
Council of Women), Airijoj ir Kanadoj vadovavo socialinėms pa
stangoms moterųnaudai.

Ackermann(’aitė), Luizė, prancūzų poetė, gimusi 1813 m. 
Paryžiuj, mirusi 1890 m.; rašė filosofiškos nuotaikos poezijas 
iškilnia kalba.

Adam(’ienė), žiūrėk Lamber(’ytė).
Adeiheida, šventoji, žmona vokiečių (rytinių frankų) cie

soriaus Otono I Didžiojo, „Vokiečių tautos Šventosios Romos 
Imperijos“ įkūrėjo. Gimusi apie 931 m,, ji buvo duktė Bur- 
gundų karaliaus Rudolfo II ir Svabų hercogo Burkliardo duk
ters Bertos; 947 m. buvo išleista už Italijos karaliaus Lotaro, 
kuriam mirus (950),siekiąs Italijos karaliaus karūnos Ivrebs markra- 
fas Berehgaras, ją nutvėręs uždarė kalėt. Iš kalėjimo ji šaukėsi vo-

’) Feministėmis čia vadinamos tos moterys, kurios vokiškai vadinamos 
. „Frauenrėčh’tlerinnen0, nėprikergiant šiam pavadinimui nei laba: teigiamo 
nei labai neigiamo pobūdžio.

* • * . . ■ ’ ' • . *
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kiečių .ciesoriaus, pagalbos1)- Otonas»pakluso, patraukė Italijon* 
kaipo karolingų teisių paveldėtojas priėmė „ langobardų karaliau s “ 
titulą ir Pavijoj susituokė su išvaduota karaliene Adėlhęida (951). 
Netrokšdama valdymo garbės, ji tačiau didžiausiai paveikė 
savo vyrą. Otonui I mirus (973), jo sūnus ir papėdininkas 
^Otonas 11, savo prityrusiai motinai pradžioj pavedė visų viešųjų rei
kalų vadybą, o paskui Italijos vietininko valdžią2)» Jam mirus (983), 
Adelheida pradžioj bendrai su savo marčia (Otono II žmona, 
Byzantijos kunigaikštyte) Teofanija, o po jos mirties (991) viena 
vedė valstybės reikalu š iki jos sūnaitis Otonas III atėjo į pilnus

t

ir skausmų Adelheida visuomet buvo kantri, nužeminta ir atlaidi. 
Jos gyvenimą aprašęs šventasis OcĮifas sako apie ją: „Ji visai 
nesididžiavo savo aukšta kilme; taip pat ji nesipuikavo nei sävo 
jai Dievo suteikta galybe, nei savo jai Dievo dovanotomis dory
bėmis. Del savo padarytų ydų ji nepuldavo despejacijon (beviltėn), 
pasaulio šlovės, pasitenkinimo ir turtų ji netroško, bet visur ir 
visuomet ją lydėjo visų dorybių motina: kuklumas. Tikėjimas 
jai teikė tikros tvirtybės, viltis tvirtos tikrybės0. Jos obal- 
sis buvo: „Dievo ranka teikia man kentėjimų, kad mane pagy
dytų nuo daugelio mano silpnybių, ypač nuo mano^ savimeilės 
ir tuščių isivaizdavimų®. Jos atmintis Bažnyčioj švenčiama gruo
džio m. 16 d. _ v

Adlersparre, Zofija, švedė (tur būt, iš Švedų istorininko 
ir politiko Jurgio A-’o [1790—1835] giminės) nuo 1859 m. 
leido lajkraštj „Židiniui“, kėlė moterų dalios amatninkystę ir 
žemės ūkio švietimą; 1889 m< išgavo moterims laisvę daly vau t 
mokyklų ir neturtėlių globoj. 1884 m. įkūrė, „Frederiką Bre- 
mera-Sąjungą, kuri patapo švedų moterų judėjimo centru.

Afra>‘ šventoji, Diokleciono laikų kankinė, sudeginta apie 
304 m. Bažnyčia ją paskyrė atgaulaujančių globėja, kadangi 
tos gyvenimas rododvejetą tikrojo atsivertimo pažymių: patvarų 
širdies sutrynimą ir Dievo gailingumu pasitikėjimą.—Ji gyveno Au
gustoj Vindelicorum (dabar Augsburgas, Bavarijoj), darydama 
viešo papiktinimo; Dievas suteikė jai malonės savo nuodėmes 
atlygint kankinės mirtim. Kai atvedus prieš teisėją jai jsakė 
aukot stabams, ji sušuko: „Aš neverta numirt už Kristų. Aš kas
dien išpažįstu jam savo kaltes ir kaip mielai aš numazgočiau 
jas savo krauju!“ Ją nusprendė sudegint ant laužo; prieš mirda
ma, ji išdalino savo turtus pavargėliams širdingai, neatleisdamai 
prašydama jų nęatsisakyt priimt iš jos almužną ir melst Dievą 
jai atleidimo. Kai vienoje Lech’o (aukštutinio Dunojaus prieu

r) Kitų istorininkų sakoma, kad draugai buvo padėję jai iŠ kalėjimo 
.pabėgti.'. . .' ■ . _ ' v '

2) Kitų istorininkų sakoma, kad Otonas II ją buvo pašalines iš savo 
dvaro dėl jos duosnumo labdarybei.

J

t
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pis) saloj Afrą degino, jos atgailos ašaros sumišo su liepsno- 
, mis ir krikščionys girdėjo ją m eldžian tis: „V ie š pa tie Jėzau Kris

tau, kurisatėjai atversi nusidėjėlius atgailof, priimk šią valandą 
mano kančias kaip atlyginimą ir išgelbėk mane nuo pragaro 
kančių“, — Jos atmintis švenčiama rugpjūčibm.5 d -

Agapė, Chionijo, IronB, trys Šventos seserys, mirusios 
kankinių mirtimi Tessalonikuose taip pat Diokleciono laikais. 
(4 šimtm.). Visą savo laisvą laiką jos būdavo užsiėmu stos šven
tųjų raštų skaitymu, o kai Dioklecionas išleido; įsakymą atiduot 
šventuosius Raštus sudegint, tai jos su šventomis knygomis pa
bėgo. Tačiau jas aptiko ir pasodinokalėt Atsisakiusias aukot 
stabams Agąpęir Chioniją gyvas sudegino, o Irena turėjo dar 
ilgiau kentėt kalėjime. Kai jos namus iškrėtus surado daugy
bę" religinių raštų, teisėjo paklausta, kam ji juos laikė paslėpus, 
atsakė: „Kadangi aš bevelyčiau susidegini, negu išduodama šven
tuosius raštus, išdubčiau savo Dievą“. Tada ant tos pačios 
aukštumos, kurioj buvo sudegintos jos sesers, ir jai suliepsno
jo laužas. Ji puolė ugnin giedodama psalmes. Šių kankinių 
seserųatminimas švenčiamas balandžio m. 3d.

