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Ir tarė pradžioje Praamžinąsis: .
— Pradėkit amžiai dieną nun septintąją.
Klajonėj ir džiaugsme tegul jų metai tęsis, 
begarbinant ir barant žemę, jų maitintoją.

.

Iš tolimų (kraštų atėjome, 
ir žengiame ir skubame į tolimuosius. 
Dienų Šėlsme, pilkų dienų žydėjime 
Slaptų Slaptybei melsdamies dainuosimi...

■ . . ■ • . r

Iš vargios lūšnos vos išeisi —
tiek saulės, tiek žiedų liepsnojančiam kely!
Palaiminti tat būkit, žemės vaisiai, 
ir tu, o nepabąigiamasai troškuly’..

• ■ . , • . . ■ ■ , . I

— Seneli, kur skubi? Kur kiūtini?
— I ten, kur nesibaigia Aaešpaties Diena.
— O kūdiki, kur tu? kur tau skubėti būtina?
— Kur skamba krykštauja jaunystė amžina!

O žemės sūnus mylimi! Visi mūsų klajojimai
\ ir visos dienos suguža mažon širdin! —

lai dėkui, dėkui. Slaptu Viešpatie! Giedosim, kaip 
[giedojome, 

tik vesk, tik šauk Tavųjų nesibaigiančiu dienu šalin!
1) Šios eilutės skaitytos A. Baranausko paminėjime surcriRtaTn št. 

H. Dr.
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Vasarosgaidos

VASAROS GAIDOS.
* - > • - 4 ., ' - .

Aš rudens audrų naktinis 
šiltą vasarą sapnuoju,
Kur dangaus keliu, žvaigždėtu , 
T iek troškimų pal y dėtų — 
O, užmiršti juos reikėtų!

Kam iliuzijas gaivint?
Kam per veidą mano tyrą 
Gailios ašaros dar byra, 
— Veltui traukau aukso lyrą, 
Rudens, aidas atsiliepia...

Gelsta soduose takai;
Vasarėle, mano miela, 
Kam tu jautrią mano sielą 
Ryto Šalnai palikai?
Ar kad deimantu sustingtų?
Ir nejaugi niekados
Tavo veidas saulės žvilgiais 
Žemės dausų pasiilgęs 
Suaušra nesišypsos?

Numylėta vasarėle, 
Sugrąžink bent vieną gėlę, 
Kur su gelstančia veja 
Žaidžia vėjai, lyg pašėlę! 
Ir jaunystės širdyje 
Atgaivinki kibirkštėlę...

• ' . k '

AS ATSKRISIU...

I mėlynę skaisčią, tyrą 
Aš pakilsiu ten jauna, 
Pamylėsiu šventą tylą, 
Skleisis vien gili malda.

Dainą — pasaką sukursiu 
Tau mėlynėje gilioj, 
Sielos ilgesiu atskrisiu 
Rymojau t Tau vienumo j.

l
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Aš atskrisiu saulei tekant
Sti saulėtekio daina,
Aš atskrisiu gėlėms klestant
Su 'išsiilgusia malda...

' I
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Nepažįstu.
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Dienelės bėga; Jau ir rugiapjūtė. Kunigas eina į laukus. 
Apie jį. ypatingai linksma šokinėja augintinė. Pintinęlėij neša ji 
darbininkams pavakarius. Jau senai matė ją kunigas tokią 
linksmą. Nuo vokiečiu atėjimo Aldona labai surimtėjo, net 
paliūdnėjo. Šiandien ji töjkia pati senelio Aldutė, kaip seniau 
būdavo. Bėga aplinkui ratu, skina pievos gėles, traliuoja kaž 
kokią dainelę. Kunigas šypsosi. Štai jau ir rugiai. Jau pusė 
ploto nukirsta. Vyrai kalnely dalgius galanda.

- — Padėk Dieve!
— Dėkų — atsakė visi ir neraginti eina arčiau. Susėdę 

kaip kam patogiau, valgo iš atneštos pintinėlės. Jaunieji užkan
dę svaidosi vyšnią kauleliais. Juokai skamba. Pavakarėj sau
lutė netaip kaitiną, tai visi palinksmėjo, nors veidas rasotas.

— Na, vyrai, greičiau baikit rugius, geresnės bus pabaig
tuvės. ;■

— Slktubinam, tėveli.
— Ar gausim ir pašokti? klausia vienas vaikinas.
— Matai, kas jam rūpi!..
Visi juokiasi. Vaikinas pašokęs nubėgo prie rugių.
Grįždama Aldutė renka gėles, ikuinigas jai padeda.
— Eikim, tėveli, pasiirstyt!
— Eik, vaikeli, jau man nerūpi irstytis.
— Eikim, eikim, tėveli, — meilinasi — aš viena; bijau.
— O kad tave ! Cha, kokia tu baili! — juokiasi abudu.
— Žiūrėk, kas ten ateina takeliu? Dirstelėjo atidžiai. — 

Burmistras su daktaru.
— Ko jie čia dabar!
— Tür būt pas mus buvo ir nerado namie. z
— Tur būt... —
— Abudu pagreitino žingsnius. .
<Guten Abend, — sušuko iš tolo burmistras. — Kur tam

stos vaikščiojat?
Buvom laukuose pas darbininkus, — atsako už slinkiai 

vokiškai kalbantį kunigą, Aidona.
— Ar jau baigiat rugius kirsti?
— Iki sekmadienio tur būt baigsim.
— Tai ir mudu su p. daktaru pakviesi! į pabaigtuves?
— Prašom, prašom, — sako kunigas.
— Žinot ką, kunige? Rudenį reikia mūsą miestely įsteigti 

pradžios mokyklą. >
Labai būtą gerai. _
— Ot gerai būtų, — net rankomis suplojo Aldutė.
— Tamstą pakviesim mokyti. Sutiksi? ■
— Su mielu noru.
— Tai labai gerai. Tamsta sutinki ir dar reikės vieno vo

kiečio mokytojo.
— O kam jO’ reikia? Juk vaiką neperdaugiaųsia bus.
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180 Nepažįstų.