Agne, šventoji, Diokleciono laikų kankinė iš Salerno, 
skaisty bes globėja; vos 12-13 metų mergaitė, buvusi atvesta prie 
Minervos aukuro- ir įsakyta smilkyt auką. Ji pakėlusį rankutes 
ir padariusi kryžiaus ženklą. Surišę ją vedė teismo aikštėn, ir 
vedama ji žengusi linksmiau, kaip nuotaka prie altoriaus. Jos 
tikėjimo ir jos skaistybės neprieteliai buvo sugėdinti jos ištiki
mybe ir nekaltybe, ir nusmerkė ją mirt. Tik vieną akymirkį 
šventoji kilstelėjusi akis aukštyn melsdamosi, o paskui nulenkusi 
savo kaklą po kardu. Šventė sausio m. 21 d.

Agnė iš Poitou, Akvitanijos hercogo Vilimo V duktė, ant
roji vokiečių ciesoriaus Enriko III žmona, kuriam mirus (1056), 
buvo savo sūnaus, Enriko IV, globėja ir valstybės valdovė. Bū
dama išsiprusinūsi ir bažnytiškai nusiteikusi, ši moteris buvo betgi 
mažą prityrusi valstybės valdymo suktybėse. Todėl nedėkingi 
ir valdžios trokštą didikai ją nuo valstybės reikalų pašalino 
(1062). Nuvykusi Romon įstojo vienuolynan, kame ir pasimirė 
1077 Hl. ' . \

gnė iš Pulciano, šventoji. Gimė 1274 m. iš maldingų ir 
turtingų gimdytojų. Jau kūdikiu būdama mėgo maldą ir ieško- 
davosi namuose nuošalų kampelį, kad čia neregimą galėtų kal
bėtis su Dievu. Išaugusi mergelė, įstojo vienuolynan; jos nusi
žeminimas ir paklusnumas patapo priežodžiu, kad Agnytė esan
ti be savimeilės. Išrinkta vienuolyno vyresniąja, ji padvigubino 
savo uolumą ir savo dorybinius pratimus. Savo seserims ji 
rodė pagarbos, kantriai kentė v jų silpnybes ir išmintingai rodė 
joms kelią į dangų. Visiems savo principams ji paliko ištikima 
iki palaimintos mirties 1317 m. Šventė balandžio m. 20 d.

' • ■■ ■ ■ ■ ■ ■

(Bus daugiau).
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Marijos Pečkauskaitės kūrybos

trūkumu; jau ir pas mus jų yra veik visose reikalingose srityse
'■■■ dirbančių. v . "j

Bet labiausiai yra žinotini ir brangintini ne rašto amatnin-

vi durį seka, treti p o gy venimo purvą, nuodėmes knisasi; vieni ra
šo, tik įkvėpimo. _sulaukę, kiti patys stengias .sau susidaryti, ar 
įsikalbėti įkvėpimo momentus; vieni rašo labai daug, kitivisai 
maža; vieni džiaugias savo kūriniu, ketųriaposmiu eilėraščiu ir 
savo išsiliejusioje dvasioje, konkrečiosė žodžių formose pasireiš- 
kusibjė, tikrą savo gyvenimo laimę patina, o kitr džiaugiasi db 
desnį^ pluoštą eilių parašę ir už tai daugiau pinigų užsipel
nę. Štai įvairiausi žodžio kūrėjai, beveik kiekvienas sąvaip 
pasireiškęs ir savaip savo kūrinių vertybę suprajitąsj kiekvienas 
savas idėjas gyvenime skleidžia. Bet yra ir visiems bendras, 
visus įvairius dvasių pasireiškimus apimąs, beveik intuityvus ma* 
tas tikrasis kūrybiškumas. Tam tikromis epochomis keičiasi 
metodos, žodžio meną vertinančios, sistemos, bet pati meno es- 

. mė pastovi. ■ .
Yra žodžio< menininkų rašytojų, ypač šiais, laikais poetų, 

kurie labai greitai pagarsėja plačioje visuomenėje, nežiūrint to, 
kad jų kai kurių veikalų tik mažesnė dalis meniškai sukurta, o 

. visa kita vieri rimuotas ar vėrtikališkas žodžių sustatymas, ten- 
dėriciškas bet kokio dalyko traktavimas* Bet ar naujoviškumo, 
ar ėksčentriškumo, ar raštų gausumo, ar kitų gerų sąlygų pade- 
dami, jie pagarsėja int eligentų ir pusinteligenčių tarpe. Priešingai 
gi, yra rašytojų, kurių kiekvienas žodis — dvasios kūrybos per
las, o betgi jį raštai įvertinami tik tų, kurie atsidėję renka tuos 

. perlus.' ''.: . ' ’v
Marijai Pečkauskaitei, Šatrijos Raganai, tenka būti šių pa

starųjų tarpe. Nors visi, šiek tiek mokslo ragavę, ^inteligentai«

(tik dabar, išgirdęs musų universitete iš literatūros docento, kąn. 
Tumo, daug teigiamųminčių apie M. Pečkau s kaitės kūrybą, 
kai kas pradeda ja labiau susidomėti ir ieško senųjų „N. Vai
dilutės“ numerių, norėdamas iš ten susirankioti dar lig šiol ne
pastebėtus perlus). r/-

Tikrų žodžio menininkų, dvasios kūrėjų mes, lietuviai, turime 
dar ne per daugiausia ir todėl visai lengvai ne tik galime, bet 
ir turime susipažinti šu jų visų idėjomis, kūryba. Tad neaplen-
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128 Mari jos Pečkauskaitėskūrybos dvasia.

net nuostabu, kaip ji galėjo tokia išlikti šiais dvidešimtojo am
žiau s perversmų ir kultūrinio tragizmo laikais. Tuo ji mums 
labiau svarbi, nes, palyginti, tik tą vieną taip skaisčią ir tyrą 
dvasią, taipnuoširdų ir kilnų žmogaus sielos jautrumą randame 
šavo litera tųroję.

M. Pečkauskaitė yra prozaikė: rašo įvairius beletristikos 
veikalėlius, stambesnius ir smulkesnius, novelių formomis. Bet 
jos prozoj — visur gyvo lyrizmo, lodei ir novelėse pasitaiko 
pusiau pasakojamasis ir kartu aprašomasis elementas. Ypač 
jai pasiseka lyriniai vaizdeliai, kaip štai „Ant Uetlibergogiedra!“

Meniškųjų veikalėlių ji yra visai nedaug parašiusi ir tuos 
pačius tik atsitiktinai, visai nesijausdama esanti rašytoja, ir tuo 
bųdti, gal būt, neišnaudodama nė visų savo įkvėpimo momentų, 
Nežinia, ar čia moteriškas kuklumas kaltas, o gal ji savo tikru 
pašaukimu laiko pedagogiją ir dėl to pedagogijos reikalui daug 
daugiau duoda, ar iš Foersterio ką sulietuvindama, ar pati ką 
nors sukurdama. Tiesą sakant, jos auklėjimo idea’ai ir metodai 
yra aukšti ir, kritiškai žiūrint, vertingi, ir, gal būt, auklėti yra jos 
tikroji pašaukimo pareiga, bet ir meniškieji veikaliukai, nors ji 
jų mums ne per daugiausia yra davusi, rodo, kad ir šiai sričiai 
ji turi įgimtos dovanos ir kitų tarpe—• ne paskutinė.

Vienas jos pirmųjų veikalėlių yra „V i k t u t ėa, jaunų dienų 
užrašai. Panašia forma parašyti ir kiti, kaip antai, „Sename 
d v a r e®. „V i k t u t ė“, žinoma, nėra be klaidų, bet dar ir dabar 
mūsų jaunuomenė gana noromis ją skaito ir daug daugiau sa
vo bręstančiai dvasiai naudos gauna, negu iš šių dienų egzoti
nes šalis aprašančių ar šiurkščių realistinių romanų, kurie plau
kia į mūsų literatūrą kartu su dekadentiškai futuristine poezijos 
laisve. O anais lietuviškųjų raštų trūkumo laikais „Viktutė“ yra 
suvaidinusi labai žymią rolę mūsų literatūroje. Tai tik paprastas, 
lyriškai parašytas jaunos, nesubrendusios, neprityrusios mergai
tės dienraštis, kai kur net ir labai naiviškos mintys, posakiai.;

Atmesdami techniškuosius stilistikos netobulumus, įsigilin
sime į dvasinę kūrybos pusę. Kai kas mano, kad tat esąs vien 
romantinis, fantazijos Sukurtas veikalėlis, neturįs jokios gilesnės 
prasmės. Tai netiesa. Nors ten reiškiasi romantizmas gana 
aukštame laipsnyje, bet kartu yra ir tikras gyvenimas, kokiu, iš 
tikro, galėjo tada gyventi jauna pensionate, Marija. Romantiz
mas ir kartu tas pats realizmas, idealu, kilnu, net fantastinga ir 
kartu tikra, paprasta—tai didžiausia M. Pečkauskaitės kūrybos 
teigiamoji ypatybė, kuri aukštus, kilnius idealus praktiškame gy
venime pritaiko, dangų su žeme jungia.

Toks pat, gryną Idealą praktiniame gyvenime pritaikąs, tik 
jau be vaikiško naivumo, yra veikalėlis „M ė ly no ji m er gėlė“. 
Nors yra aiškus romantizmas, kurio reikalauja pats idealas, bet, 
labiau įsigilinant, jaučiama tikra realybė. ’

Bitas praktinis, realusis idealizmas ir daro jos veikalėlius 
domius ir vertingus; skaitydamas, rodos, junti, kaip šviesūs,
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kilnūs idealai iš aukštybių leidžiasi į pasaulį ir konkretizuojasi 
žmonių gyvenime. M.Pečkauskaitės dvasia tiek tyra, nesuga
dinta gyvenimo purvo, ir ji pati savo idealuose taip įsitikinusi, 
kad ir jos mintyse, raštuose glūdi tam tikra vidujinė jėga, kuri 
priverčia labai aukštus, tobulus dalykus pripažinti gyvenime ga
limais; ši vidujinė jėga yra labai svarbus elementas kiekvienoje 
kūryboje ir įjos labai dažnai trūksta tiems, kurie nėra pilnai savo ku
riamosiose dėjose įsitikinę, nėra jų savo asmenyje įgyvendinę.

Naivus vaikiškumai,-paremtas sveiku mąstymu, parodo, 
kokia tyra, nesugadinta gali būti žmogaus prigimtis. M. Pečkau
skaitė tokia ir buvo: niekieno neįkalbama, iš mažę ns mėgo darb
štumą, neturtingiems ir ligoniams labai gailestinga-^ne tik žo
džių, bet ir darbu padėdavo; jautrios širdies, net kankinamų gy
vulių didžiai gailėjos. Tas jos širdies gerumas, jautrumas matyti 
visoje jos kūryboje.

iš pat jaunų dienų auklėjo vaikus ir į bloga palinkusius, 
savo dvaro kumečius. Tas auklėjimo idealas ir paliko jai visam 
gyvenimui.

ji besišalino nuo vargo, skurdo, nebijojo jo, o ėjo į pa
saulį su tvirtu įsitikinimu, kad iš blogo daryti gera, nelaimes 
paversti laime, taisyti klaidas — štai žmogaus gy venimo tikslas 
ir laimė. Tad ir savo kūryboje, nors vaizduoja skurdą ar ydas, 
paprastų vargšų žmonių gyvenimą (epizodai iš „Senojo dva
ro“), nenusimena, neapsivilia ir nesvyruoja, o eina visur tvirtu 
ir tiesiu keliu, visur šviečia viltis ir tikras tikėjimas.

M. Pečkauskaitė mato žmonių ydas, mato vis ą gyveni • 
mo purvą, bet nesipiktina juo, nenusikreipia nuo jo ir nenusimena; 
ji neieško pasaulyje absoliučios laimės, absoliutaus įkūnyto to
bulumo, kurio net ir nėra, bet skurdo dugne ieško šviesių spin
dulių, kurie iš to pat vargo kilę, geriausiai jį nušviečia ir 
skaidrina — per skausmus ir ašaras išsiveržusi viltis ir didžiau
sio vargšo dvasią gaivina. Pasaulyje nėra statiškos, nuo visų 
gyvenimo vargų atskirtos, pastovios laimės, bet ją susidaro 
sau kiekvienas žmogus savo ^ivasios linkme, iš bloga daryti 
gera, savo asmens nelaimėse įžiūrėti gerus, naudingus dalykus. 
Sis M. Pečkauskaitės dvasios bruožas yra jos religingumo pa
darinys, krikščioniškosios pasaulėžvalgos elementas, kuris jos kūry
boje yra sprendžiamas ne tendencingai, pamokslo forma, kaip pasi
taiko netalentingų moralistų, rašy tojų raštuose, bet eina jš jos šir
dies gilumos ir liejasi neatskiriamai kartu su kūrybiškąja dva
sios linkme.

M. Pečkauskaitė yra labai religinga. Tikėjimas į Dievą ir 
pamaldumas atsispindi visuose jos raštuose, tačiau Šiuo atvejų 
meniškumui tas visai nekenkia. Nors religinis pradas yra me
ninio veikalo vedamoji idėja, betgi ji nėra tendencinga, nes neina 
iš aprioristinio autoriaus nusistatymo, bet glūdi visoje kūrėjo 
būtybėje; o jo dvasios išsiiiejimo konkrečiose formose — mene 
pasireiškia kaipo neatskiriamas kūrėjo asmenybės bruožas. Tai
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tikrojo meniškumo ypatybė. Ne atskirais žodžiais ar išsirelški- 
i mais pareiškia M. Pečkauskaitė savo religiškumą, bet juo pri

pildo viso veikalo metmenis, ir jei, pavyzdžiui, reiktų išcituoti 
atskirus to religiškumo išsireiškimus iš bet kurio jos veikalo, 
tai vargu ar pasiektame tikslą, vargu ar gautume tikįą supra
timą apie šią vedamąją jos kūrybos mintį. Tikras meninis vei
kalas ir yra nedalomas, neatomizuojamas, o tik iš jo viso, kaipo 
tam tikros vienumos, tegalima suprasti autoriaus kūrybos dvasia^

Jei imti, pavyzdžiui, „Senasis dvaras“ analizuoti bendru 
metodu, neatsižvelgiant į autoriaus kūrybinės dvasios ypatybes, 
jei taikyti Šiam veikalui bendrą technišką sistemą,, j kurią daž
nai kritikos norima suvesti visas žodžio menas, tai veikalas, gal 
būt, butų visiškai be vertės: turinyje trūksta sąryšio, mintys pa
krikusios, pagrindinės minties nėra, turinys. neišplėtotas ir t. t. 
Betgi kiekvienas, įsigilinęs į veikalėlį, atidžiai jį perskaitęs, jau
čia, kad jis yra parašytas menihgaį: suteikia grožio, pasitenki
nimo, turiningas —' jaučiama didelis kiekis įgytų minčių, kad 
nėra pakrikęs —- visur jaučiama gyva, pastovi, gana aiškiai pa
sireiškianti kūrėjo asmenybė; kūrybos dvasios atžvilgiu yra vei
kalėlis ir pilnas, nes skaitytojas, sutelkdamas savo sąmonėje at 
beirus šio dienraščio vaizdus, turi savy ne palaidas, nė baigtas 
mintis, bet Jtam tikrą estetiškai meninį vienumos vaizdą, jau čia, 
kad autoriaus vaizduotė liejasi viena stipria srove..