— Taip reikia, panelę.
—' Neveltui aš Šiandien linksma, sako lietuviškai Aldona.
— Nesidžiauk per anksti.
— Was sagen sie Fräulein?.
— Nieko. Džiaugiuosi, kad mokyklą turėsiu. ’ \
Kalbėdamies vokiškai lietuviškai visi grįžta namo. Jaunieji 

atsiliko truputį užpakaly.
— IF tamsta vokiečiams tarnausi,-tarė pusbalsiai dakta

ras? ... V?" ; ■ ■
— Aš? Ne, aš lietuviams tarnausiu.
— Šitaip? Reikės perspėti i'p. burmistrą.
— Tamsta!., grąso besijuokdama.
— Ką duosi, tamsta, tai nesakysiu,
— Aš paskysiu, kad ir tamsta ne tik vokiečiams tarnauji, 

jei mane išduosi. —.
— Tai kam aš tarnauju?
—, O aną kartą Palupienė gyrėsi, kad tamsta jos vaiką 

išgydei. jMiatai? . ■
\ — Šitaip? Geras tamsta kontrolierius. Ir vokiečių darbus 

žinai. - .
— Ir kaip dar!
— Žinai, tamsta, ką turi dar padaryti?

• * ' ■ . • . .' •

— Išmokyti mane lietuvių kalbos.
— O kam tamstai reikalinga?
— Nagi pasikalbėti su tokiais pacientais, kaip panelė mi

nėjai. Pagaliau nors malonu su jumis ir klebonu kalbėti len
kiškai,‘bet dar mialoniau būtų Ii etų višlkai.

— Nesibaidai tamsta mužikų kalbos?
— Neužgauliokit!
— Gerai, Aš galiu padėti, šį tą paaiškinti.
—r Girdite — susuko gydytojas — nuo Šios dienos kalbu 

lietuviškai. Štai mano gerbiamoji mokytoja — ir palenkia galvą.
Burmistras pagrąsino Aldanai pirštu „žiūrėk, panele, ne

paviliok mūsų gydytojo“. Visi gardžiai nusijuokė:
Mėnuo lindo iš už kalno, kada kunigas išlydėjo svečius.
Tylus vakaras. Dąngus dar raudonas, kur saulė nusileido. 

Ežeras ramus. Pakrantėmis vaikščioja Aldona. įsižiūrėjus į 
ežero vandenį kaž ką galvoja. Įsėdo savo ^valteiėn, bet irtis 
nesinori. Atsisėdusi parėmė sunkią galvą. Šiandien ir vakar 
jis nebuvo... tur būt išvažiavo kur nors netyčia... Kaip ilgu... 
O! šalin tos mintys! Kad taip nors kartą... Ne! Ne! Dievu
liau! kas man! \

Gal pirmą kartą jos sieloj blaškosi audra, mergiškos sva
jonės kovoja su nekaltumo, naiviškumo balsu.

Nenori mąstyti ir negali :atsikratyti. Nežiūri, o visada 
mato. Taip kaž kodėl negera... Ar gi būtinai jo ilgiuos?,. Gal 
ko kito?..

■ ■ ■ ■ * • ‘ . • *»

5



Nepažįstu. IŠl
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Užpakaly subraškėjo šakelė. Atsigrįžo ir nukaito. Jis link
smas, juokiasi; iš tolo tiesia ranką,

— Aš nujauoiait, kad tamsta būsi čia.
— Tur būt dėdė pasakė ?
— Ne-, aš visai nebuvau užėjęs. Tiesiog čia atėjau. Ar 

nebarsit, kad aš neuolus mokinys? Buvau išvažiavęs į apskri
ties miesteli. -

— Gerai. Bet kalbėk tamsta lietuviškai,
— Tuojau. Išto džiaugsmo, matai užsimiršau.
— Ko gi tamsta taip džiaugiesi?
— Ko? Nagi, tamstą suradęs!
— Mane? Ar aš buvau pražuvus?
Abudu širdingai juokiasi. :: '
— Gal leisi tamsta, panele .mokytoja, šiandien pairstyt?
— Kaž kodėl šiandien nenoriu plaukioti.
— Taip? O aš taip norėčiau šiandien bėgti, šokinėti; tiek 

daug energijos turiu.
— Sėsk tamsta ir nusiramink.
— Geriau eikim pasivaikščiot. Labai prašau...
Ji nusišypsojus išlipo iŠ luotelio. Jis vis nepaprastai links

mas, kalba, juokiasi, šokinėja. Pralinksmėjo ir Aldona. Pasa
kojo apie visus menkniekius, i vykius, atsitikimus, kai jo nebu
vo. Staiga daktaras pasilenkė prie Aldonos, pažiūrėjo degan
čiomis akimis: — Aldute, aš tave taip myliu...

Ji atšoko, nužėrė nuo kaktos juodus plaukus, o žvilgan
čios ir nustebusios akys žiūrėjo iš nukaitusio veidelio.