Lietuviškumas — tautiškumas taip pat yra vienas svarbes
nių elementų M. Pečkauškaitės kūryboje. Jai teko gyventi anais 
opiais lietuvių literatūros laikais, kai trūko knygų, o žmonės dar 
nė tų pačių skaityti nebuvo įpratę;—- šis veikalas iš dalies ją 
ir rašyti paskatino. Pedagoginiais sumetimais parašė „Vincą 
S to h {*, kur idealus: auklėti, dorinti, mokslinti ir tėvynę mylėti 
įvilko į beletristinę formą* «Vincas Stonis“ neturi meninės 
vertės, bet ir nereikia, nes M. Pėčkauskaitė ne menui, ne 
literatūrai jį rašė, o davė populiarią ir naudingą knygčlę lie
tuviškumui atgimti; tai parodo, kiek ji yra praktikė, mokanti pa
justi realaus gyvenimo reikalu s (Šis bruožas svarbus M. Pečkauskai- 
tės pedagogijai apibūdinti, t. y^ kad ji nėra jokia teoretikė, utopiste.). 
Tas lietuviškumo jausmas liko gyvas joję lig šiai dienai. Viena
me geriausiųjų veikalėlių, „Anuomet“, ji, aprašydama musų 
raito draudžiamuosius laikus, duodą gražų vaizdą, kaip gyvas 
buvo anais laikais tautiškumo jausmas Lietuvos liaudyje.

Dar vienas ryškesnis dalykas— jausmingumas. Kaipo m oteris, 
ji daugiau pasiduoda jausmui, intuicijai negu logikos refleksijoms. 
Tai nėra abstraktus sentimentalumas, ar vaidinamas išlepintų 
moterų ištižimas, bet tik natūralus, dvasinis jautrios altruistinės 
širdies jausmingumas, visiškai nerafinuotąs. Tikras jausmingu
mas kelia žmogaus dvasią prie aukštesnių dalykų, padeda intui
tyvių būdu pažinti daug gyvenimo tiesų, kurių protas suvokti 
nesugeba; jausmingumas — žmogiškosios prigimties tobuloji 
ypatybė. Taip ir M. PeČkauskai tės kūryboje y ra daug intuityvaus
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elemento, kuris duoda tam tikro kilnumo^ aukštesnio gyvenimo 
supratimo. Gal tai įgimtas jos sielos skaistumas, ar iš mažų 
dienų pamylėtieji auklėjimosi idealai taip susijungė su jos dva
sia, kad jos estetiniai jausmai pasidarė taip tobuli ir tvirti, o 
meninė intuicijasveika ir nesugriaunama. ,

inteligencijos, sugeba labai gražiai pasireikšti žpdžio meno for-

kos vertės. j-'
Čia jos veikalų atskirai nekomentuoju, net necituojuj jos

•j

butų prikišti kai kurie netobulumu, bėt tai reliatyvesnis dalykas* 
Žinoma, dar galima iš M. Pečkauskaitės tikėtis daugiau, dar gra* 
žesnių raštų*).

A ''  ■

*) Netrukus Mokslo draugija „Žinija“ išleis jos visų beletristinių rastų 
' ■ rinkinį. ' . ' ■

Moteris ir menas (tapyba).
■ ■ ■ . ■ / - ' ■ .j

Laisvas vertimas Valerijos Marrene Morzkovsk'os straipsnio
„Kobieta w Malarstwie\

Dažnai tenka išgirsti priekaištas, kad moterims trūksta sava
rankumo, kad jos nors dabar ir turi lygių teisių su vyrais, nie
kuo nepasižymėjo nei mokslo nei meno srityj. Pirmų pirmiau
sia pravartu žvilgtert praeitin ir prisiminti tas žymias praeities 
menininkes, kurių vardai žinomi ir musų laikais..

Senovės Graikijoj moterys lygiomis su vyrais tardavo savo 
žodį poezijoj ir bendrai mene. Ir vieni ir kiti dalyvaudavo kon
kursuose, o istorija šalia pasižymėjusių vyrų mini Safo, Koryn- 
ną tuos konkursus nekartą laimėjusias. a .

tačiau graikų moterys ne vien poezijos srityj pasižymėda
vo. Tas pat buvo ir su tapyba. Senovės Graikų tapytojui 
Mikonui padėdavo jo duktė Pimareta. Jos pačios tapyti pavei
kslai laikomi labai vertingais.

Tais:-.laikais žymiausių Atėnų aristokratų dukterys kasmet 
deivei, miesto globėjai turėdavo parengti peplos. vSulig senais 
jo aprašymais tai ištikro būdavęs dailės kūrinys. Šafrano spal
vos dugne buvo vaizduojama kovos dievų su titanais ir įvairus 
miesto istoriniai įvykiai. Elidos moterų peplas daromas Herai 
irgi buvo panašus. .Ir vienas ir kitas pėplas greičiausia buvo 
haftuot*. įvairiais^ civilizacijos tarpsniais haftavimas bandydavo 
atstoti tapybą. Apie jį mini ir Homeras.

t

haf tavimas band ydavo

24



6

132 c Moteris ir menas (tapyba).
.Į   ■   Į .. -  n. —- ■ Į Į, I, ■ -»■■■.» . ,,-J. ■ ■■»... ■»*■- » ; .. ■> , i ■ ■■■ I ■ r .t, .„T,    ■ , I ■ ■ ■ .1-■■■■ jr r įf

Senovės stovylos išliko iki musų laikų, tapyba to patva
rumo neturi* Polygnoto, Lenkšio, Apelleso^ paveikslų nei 
žymes nebeliko. Jų laikais gyvenę žmonės aprašo ir pačius pa
veikslus ir jų daromą įspūdį. Vienas žymiausių ir vertingiausių 
kurinių, kuris išliko dėka jo mozaikinei reprodukcijai yi^ „Isso 
Kova“. Jo kūrėja Tymono duktė Elena.

Tai yra neabejotinai žymiausis moters kūrinys ir pakanka
mas atsakas į priekaištą, kad moters nesugeba nieko sukurti. 
Elenos kūrinys įrodo, kad svarbu ne tai kas kūrė, bet kūrėjo gy
venimo aplinkybės. Senovės Graikijoj moterys buvo suvaržytos 
šeimoje, užtat tos, kurios dirbo mokslo ar meno srity buvo lais
vos, nevaržomos*

Senovės Romoj buvo nemaža moterų pasirinkusių tapybą. 
Tai matyt, kad ir iš rasto Pompėjoj fresko, kur atvaizduota 
moteris tapytoja. Ir tai nenuostabu, nes ro mėnų visuomenėj pa
sisavinusi graikų kultūrą, labai vertino ir rėmė meną. Bažny
čiose, viešose aikštėse, rūmuose buvo nėm aža skulptūros ir ta
pybos šedevrų. Tai padėjo išlavinti skonį ir nusimanymą. Be to 
buvo palankios sąlygos dailei vystytis.

Moterys tais laikais buvo taip pat ir meno rėmėjos. Jų 
pastangomis buvo sukuriama žymių, vertingų dailės paminklų, 
įkuriami miestai. Kitos, nors pačios ir nebuvo menininkės, mo
kėdavo surasti tikrų menininkų, vadovavo jiems jų darbuose, 
teikdavo lėšų. Pav., karalienė Artemis,, pavedusi Scoparui pa
statyti paminklą jos vyrui Mansolai. Tas kūrinys buvo laiko
mas septintuoju pasaulio stebuklu. Arba vėl Palmiros įkūrėją 
Zenobia. Palmiros griuvėsiai po šiai dienai žavi žmogų pateku- 

■ sį į tą dykumą. .. .;
Moterų įtaka menui žymi buvo ir viduramžiais. Galios 

Placydyos rūpesniu Ravemoj pastatytos bažnyčios ir rūmai vis 
dar tebežavi ir stebina keleivį. Teofano, Ottono Didžiojo našlė 
subūrė Kolne menininkų būrelį, kurių gera įtaka pasidarė ga
linga mieste ir turėjo reikšmės vokiečių niderlandų meno išsi- 
vystymui. Tačiau viduramžiai nebuvo menui palankūs, buvo lyg 
nepribrendę menui. Tad menkai jis ir tegyvavo. Ir į moteris 
pažiūra buvo negeresnė. Nenorėta net sutikti, kad ir moterys 
turi sielą. Tas klausimas pagaliau teigiamai buvo išspręstas 
525 m. Macon’o pasitarime. Taigi nenuostabu, kad tais amžiais 
nepasireiškia didelių menininkių. O, jei jų ir buvo, vis vien li
ko nežinomos, nes tais laikais joks menininkas savo kuriniais 
nesididžiavo ir nesigarsino, kukliai Dievo garbei juos skir
davo. > ■'

Mums žinoma Sabina iš Steinbačho, skulptorė gyvenusi XIII 
ir pradžioj XIV š. Jos kulptura: „Išmintingos ir kvailos mer
gaitės“ ir „Synagogo s pavergimas Bažnyčios garbei“. Panelės 
šyenč. bažnyčioj Strassburge laikoma žymiausiais tų laikų ku
riniais. •
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Viduramžiais labai daug siuvinėta. Siuvinėtais paveikslais 
puošdavo bažnyčias, rūmus. Valdovės, didikėsir moterų vie
nuolynai tų paveikslų pagamindavo. Kartais tai buvo ištikrųjų 
vertingas meno dalykas. Istorikai mini Matildos, Vilhelmo žmo
nos rūpesniu siuvinėtus jos vyro karo žygius.

Renesanso laikais, kada menas ima klestėti, atsiranda ne
mažas skaičius moterų tapytojų. Vienos jų tik padeda tėvam- 
ir broliams, kitos pačios kūrė. Pirmuoju atveju jos liejka neži
nomos, bet meno istorikai rašydami apie brolius von Eyck (alie
jiniais dažais tapybos išradėjai) pažymi, kad jiems uoliai padė
davusi jų sesuo Margarita. XVI šimtm.jau daugiau žinoma 
moterų menininkių Italijoj, o ypač Bolonijoj. Jurgis Vasari sa
vo žymių menininkų biografijose su didelių entuziazmu aprašo 
gyvenimą skulptorės Propercijos dei Rossi. Jos darbo stovyk
los šv. Petroniaus bažnyčioj ne tik visus žavėdavo, bet kėlė ne
mažo pavydo menininkų tarpe. Vasari mini dar Propercijos 
grupę vaizduojančią Patifaroš ir Juozapo pasikalbėjimą ir sakosr 
nematęs nieko gražesnio. Propercija buvo ne vien skulptorė, 
bet ir žymi tapytoja. Jos darbo portretus laiko tobulais. Ji piė^ 
šė nemaža religinio turinio paveikslų, Be Propercijos Vasari 
mini dar Sofonizbą Anąuisciolį portretistę pagarsėjusią savo 
saulėtu koloritu. Jos nurodymais, rodos, pasekdavęs Van Dyck. 
Vasari aprašo vieną jos paveikslą: berniuką si£ vėžiais. Vėž ys 
smarkiai įkibo berniukui j pirštą. Berniuko išgąstis ir skaus
mas esą nepaprastai įspūdingi ir tikri.

Kalbėdamas apie šias įžymias menininkes Vasari sako: »kai 
moteris ko nors imasi, tai išmokusi aplenkia vyrus*. Pažymė
tina dar žymi savo laiku portretiste Lavini ja F ontana ir nelai
mingoji Elžbieta Sirahi, talentingiausią visų Gvido Reni moki
nių. Dvidešimtus metus eidama tapo savo bendradarbių pavydo 
auka — ją nunuodijo. Paliko ji tik vieną šv. Antano paveikslą 
(Bolonijoj). Pabaigoj XVII š. ir pradžioj XVIII, kada olandų dailė 
virto lyg amatu, daugelis šeimų lygiai vyrai, lygiai moterys ja 
vertėsi. Rachela Ruysch, Marija van Osteroijck ir Jakuba Marija 
van Nickelle, pagarsėjo menišku gėlių tapymu.

XVIII š. italė RosalbaCarr i era pagarsėjo, visoj Europoj. Jos 
kuriniai ir dabar daro įspūdžio, nors ir turi visai tai epochai 
charakteringo sentimentalizmo atspalvio. Dar žymesnė buvo 
Šveicarietė Angelika Kaufmann. Ji buvo ne vien portretiste. Jos 
istoriniai paveikslai buvo labai vertinami. Tai buvo klasikos at
gijimo laikais. Paryžius, Į kurį buvo nukreiptos viso pasaulio 
akys, sekė senovę ir laikė save naujų laikų Roma. Tat nenuo
stabu, kad Angelika, kaip ir dauguma menininkų sekdama Pa
ryžių kreipės į senovę. Jos piešta »Orakchų motina“, »Aryadna 
Tezejaus palikta“, »Adonis“, »Psycha“ ir kiti. Taip pat klasi
cizmo atstovė buvo ponia Vigėe Lebrun viena žymiausių savo 
laikų portretiste. Gyveno ji gana ilgai ir gyveno audringais re-
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■ voliucijos laikais. Piešė žymiausius savo laikų žmones. Jos ku
riniai labai aukštai veH ? r . .