- O tu?..
Pritruko Aldonai kvapo*. Širdis "nustojo plakti. Kaž kas 

traukė i tą vyriškį. Jis apkabino jos liemenį. Ji- jautė, kad ją 
užvaldė lig šiol nepažintas, nežinomas jausmas. Visas pasaulis 
dingo, gyvena tik juodu...

Daktaras pabučiavo jos ranką. Tada ji atsipeikėjo.
— Aldute, sakyk dar, ar myli...
— Neklausk dabar...
— Myli?... Sakyk...
— Myliu..., bet — į tą žodį sudėjo visą širdį, gyvenimą.
— Aldute!.. — Ji vėl apsvaigo' jo glėby. Abu ėjo namo.
— Dar pasakyk, Aldute, ką reiškia tavo „bet“.
— Kitą kartą pasakysiu... Gerai? — prašo švelnia^ tyliai.
— Gerai širdie... Aldut, aš neisiu šiandien į jus. Tik paly

dėsiu tave iki vartelių. Rytoj ateisiu. — Spaudė abi merginos 
rankas, o akiu žiburiai strigo į jos akis.

~ Sudie...

Mėnuo spinkso tarp medžiu Šešėlių. Aldona, klaidžioja po 
sodą, rankas prispaudus prie krutinės. Brangūs jausmas liū
liuoją širdį, bet protas jaubunda. „Kur aš nuėjau!.. Ar gi tai 
aš? Nepažįstu tavęs...“ Keliasi ambicija. „Juk aš lietuvaitė, o 
jis...“ Kartus nusišypsojimas.

■ • • * ' “ • • ■ ‘ ’ * . , . ,
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Atsisėdo ant suolelio, sukryžiavo rankas ir nuleido gal
vą.— Kaip jis žiūri — jos krūtinė banguoja — jo balsas skamba 
nepaprastais garsais. — Šypsosi mergina,

— Ką aš jam pasakysiu?.. Nieko nesakysiu. Bet kaip tai? 
*• Kur tavo protas, valia?. Kur tėvynės meilė, duotas žodis?

Kas?—pasivaideno Viktoras! -
Dievuliau brangus! ir pasileido greit per sodą, lyg 

norėdama nuo baidyklių pabėgti. •
Ir per maldą tos mintys griaužia Širdį. — Pasakysiu, kad 

negaliu mylėti, kad nemylėtu manęs...
Ašaros drėkino pogalvius. Lyg prie motinos glausdamos! 

rimsta Aldutė ir sapnai, ją glosto. /
~——r—  *

Nuo pat ryto Aldonos širdis nerami. — Kada jis ateis? — 
Po pietų išsirengė į sodą obuolių rinkti. Staiga prie vartelių 
atsistojo jis. Nutirpo mergina, ašaros sužibėjo akyse.

— Kur eini, ištiesė ranką. / \
. — I sodą obuoliu parinkti, sako nežiūrėdama.

— Ar galiu padėti?
Ji norėtu atsakyti, bet negali— tegul visa greičiau įvyksta.
— Prašau...
Eina greta.. Ji nežiūri į jį. — Klausyk tamsta, aš vakar 

apsirikau, — balsas nutrūko — aš negaliu tamstos... my...
Jis sustojo prieš ją nustebęs. Ar tai vaiklarykštis „bet“.? — 

Tyli nuleidusi galvą. — Tyli? Tu myli, Aldute! —kalba per
traukdamas, smarkiai spausdamas jos rankas. Ji vis tyli.

-— Aš žinau, kad myli. — Ji žiūri nustebusi — ir mylėk. 
Visokius „bet“ dabar šalin. Supranti? — Ji dar labiau nuste
busi. Kaip tai jis visa lengvai-, tvirtai išrišo! O ji tiek kankinosi, 
nežinojo ką daryti. Pažvelgė į jos akis — tų žiburiu jį už nieką 
neatiduotu.

—- Kaip tu visa lengvai išsprendei!
Jis juokiasi.
— Iš kur tu žinai, kad aš tave...
— Tavo širdis daugiau pasakė man, negu žodžiai. O tavoji 

ar nesikalba su manąja, ar nesupranta jos?
— Žinai, aš tau kada nors daug papasakosiu.,Gerai? Dabar 

padėsi obuoliu rinkti?
'-—-Padėsiu, visada padėsiu! •

Abudu krykščia, bėgioja lyg vaikai. Beregint ir pilna pinti
nėlė.—Einam dabar pas dėdę. Jis skaito kambary. Pakialbinsi

* * • . . , ■

senelį. '
■ . . $ .... ‘ ,

Žvarbus vėjas taškosi su lietum, muša su ledais langus. 
Sausos Šakos braižo sienas. Daktaras vaikščioja po kambarį. 
„Ką ji pasakys, angeliukas, kai sužinos, kad mane iškelia iš čia45, 
Linksmąs, apsisuko ant vienos kojos, prisiminęs kaip Aldona 
nukaista pasilikus su juo vienu! „Oh ta lietuvaitė. Kokia jos 
meilė! Kažin ar ji pasiduos kada nors? Aš: turiu ją pavergti!

" *• . ». . ■ * t '
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Kokia ji paukštelis! įdomu ką ji pasakys... Ilgėsis ji manęs, bet 
aš jos dar labiau... O, kad greičiau tas karas baigtųsi“ užbaigė 
garsiai. „Reikia eiti dabar pas juos. Ne, geriau eisiu vakare, 
bent linksmiau vakarą praleisiu. Burmistras, kad ir kviestą, 
išsisuksiu ir neisiu.' Fu, kaip nekenčiu tos jo sesers. 
Matyti, ji nujaučia, kad mano paukštelis jai pavojingas; todėl 
taip nemaloniai mini ją. Nieko nebus, panele. O gal dabar eiti 
pas juos ? Darbo . neturiu. Eisiu. Juk ir vakaras jau netoli“.

Apsivilko šiltai.' Vėjas stumia atgal, kerta su ledais į veidą, 
lenda už apykaklės. 1

Šiltam salionėly Aldutė siuva, daktaras su kunigu, kalbas i, 
varto laikraščius. ; • p r

-— Labai iniėgstu klausytis rudenš vėjoūžimo, lietaus barš
kinimo j langus, sakb Aldutė.,

— Bet vargingiems žmonėms, vaikeli, tai nemiela. • 
Ką padarysi, tėveli, kad taip yra.

— Kokia metu dalis geriausia tamstai patinka?
— Man? Žinoma, žiema. Taip mėgstu bristi per pusnynus, 

kada vėjas Šėlsta, dangus su žeme maišosi, nieko aplink nesi- * 
mato.

— Tamstai tik Sibire gyvent.
— Manau, kad Sibiras įdomus būtų ir vasarą, ne tik žiemą.
— O Pietūs?

Et, supaisysi, kas man įdomu.
— Tiesą sakai, Aldute, pritaria kunigas, ar supaisysi, ko 

žmogus norėtu žemėje.
— Žinot ką, mane kelia į apskrities ligoninę...
Kunigas nustebo: Tamstą? Kodėl?
!— Sako, čia užteksią ir feldčerio. Maža ligonių.
Aldona pažvelgė į daktarą ir vėl nuleido galvą. Jis žiū

rėjo, stebėjo. Ta moteris vis įdomesnė.
Ar iš tikro taip maža ligonių, paklausė kunigas.

— Reikia pasakyti, kad nedaug, nors kaimuose yra ser
gančių. Kaž kodėl slepiasi žmonės ir į ligonines neveža.

— Dar netiki vokiečiams.
■—Lietuvius sunku prijaukinti.
— Taip lietuvių prijaukinti negalima, pastebėjo Aldona.
— Toks valdymas tik vokiečiams gali tikti.
— Atsiminkit, kad dar karo laikas.

♦ — Taip, žinoma, o vokiečiai nori visus syvus iš Lietuvos
iščiulpti.

— Karščiuojies tamsta. ‘
— Ne kitaip ir jūs darytūt, jeigu jūsy tėvynė taip kentėtų.
— Sutinku.
Laikrodis išmušė pusę vienuolikos.
— Keliausiu namo; Netrukdysiu tamstų miego.
— Kada Tamsta išvažiuosi? klausia kunigas.
— Pirmadienį.

8



184 Nepažįstu

Taip, greit? šiandien trečiadienis. 
Ką padarysi. Jau įsakyta. : 

. Atsisiveikino. 
■ •• ■

* Žvilga saulėj sniegas.’ Valgomajame kambary kunigas pa
sakoja kaž ką nepergarsiai, dabar retam svečiui, daktarui. Jis 
atsidėjęs, truputį nustebęs, klauso, „Žinai tamsta, nusikaniklino 
ta mano Aldutė. Vis dėlto ji vyriška. Šiomis dienomis parva
žiavo iš Rusijos čia vienas musu pažįstamas. Man rodėsi, kad 
juodu su Aldona mylisi. Tiesą sakant, Aldona to niekad nemi
nėjo, bet iš visko man taip atrodė. Tik žiūrėk tamsta, jis par
važiavo su kokia ruse, ar lenke. Nekalbu jau apie meilę, bet 
kur moteriška ambicija mano dukters pasidėjo! Kai pasakiau, 
ji nė nesujudėjo. Pasėdėjo įbedusi vienan taškau akis ir išėjo 
į savo kambarį. Nemačiau nė užsiverkusios. Tik lyg perdaug 
užsimąsčiusi dabar. Pamatysi tamsta“. ;

Daktaras .nejudėjo. Kaž ką svarstė, galvojo. Pakilęs staiga 
pabučiavo kunigo ranką. Tas nustebęs atsitraukė.

— Tėveli, aš myliu Aldoną.
Tamsta? net išsižiojo kunigas. — O Aldona? Palauk, 

gal dėlto ji ir tokia vyriška pasirodė? Bet tai negali būti!
-—Kodėl? Taip. Aldutė mane myli, — pakėlė daktaras 

galvą ir pažiūrėjo kunigui į -akis.
— Ar tai gali būti? — kunigas pradėjo vaikščioti po kam- 

barį — ar aš būčiau apsirikęs? Ji? Aldona? Ji tamstą pamy
lėjo! •

— Ko\ taip stebiesi tamsta?
— Jei tai tiesa, tai.;. — kraipė galvą kunigas — tai aš 

moterų nepažįstu.
Daktaras nusišypsojo.

— Jau nekalbu apie ką kita, bet ji tokia patriotė.
— Tai matyt, kad tamsta labiausiai meilės bepažįsti, nusi

juokė Vladislovas.
— Et kas ta... numojo kunigas.—Bet nieko gero iš to nebus.