Mūsų laikais moterų tapytojų skaičius vis didėja, tačiau 
nedaug atsiranda tokių, kurios patenka į dailės aukso knygas. 
To nedaugelio tarpe buvo Rosa Bonheur.; Ji pagarsėjo kaipo 
žvėrių tapytoja. Jos pavel kslus bem atant iš pirkda vo. M enas, ku
riam ji negailėjo darbo, suteikė jai - garbę ir turtų. Savo rūmuo
se netoli Paryžiaus laikė didėli žvėryną, kuriame buvo net plėš
riųjų: panterų; liūtų ir kitų. Kaipo dorą ir kilni moteris buvo 
visų gerbiamai r mirė gilios senatvės sulaukusi.

Kitą kryptį pasirinko ponia Cozin pati žymi menininkė ir 
< žymaus menininko žmoną. Jos vaizdai kupini melancholijos. 

Anglijoj ponia Spartali Stil man, berods italė siužetų ieškos isavo 
gimtojo krašto poetų kuriniuose: Dantes, Petrarkos, Boca ccio.

Norvegijoj pasižymi Kitty Kielland sesuo garsaus rašytojo 
peizažistė. Ji mėgsta piešti miško gilumą slėpiningus jos eže
rus, kuklias, medžių apstotas žmonių sodybas. Jos tautietė Hen- 
ryką Backer dažniausiai piešia jauk

Belgė Marija Calvaert pamėgo gyvulius ir juos tik vaizduo
ją. Olandijoj ponios Margarita Rasenboombogel ir Saude—Ba- 
ckūgzen tobulai sugebėjo atvaizduoti negyvąg^rritą,

Ryšardąs Muther, vienas rimčiausių naujo meno istorikų, 
iš kurio paimta visas šios žinios daugiau moterų nemini. Jis 
kalba tik apie pačius žymiausius menininkus, kurių v eikalai turi 
pasauslinės vertės.

Moterys ir politika.
Kad moterys svarbią rolę vaidina gyvenime, to niekas ne

gali paneigti. Ar gali būti puikesnė rolė pasaulio scenoje, kaip 
auklėti žmoniją, ją dorinti, tobulinti. Juk tokį darbą pasirinko ir 
pats Kristus, taip pat Jo apaštalai_ Tokiu darbu užsiima misio^ 
nieriai, vienuoliai ir kiti tam panašūs žmonės. Tą auklėjimo dar
bą moterims pavedė pats Dievas, Kuris įskiepijo j jų širdis dau-' 
giau užuojautos, pasiaukojimo, gailestingumo, meilės. Žodžiu, 
davė joms daugiau širdies turtų, kurių dėka jos gali lengviau 
tą savo darbą atlikti.

Tik gaila, kad moterys nevisai gali tuos širdies turtus su
naudoti. Joms maža duota tokios galios, su kuria galėtų tą 
žmoniją pakreipti į tą ar kitą pusę. V iešame, visuomeniniame, 
valstybės gyvenime joms nenorima pripažinti reikšmės. Maža 
joms yra priskiriama vadovavimo, valdymo teisių. Anot jų, 
moterys nesugeba, negali tokį darbą atlikti, moters darbas šei
moje. Bet jeigu mes pažvelgsime ir j viešą, valstybinį gyvenimą, 
pamatysime, kad moterys gali darbuotis ir tokioje dirvoje. Sklai-

■ > * • ■ . 1 • •
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dant istorijos lapus, mes randame nemaža tokių moterų, kurios 
viešajame gyvenime labiau pasižymėjo, kaip vyritL >

Antai, Karalienė Elzbieta, savo valdymo metu, iškėlė An
glijos valstybę į aukštą galybės laipsnį Ji išplatino, patobulino 
pramonę, prekybą, pagerino žemės ūkį. Jai užteko gabumų ir su
manumo visai valstybei tvarkyti Net pačiam parlamen tui neleido 
kištis į valdžios reikalus. O tuo tarpu prancūzų karalius Liud
vikas XVI, valstybės valdyme, pasidavė moterų įtakai J kaip tai, 
poniai Pampadour, p. Dubary. Jos pakreipė valstybės reikalus 

. sulig savo norų. '•. .
Taip pat pasižymėjo Rusijos karalienė Katarina X arba 

Austrijos Marija Terėzija. Įvairiomis savo reformomis ji pagerino 
žmonių gyvenimą, ypač baudžiauninkų gyvenimą. Kėlė mokslą, 
steigė gimnazijas, universitetus ir juos globojo.

Šalia šių moterų, dar galima paminėti Orleano Mergelę, 
kuri Prancūzijos tautą išgelbėjo iš priešų rankų. Ji sugebėjo pa
rodyti ir drąsos, ir energijos, ir nemaža patriotizmo. Reiškia, m o - 
terys gali aktyviai pasirodyti ir viešajame gyvenime, taip sakant 
politikoje, gali valdyti, gali kultūrinti kraštą.

Ir jeigu moterys paimtų visokią valdžią į sav o rankas, gali • 
ma tikėti, kad jos atnaujintų pasaulio veidą. Jos pašalintų karą, 
žmogžudystes, nes moterys myli taiką, ramybę. Antai, ir kas
dieniniame gyvenime galima matyti, kad moterys kartais sulaiko 
vyrus nuo žiaurių peštynių. Pamačiušios vyrus panašiai besi
elgiant, jos prašo „nesidėti prie tokio nežmoniško darbo, prašo 
nenaudoti kumščių jėgos. Kad moterys myli taiką, mes matome 
ir iš anų laikų graikų gyvenimo, kurį atvaizduoja Aristofanas 
savo komedijoje „Lišistreta. Čia, kaip komikas sako, moterys, 
norėdamos taikos, pertraukia santykius su savo vyrais ir tuo 
būdu priverčia juos taikintis. O jeigu moterys myli taiką, tai jos, 
tūrėdamos valdžios, taikos keliu spręstų visus klausimus.

Moterys pagerintų visų žmonių gyvenimą, ypatingai dau
giau aprūpintų ligonius ir kitus kenčiančius, prislėgtus. Kad taip 
būtų, mes galime spėti iš kai kurių moterų, kurios parodė tokių 
darbų pavyzdį. Antai, amerikietė Harieta Stove savo pastangomis 
padėj.0 panaikinti juodąją žmonių vergiją Amerikoje.