.■./ — Kodėl?/ •
Prasivėrė durys ir abu vyrai nutilo. Tarpdury atsistojo, 

parėjusi iš mokykloš,. užraudusi nuo vėjo Aldona. Sužibo jos
■ akys, susitikusios su daktaro akimis. Nusišypsojus ištiesė ranką, 
kurią tas pabučiavo.

Tamsi naktis dengia baltą žemę. Krenta sniego kąsniai.» 
Mintys, svajonės traukia kažkur ten... ten...

Baltu keliu skrenda rbgelės, prunkščia, žirgas. IŠ tolo ži-. 
buriuoja miestelio šviesos. Pro pakelių langus; matyti žmones 
•sėdančius prie Kūčių stalo. Šviesu, linksma tuose ndmeliuose. 
Prisiminė keleivis namus ir graudu pasidarė. Bet pažvelgė i 
prieki, kur daug akių spinkso, ir skaistus vaizdas užliejo jauną

■ -Širdį... -
' ■ ’ - ’ . A \
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J. L a u r i n a v i č i ü t ė.

Poetas Antanas Baranauskas.
. Šiais metais lapkričio mėn. 26 dieną suėjo 25 metai nuo 

„Anykščių Šilelio“ autoriaus Antano Baranausko mirties. Gimė- 
jis 1835 m., mirė 1902. Tačiau jo poetinei, kūrybai svarbus ir 
reikšmingas tarpas 1849—1864 m.; ;

Ypatingais kebais vedė 
Baranauską likimas. Gi
męs neturtingų nuominin
kų ūkininkų šeimoj, jis at
sistoja rinktinių Lietuvos 
sūrių eilėse, ne tiek dėl 
užimamos aukštos vietos 
Bažnyčios henachijoj, kiek 
dėl savo nuopelnų mūsų 
literatūrai.

Ūkio darbai Baranaus
kui nelabai sekės dirbti ir 
dėl to matomai tekdavę 
patirti gana realių tėvo 
pamokinimų. Kad tėvas 
buvęs griežtas ir kietas.

■ žmogus matyti ir iš pir
mų Baranausko eilių:

šilaiin grybautų, 
valaukin šlyžautų 
Užtruksi-—^namo diržau-

.. tų; ■ .. ■ ■ ‘J ... ____ _
Tėvas, matydamas, kad iš Antano ūkyje nėra naudos, iš

leido ji į raštininkus.
Menką, mokslą tegavęs, jis gana ilgai gavo1 darbuotis, tai 

vienoj, tai kitoj, raštinėj ir tik po kelerių metų pavyksta jam 
realizuoti savo svajonę — įstoti į seminariją.

Eilėraščius rašyti Baranauskas pradėjo gana anksti. Eilia
vimas jau pirmuose eilėraščiuose gražus, nors temos menkos, 
neįdomios. Tai suprantama — išsilavinimas jo buvo menkas, 
skaityti, tiesa, skaitė, bet be jokios tvarkos ir pasirinkimo. 

. Daugumas to laiko eilėraščių buvo pritaikyta įvairiom progom, 
pasveikinimai.

Tačiau charakteringa tai, jog ir pačiuose ankstyvuose Ba
ranausko eilėraščiuose randami kreipimąsi į gamtą ir jos gro
žybių aprašymą. Gal būt, kad tas gamtos pradas vyrauja jo 
poezijoj dėl to, kad jam daugiau teko skaityt XVIII šmt. poetus, 
pas kuriuos tas pradas ryškus, Tačiau tas gamtos grožio supra
timas ir jo pareiškimas stipriausias yra „Anykščių Šilelyje“. 
Tai entuziastišlkla, graudinga pasiilgusios sielos giesmė

10
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186 Poetas Antanas Baranauskas,

. Šalia kitu veiksniu paskatinusių Baranauską parašyti 
,, AnykščiuŠileli“ nemaža reikšmes turėjo ir jo draugo taip pat 
poeto Kl. Kairio įtaka. Su Kl. Kairiu Baranauskas pasipažino nuo 

< mažens, tąciau seminarijoj bebūdami vienas antrą- gėriau pa
žino ir tapo draugais.

Antras asmuo turėjęs įtakos Baranauskui ir jo kūrybai, 
tai poetė Karolina Praniauskaitė. Pasipažino su ja bebūdamas 
Skuode raštininku. Jos patariamas ir nurodomas pažino pir
maeilius lenku poetus. Jinai padėjo Biarahauskui susirasti ‘gyve
nimo kėlią ir tikslą — prikalbino stoti į seminariją. /■. _

Deja, tas jo pasirinktas gyvenimo kelias buvo nepalankus 
jo poetinei kūrybai. Baranauskas pats sakęsis, kad kunigo 
pareigos .neleidžia jam rašyti.

Tiesai ir * vėliau, net jau vyskupu bebūdamas Baranauskas 
' kūrė, dirbo. Tačiau toji jo kūryba pasireiškė kalbos ir mate

matikos srityse, — poetas Baranauskas nuo 1864 m. nutilo.
__ ' Nelli.

UŽDUŠINIŲ VAKARĄ KAPINĖSE.

1. Ant žemės mirga, juda blėstančių žvakių šimtai. 
Aplinkui skleidžiasi numirėlių dūsavims—vaško kvapas. 
Atgyja ,,jie“, prisikelia, tik akimis dar nematai.
Po kojomis vien braška sudžiūvusių žolių lapeliai trapūs.

2. Sustojau ir žiūriu ir ūksiantį, alsuojantį smiltyną.
Lyg kaž kas veržias, kyla iš kapų sujudusių gelmių — 
Tai vėlės ein pažvelgt akis akiu j širdis mylimų 
Ar dar jų atminties šventos po kojų įiepamynė?

3. O žvakės mirga, dūmai driekiasi, kaž kur toti girdėti
y [giesmių aidas.

Net akys temsta, po kojų medžių lapai... žemė juda.. 
Rods, -liečia mano rūbą, aplinkui slankioja nubudę...
O kojos žemėn lenda, stingsta... širdis kapan prasmegti 

[baidos.
4. Ir bėgu aš tolyn... numirėliai gyvi jau paskui manė seka. 

Lyg šnabžda ma‘n kaž ką ausin, jau dvasios iš .šalių apstoję 
Ir apsupa mane, ir vejas... raganų balsu kvatoja...
Bijau aš atsisuki-—pažvelgt į sekančios mirties miglotą taką.

5. j Ir as vis bėgu dar nuo taip baugiai svaiginainčios šviesos, 
' Po beržu pulti žemėn, uždengti rankomis akis ir verkti

[ima noras — 
Netyčiomis skaitau lentelę prieš akis—jaunuolis pasi- 

: . ■ [Ifcoręs —.
Sulinko keliai į smiltis, neveltui čia ir akys aprasos...

6. Apleidžia, rodos, kūną jau dvasia ir smenga ten giliai, giliai... 
Akimirksnis — ir ji negrįžtų jau iš dvasių karalijos,

Tik dar širdis silpna baili — išvysti laisvę bijos, 
O taip ten gera amžinosios saulės spinduliai...

4
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Mergelė su veidrodžiuku.
Nesenai teko man kalbėti su nedideliu studenčių būreliu. 

Kalbamasis klausimas buvo labai rimtas, mergelės irgi jš riitb 
tesniųjų; Tačiau, to nepaisant, viena jų per visą pasikialbėjimą 
nuolat varstė savo maišeli ir žiūrėjo įrūpestingai įstatytą į jį 
veidrodžiuką. - . ■

Rimtas pasikalbėjimas apie svarbius dalykus ir kartu nuo
latinisgėrėjimasis savim veidrodėlyje vienas šalia kito 
buvo taip komiška, kad net sieke tragizmo ribas. Inatsiminus 
tą valandą, bijau,, ar tik ta jauna mergele su veidrodžiuku nėra 
simbolis. Moterų gilumo, rimtumo, dvasingumo simbolis. 
Tos daugumos moterų, visų tų nufrizuotų, nukarpytų asme- 
nėlių, kurių ankštuose- smagenėliuose. „ netilpsta jokia didi 
kilni idėja, tų pasipuošusių, amžinų lėlių, kurių tuščiose krūti
nėse niekados nesuliepsnoja didelė, amžina meilė, kurios jei 
kuomet le domis „rimtais klausimais“, tai ar tik dėl to, kad 
tokia mada, ar kad tuo būdu tarias galėsiančios kam nors 
patikti.

, patikti! — štai vienintelis tikrai svarbus joms klausimas, 
o viskas kita tiek joms terūpi, kiek pernykštis sniegas.

Garsusis Ruskin, anglų išminčius, rašydamas kartą laišką 
.jaunoms mergelėms, pavadino jas beždžionėlėmis. Pusė amžiaus 
praėjo jau nuo to laiko, bet nepykit, jei atvirai pasakysiu, kad 
šis epitetas ir šiandien labai gerai tinka — ne tik anglėms. Tiesa, 
kiek viename žmoguje yra bent kiek beždžionės, bet jaunose 
mergelėse tupi visa, su visomis keturiomis rankomis. Stipriau- 
šis mergelių impulsas benėbus tik impulsas_bėgti paskui būrį. 
Imkime pavyzdžiui tą veidrodėlį. Lig šiol žiūrėjimas į veidrodį 
buvo rėdymosi dalis. Šis darbas buvo moterų dirbamas mie
gamuosiuose ir garderobose, svetimiems žmonėms nematant. 
Kaip gėda būtų rėdytis viešai, taip pat gėda viešai žiūrėti i 
veidrodį.

Bet šiandien ta gėda jau numarinta ir palaidota. Visose 
kultūringose šalyse moters, nėmaž neSidrovėdamos, žmonių 
akivaizdoje “ vagonuose, restoranuose, teatruose varo tapy
bos darbą ant savo veidų. Žinoma, kur gi mūsiškės pasiliks! 
Tekinos bėga paskui, uždususios, to' tebijodamos, kad nepasi
liktų per toli /užpakaly. Viešas žiūrėjimas į veidrodėlį yra pir
mas žingsnis tame kelyje.

Visiems yra žinomi sutvėrimai, kurie galvotrūkčiais puola 
paskui būrį, kad ir į ugnį, kad ir į arrnenį — ir visi taip pat 
žino,.kaip jie už tai yra vadinami, Bet kad protingoje būtybėje, 
kuria julk yra žmogus “ kad ir moteriškos lyties -^ nepakiltų 
protestas prieš tokį mindžiojimą savo individualybės, prieš tokį
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neigimą asmenybės ir tokią baisią miniažmogystę —- tai tiesiog 
sunku besuprasti. Kai pamatai visas tas nukirptas galvas, ir 
tas lig kelių jupas, ir tas kojas, ak! tas kojas su „kūno' spalvos4' 

i pančiakomiis — barkštelėjęs sau su ranka per kaktą, saikai: 
Ne! gal iš tikro nelabai teklydo tie senovės žmonės;-kurid tvir
tino moteriškę neturint sielos. • ’ /

Girdėjau sakant vieną moterį: „Kas madiška, tas ir gražu“. 
Štai tipiškas miniažmogio pasakymas.^. Žmogaus, kurs neturi 
aiškiai ir tvirtai nustatytų principų, bet eina ten, kur traukia 
dauguma^ Paskui sako: „Kas madiška, tas ir padoru“. Ir dėvi 
mądiškus rūbus, kurių beveik nėra, eina į madiškas bendras 
maudyklės, šoka mądiškus šokius, kuriuos jei pamatytų Terp- 
sichora, kad ir nemirtinga, tuojau pat gautų mirtiną Širdies 
ataką iš tos desperacijos.