Ispanijos karalienė Izabelė įsteigė pirmąją karo lauko ligo
ninę ir tuo būdu daug sužeistų išgelbėjo nuo mirties. P-lė Nigh
tingale su gailestingomis seselėmis, nuvažiavusi į Krymą, refor
mavo karo ligoninę, kuri pirmiau buvo apleista, kareiviai be 
priežiūros mirė. Kol jos čia nebuvo, mirdavo 60 oo jai ap- 
silankius-y2 o/o. Ji savo pastangomis, rupestingum u sugebėjo 
surasti priemonių jiems gydyti. Naktimis vaikščiodavo su žiburiu 
prie kiekvieno ligonio lovelės, švelniai klausinėdama apie jų svei
katos stovį. Del jos gerumo, gailestingumo ligonys ją vadin
davo Ari g e 1 u š u ži bi n t u.
_ Panašioje srityje darbavosi Klara Baiton. Jeigu moterys 

rūpinasi tokiais dalykais dabar, tuo labiau jos rūpintųsi, imtųsi

r®. •o
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inciaty vos, kada pačios savo rankose turėtų valdžios, kada ne
reikėtųmaldauti kitų malonės tam ar kitam sumanymui įvykinti. 
Reiškia, tada moterys lengviau galėtų savo širdie s jėgą pareikšti 
kilniais darbais. z

Jeigu moterys turėtų valdžiusios pagintų girtybę iš gy
venimo. Išleistų tokius įstatus, kuriai is griežčiausiai reaguotų 
prieš ją. Jos ir šiandieną kovoja prieš alkolizmą, kovojo ir pir
miau. Antai, garsi Pranciška Villard paaukavo visą savo gyve
nimą kovai su girtuokliavimu. Bet toje kovoje jos negali lai
mėti, kad valdžia jį palaiko. Reiškia, moterys įgijusios daugiau 
reikšmės politikoje, valdyme, kitaip elgtųsi, kitaip tvarkytų žmo- 
nių gyvenimą.

Tiėsa, gal, mažesnis skaičius moterų, kaip vyrų, pasižymi 
giliu protu ar aukštu mokslu, kaip tai, filosofija, astronomija 

. ir t. p. ■■■■
Gal, dėl to joms mažesnės reikšmės pripažįstama viešaja

me gyvenime. Bet galima pasakyti su Diogenu: „Jus, moksli
ninkai, žiūrite į šaulę, mėnesį, žvaigždes ir sekate jų judėjimus, 
o savo panosėje nieko nematote. Aplinkoj jūsų girdėti vaitoji
mai žmonių, mirštančių badu ir šalčiu, o jus ieškote gyventojų 
planetoje.“

Už tai moterys svarbesniu dalyku laiko, kreipti daugiau 
dėmesio į realų žmonių gyvenimą, negu skrajoti padangėje. .

Jeigu moterys sugeba žmoniją auklėti, jos sugebėtų ją ir 
valdyti. Juk, auklėtinis privalo pasiduoti auklėtojo valdžiai. O 
kadangi moterys:auklėja ir vyrus, tuo pačiu juos ir valdo. Tad, 
joms pr iklauso vyr ų ir viso krašt o v al dy nias.

>.

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
■ ■ ■' : • 1 .
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L. K .Moksleivi ų Ateit i n i n k i ų statutas, (Projektas).
I Tikslas.

§ 1. Moksleivių Ateitininkių tikslas yra visos At-kų Sąjungos 
tikslas, ypatingai pritaikytas moterų reikalams, t. y. išsiauk
lėjimas bei išsilavinimas priklausomybėje nuo moters pa
šaukimo ir ateitininkų obalsio: viskas atnaujinti Kristuje.

II Uždaviniai.
§ 2. Pratintis inktelektualiniam darbui, keliant proto pajėgas ir 

tuomi kuriant sąmoningą asmenybę.
§ 3. Pratintis savarankiškam darbui.
§ 4. Ruoštis kultūringa darbininke gyvenimo darbams.
§ 5. Rimtai rengtis pasiskirtajai profesijai.
§ 6. Pratintis1 "aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
§ 7. Didinti religinio nusistatymo sąmoningumą bei patvarumą.
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§ S^Auklėti moteriškąsias savybes: idealizmą, kantrybę, pasi- 
šventimą.

§ 9. Ruoštis prie savo pašaukimo šeimoje.
§ 10. Rūpintis sveika kūno kultūra.

III Priemonės.
§ 11. Uždaviniams vykdyti:

1) uoliai atliekama pareigos namie, mokykloje, org-joje;
2) ruošiamą referatai, paskaitos, pašnekesiai, diskusijos,
3) dalyvaujama bendrose maldose esant svarbiam įvykiui 

valstybėj, org-joj, mokykloj ir t. t "
4) lankoma ligoniai, kaliniai, prieglaudos, neturtingos šei

mynos, globojama našlaičiai,
5) rimtai mokomasi mokykloj dėstomų dalykų ir skleidžia

me pavyzdžiu mokslo draugių tarpe rimto darbo idėja;
6) sekama keliamoji spaudoj moterų reikalus liečią klausi

mai, referuojami jie sus-muose ir, kiek galint, pačių na
grinėjami spaudoje; /

7) remiama katalikiškosios moterų org-jos;
8) steigiama darbo būreliai: gailestingumo, rankdarbių, na

mų ruošos, pritaikomojo meno ir t. t.
9) rengiama vakarą1,; koncertai, tautiški pasilinksminimai, 

Šventės* ekskursijos ir t. t.
10) palaikoma santykiai su at-kių kuopelėmis ir su užsienio 

katalikių mergaičių org-jomis;
11) leidžiama „Naujoji Vaidilutė“,
12) leidžiama laikraštėliai, turima albomas, choras ir kt.

IV Santvarka.

§ 12. Kuopelę sudaro vienos mokyklos vyresnėsės at-kės.
§ 13. Kuopelės tikslas bendromis jėgomis siekti užsibrėžtų 

tikslų ir nurodytomis priemonėmis vykdyti uždavinius.
§ 14. Kuopelė renka Vs metų 3-jų asmenų valdybą, kuri nu

stato kuopelės veikimo planą ir pakraipą.
B. Rateliai.

1. ’ ■ • • * • • ■

§ 15. Esant kuopelėje daugiau 20 narių sudaromi rateliai.
C. Sekcijos.

§ 16. Mergaitės veikia bendrose sekcijose su bernaičiais, bet 
gali turėti atskirus būrelius ir sekcijas.

D Mergaičių Vedėja.
§17. Mergaičių Vedėją renka Moksl. At-kių konferencija.
§ 18. Mergaičių Vedėja yra Moksl. At-kų Centro Valdybos 

' narys. ; .. ■
§ 19. Jos pareigos:

1) Vadovauti at-kėms;
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2) i susirašinėti su at-kių kuopelėmis, užsienio mergaičių
org>jom is ir žy mesniomis Lietuvos veikėjomis;

3) duoti nu rodymų ir patarimų kuopelėms;
4) kelti ak tualius mergaičių klausimus spaudoje j ir bėn- 

dradarb iauti „Naujojoj Vaidilutėj“.
5) šaukti konfe rencijas, suvažiavimus, ruošti kursus.

^ 20. Moksleivių At-kių Konferencija nustato darbo pakrar 
pą, renka Mergaičių Vedėją, „N. Vai d. “ redaktorę ir t. t- 

§ 21. Konferencijos nutarimai privalomi visoms Sąjungos na-
’O cr

i«;

Biržai. S. m. birželio m. 19 d. Biržų At-kių Kuopelė šventė 
savo 7-rių metų sukaktuves drauge su visos Kuopos metine 
švente. '

Mergaitės buvo maniusios surengti šventę vienos ir buvo 
jau beveik viską parengusios, bet aplinkybės taip susidėjo, kad 
Merginų v Kuopelės šventė reikėjo sujungti su metine Kuopos 
Švente. Šventės iniciatyvą buvo mergaičių rankose. Daug dar
buotasi, daug trūso padėtą.

Išaušo skaisti b irželio m. 19 diena 10Va v. rytą visi Kuo
pos At-kai susirinko bažnyčioje išklausyti mišių, laike kurių gie. 
dojo at-kų choras. Po* pamaldų 3 v. p; p. gimnazijos rūmų sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis, kuriame be narių dalyvavo Cenr 
t ro Valdybos atstovė stud. O. Kubiliūtė ir gana daug svečių- 
Posėd i s vyko pasekmingai. Didelio įspūdžio ir susidomėjimo 
teikė Centro Valdybos atstovės paskaita „Moteris istorijos šviėv 
soje0. įvairumo pridavė kvartetas „Lineliai“, kurį atliko Kl. Jaku- 
bonytė, Aid. Olševskytė, Br. Kavaliauskaitė, L. Petrauskaitė, ir 
K. Žukaitės ir Ant. Ciaidelionytęs duetas „ Atskrenda sakalėlis

■ ^^pąr žalią girelę“. 1
Po posėdžio visi Šventės dalyviai nusifotografavo ir nu- 

/ vyko į gimnazijos sporto aikštę. Čia mergaitės atliko 4 gimna- 
> stinius pratimus (3 su bernaičiais) 2 plastinius („Maldą“ ir;.’* J 

ir vieną gyvąjį paveikslą.
Iš sporto aikštės visi svečiai nuvyko į At-kų Kuopos rank

darbių ir piešinių parodą.
Pagaliau 8 v. v. visi šventės dalyviai atsilankė į vakarą — 

pasilinksminimą. Buvo vaidinta vieno veiksmo Šauliėčio kome
dija bSavo ūkis“. Vaidinimas pavyko. Puikiai savo rolę atliko 
Katryna — EI, Balčiūnaitė. Po vaidinimo buvo plastinis šokis 
„Pavasario rytą“, kurį atliko 6 jaunesniosios sportininkės, vado
vaujant Kuopelės Sporto sekcijos Vedėjai J. Latkauskaitei.

Be to buvo skaityta sava kūryba: Gr. Šubačiūtės, Reg. 
Romašauskaitės, Bern. Brazdžionio ir Kaz. Barausko.

V
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Baigiantis, Br. Kavaliauskaitės ir Kl. Jakubonytė dar pa- ; 
dainavo duetą.

Po visko buvo Šokiai ir žaidimai. Vakaras — pasilinksmi
nimas pasibaigė 11 v. v. . . ; . .

Bendrai iman t, šventė pavyko puikiausiai. Trusas veltui 
nenuėjo. -M

įspūdžiai pas Aukštaitijos atoitininkes.
Netikėtai 26 dv gegužės mėn./gavau patekti i gražibsiosJHik^ 

taitijos padangėn. Čia turėjau garbės aplankyti savo sesutes ätei- 
. tininkeš. ' // ■;

Važiuojant iš Kauno autobusu, besigrožėdama gražiomis 
Aukštaitijos apylinkėmis nė nepasijųtau, kuomet privažiavau Uk
mergę. Ukmergėj jau buvo sušauktas mergaičių ateitininkių ir 
joms prijaučiančiųjų susirinkimas. Jik gaila, kad susirikiman ne
atvyko Visi nariai. Atvyko mažutis nuošimtis. Narių tokioj di
džiulėj gimnazijoj vos 20. Matyt, ukmergietis, turi gerų norų, 
gražių minčių, tik gaila, po truputį pasirjžimo -stoka. Bet, tiki
masi, ateityj, nors tas mažutis būrelis, bet sustiprės.

„Naujosios Vaidilutės“ ukmergietės išplatina vos 5 egzem
pliorius. Seselės, tokioj gimnazijoj maža!. Bet kitą metą iš uk
mergiečių tikimasi daug daugiau ir jos tai žadas.

Iš Ukmergės važiuoju Utenon. Kadangi autobusas pavėlavo 
ir Utenon teko nuvažiuoti gana vėlai, tikėjaus nieko nerasianti 
Bet kurgi! Gyvos, darbščios ir linksmos utenietėsį susirinkusios, 
kad nenuobodžiauti kartu su svečiais linksmai žaidė ratelius ir 
vis laukė ką nors atvyksiant iš Kauno. Na ir štai!

Pradeda susirinkimą. Susirinkimas pradedamas ir baigiamas 
ateitininkų bimnu; ;Oražus,kuomet: iš jau nų, krūtinių skamba kil
nūs žodžiai! Susirinkimas įvyko gan skaitlingas * ir pavyzdingai 
vedamas Kad nėnuobodžiautų ir imtųs visos bei visi (nes buvo 
taip pat susirinkime ir svečių-vyrųjį darbo, įvedama įdomus sky
rius, būtent, klausimų rišimas. Čia kiekvienas narys rašo kokį 
nors klausimą ar neaiškumą, tuos visus raštelius pirmininkė su
renka, juos sumaišo ir duoda kiekvienam imt po vieną. Kokį 
klausimą paėmei, tokį privalai kaip supranti ir paaiškinti. Visa 
eina gyvai ir įdomiai. Sektinas pavyzdys ir kitoms kttppotns kur 
to nėra. Taip pat utenietės nepamiršta deklamacijų, muzikos ir

■ dainų. '■ t : ■
Narių, kartu su jaunesnėmis turi apie 100.
„Naujosios Vaidilutės“ išplatinama apie 30 egzempliorių.
Tikimasi, kad ateityje š< mergaičių kuopelė taps stipri, ga

linga ir pavyzdys kitoms kuopoms.
Po susirinkimo utenietės maloniai pakvietė dalyvauti jų su

ruoštoj broliškoj arbatoj. ; v
Labai malonu, kad Utenos pedagogai neužmiršta savo au

klėtines atlankyti, joms patarti, padėti... . . . . ’
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Jubilejinis Pavasarininkų Kongresas.
Daug malonių viešnių ir svečių iŠ žydinčių klonių ir pie

vų, iš šlamančių miškų pirmą kartą sulaukė senutis ^Kaunas šių 
metų liepos 2, 3, 4 d.

Kukliai ir galingai plevėsavo mėlyno , kaip dangaus žyd- 
ryma ir tautinės vėliavos. Visur skambėjo linksmos dainos, vieš
patavo jauki, gaivi nuotaika.

Taip, džiugu, taip šventa buvo sielose, matant didžiulę tau
todailės Parodą, mūsų sesučių pav-kių darbus, kuri užėmė be
maž visą Lietuvos Universiteto II aukštą; sporto rungtynes; gir
dint 1000 žmonių lietuvių dainos aidus. O ką bekalbėti, kai Ro
tušės aikštėje J. E. Arkivyskupas Skvireckas šv. Mišių auką 
aukojo, šimtai vėliavų lenkėsi Amžinajam Karaliui ir tūkstančiai 
jaunuolių klaupė prieš Nukryžiuotojo paveikslą, tėvų žemelei pa
laimos maldaudami.

Stiprėk galingoji organizacija po skaisčia „Pavasario“ vė
liava susibūrusi, kilnių ir pasišventusių vadų vedama (prof.^Ereto 
ir stud. Labanauskaitės) Aukščiausios Apvaizdos Globoj.

Redaktorė: SL Ladygietiė.
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