Žiūrėdama i tas drebančias, besispardančias, į vienas antrą 
besitrinančias poras, šokančias, visus tuos modernes choreogra
fijos kūrinius, vieną teturiu jausmą — gėdą. Gėda, gėda žiūrėti! 
O. paskui ima koktumas ir pasibiąurėjimas, nes nėra tuose 
šokiuose nei vienos gražios pozos, nei vieno estetiško judesio. 
Merki akis, dengi jas su rankomis ir pagaliau bėgi laukan iš 
kambario. \ --

- Tai kaip gi visos tos jaunos mergelės, kurios ne tik nebiauris 
žiūrėti j tuos šokius, bet su dideliausiu malonumu juos šoka ir 
taip pamėgsta, kad nebenori šokti „senoviškai“ —■ ar jos visai 
nebeturi gėdos?

Kad visai nebeturi, to nesakau, bet kad ji labai atbukusi, 
tai nėra jokios abejonės.

Kiekvienas žmogus turi .įgimtą gėdos jausmą. Tai be galo 
brangi ir be galo svarbi Dievo dovana. Ji yra žmogui, kaip 
dantims emali ja, kuri saugoja juos nuo sugedimo, kaip orga
nizmui vitaminas, kurs žadina jame jėgų kovoti su įvairių ligų 
bakterijomis. Bet tai dalykas labai švelnus ir trapus, lyg tos 
spalvotos dulkelės ant plaštakių sparnelių, kurias nutrina kiek
vienas neatsargus pallytėjimas. Mūsų laikais jis kaip tik yra 
baisiai brutaliai liečiamas iš visų pusių. Teatras, kinematogra
fas, literatūra, šokiai, mados — taip dilina, bukina šį jausmą/ 
tartum visų tų dalykų vyriausis tikslas yra išrauti jį su šakni
mis iš žmogaus sielos.

Ir pamažu, žmogui pačiam nenusijaučiant, ima rodytis visai 
natūralu ir paprasta tai, nuo ko pirmiau bėgdavo jo susigėdu- 
sįos akys ir kraujas šokdavo j veidą.

Yra toks gamtos dėsnis, kad kiekvienas gyvas sutvėrimas 
taikinąs prie aplinkybių, kitaip šaknt, prie viso ko pripranta/ 
Žmonės tai seniai žino ir dėl to praminė patarlę: „Šuo ir karia
mas papranta“. Bet žmogus dar labiau ir greičiau už kiekvieną 
gyvulį. Žmogus pripranta prie bjauriausių darbų, prie begėdiš
kiausių dalykų. Tik pirmą kartą blogai padaryti yra sunku, ■ 
gėda, drovu, — paskui jau eina, kaip su sviestu patepus. Kaip 
žmogus, ilgai būdamas dvokiančiame ore, nebejaučia paskui to

’ • ■ • , . . . . * . . . . ■
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dvoko, taip ir jūs,i begėdžįoje šios gadynės atmosferoje bėgy- 
vendamos,nębematote nepadorumo. Nenusimanot nebetekusios 
to dvasiško vitamino, kurs padeda atsispirti prieš infekciją«

Ar ilgai taip šlubuosite abiem kojom? Arba esate Kristaus 
.išpažinėjos, arba ne. Toms, kurios nėra, čia nekalbu, kreipiuos 
į tas, kurios sakos esančios. Jei esate, tai jūsų gyvenimo tikslas 
— ugdyti Dievo karalystę savyje ir pasaulyje. Argi3 tikrai manot, 
kad vaipydamosios prieš veidrodį, besitryniodaimos į šokėjus 
ir šiaip jau moderniai bęsielgdamoš, sėkmingiau varot šį darbą?

Nesakykit, ramindamos save, kad čia askėtės kalba, senos 
davatkos, kuri norėtą jus visas sukišti i vienuolyną. Taip gal
vodamos, labai klystuimėt. Jei manyčiau, kad visi katalikai, 
norį būti išganyti, turi palikti vienuoliais, tai pirmų pirmiausia 
pati būčiau įstojus į vienuolyną; Žinau gerai, kad ne kiek vieną 
šaukią Dievas ten eiti, kad pasaulyje reikalingi visokie pašau
kimai, kad pas Dievą „yra daug buveinių“. Prisipažinsiu jums, 
kad ir šokti labai, labai mėgau, jauna būdama, ir dabar dar tebe
mėgstu. Ir retkarčiais, gramofonui begrojant gracingus me
nuetus. riteriškus palonezus ar romantiškus valcus, einu pasi
sukioti po kambarį, kai niekas nemato' nes viešai jau, rodos, 
lyg nebeprįtiktų. Juk ir pats Kristus vaikščiojo i vestuves ir i 
puotas, vadinas, negynė žmonėms linksmintis. Tad aiškiu, kad 
negaliu turėti tokių baisių norų. Galima ir pašokti, ir gražiai 
.apsirėdyti, ir pasilinksminti — svarbu čia, k ą i p tai yra daroma.

Taip — kaip tai dabar yra daroma?
Pasistenkit atsakyti į ši klausimą visai bešališkai, atvirai, 

neapgaudinėdąmos savęs. Jei Kristus ateitų i kokį balių, ar 
bedrįstumėm taip Šokti? Ar pasėdėtumėm savo vietoje su tais 
madiškais rūbais? "

Jei ateitų į kiną' per kokią „sensacingą dramą“, į kurią 
žiūrite akis išplėtusios, nuvariusios į tolįmiausį sielos kampelį 
tą gėdos liekaną, kuri dar tebėra jumyse neišnykusi -- ar ta 
gėda neiŠsiveržtą iš ten, neuždegtų jūsų veido ir neišvarytų 
jūsų iš salės?

Jei žmonija kuomet atgimdavo, tai tik dėl to, kad atsiras
davo žmonių, kurie turėjo drąsos nedaryti to, ką darė visi. Ir 
jumsjeikia turėti tos drąsos.

Žinau, kad tai inelengva mūsų laikais, kada, technikai taip 
aukštai iškilius, velniška pasileidimo banga liejas su tokiu nere
gėtu lig šiol smarkumu ir įžūlumu. Bet juk tikime, kad Dievas 
stipresnis už velnią. Jūs, jaunimas, kurie žinot, kad brangiausis 
turtas, vienintėlė absoliutė vertybė yra žmogaus siela, turit 
sudaryti mūrą, nuo kurio atsimuštą tą baisioji banga, lyg nuo 
granito uolos. ;

Viena yra tikra, kaip du kartu du keturi : žmonijos atgimi
mas, Dievo karalystės artėjimas, tegali įvykti per moterį. Mo
teris yra viso gyvenimo spiritus rnovėns. Jei pirmų pirmiausia 
j i to atgimimo nenorės, tai velnias visados viešpataus šioje 
žemėje taip galingai, kaip dabar. Kiekvienoje draugijoje, kiek-
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vienoje šeimynoje, kiekviename susirinkime jį yrakame rtonas, 
prie kurio taikinąs antroji žmonijO'S ipiisė. .

O kokį—toną, kaip manote, gali duoti tokia su veidrodėliu. 
vaikščiojanti, nuolat' savo gražumu tesirūpinanti, modernizuota ? 
beždžionėlė? 'y ..y y-'y' \y . yyy y

Prie moterų galima irgi pritaikinti tuos žodžius, kuriuos 
Kristus yra taręs apaštalams: „Jūs esate žemės druska. Jei 
druska išves, kuo reikės sūdyti?“ Jei jus, Dievo apdovanotos 
stipresne gėda, didesniu švelnumu, , gilesniu jausmu, užmir
šusi os ir iškraipiusios visas tas dovanas, pasileisit Šokti su 
visais tą baisųjį raganų šokį, kiuri dabar eina apsvaigęs pasaulis, 
tai kas ir kuomet sustabdys tą pragarišką ratą?

i,!,,,,./- •. .

■/y- . B. Mje j e r a i t ė.
Dailiojo meno reikšmė musų dva-

• k ■ f M- *“■* • 'sios kultūrai.
(Paskaita ateitininkų meno sekcijai Kražiuose).

(tąsa)
Panašiai kaip menas ir mokslas santykiuoja menas 

ir dorinis žmogaus gyvenimas. Nemaža yra šiais lai
kais meno kūrėjų ir mylėtojų, kurie norėdami iškelti 
kuoaukščiausiai meno vertę, skelbdami savo garsųjį 
obalsį „menas menui“, stengiasi meną visiškai paliuosuoti 
nuo doros principų. .Menas, sako jie, yra virš. tų principų. 
Meno srityje juk negali būti gera, ir bloga, dora ir nedora, tik 
gražu, arba negražu, kas gražu —. gera. Žinoma, einant tuo 
keliu, galima labai toli nužengti ir meno- kūrinių pavidale, po
ezijos, muzikos ir tapybos formose tiekti žmonėms šlykščiau
sių dalykų, kiurių tikslas ne estetinį pasigerėjimą kelti, bet žadinti. 
žemuosius žmogaus geidulius, patenkinti žemosios jo pri
gimties palinkimus. Jei mes dvasinį gyvenimą keliame auk
ščiau negu medžiaginį, jei menas, kaip ir bendrai visas dvasios 
veikimas, turi kelti žmogų virš medžiago-s. virš tų sričių, kur 
valdo tik aklieji, gaivalingieji, gyvuliškos prigimties instinktai, 
jei menas turi nuolatos žmogui kalbėti apie jo dvasios kilnumą 
ir didybę ir turi neleisti jam sumedžiagėti, tai kaip gi gali drįsti 
vadintis tikrojo meno kūrėjais tie, kurie kaip tik tą: žemąją 
žmogaus prigimtį idealizuoja savo kūriniuose, išdidžiai saky
dami, pad meno kūryba turi naudotis absoliute laisve, t. y., 
kad jokie proto bei doros dėsniai jai neprivalomi?... Kita ver
tus, prieitumėme kraštutinumo, jei sakytumėm, kad žmonių 
dorinimas yra svarbiausias meno tikslas, kad kiek vienas meno 
kūrinys turi būti tartum doros pamokslas t. y., tiekti ko nors 
pamokinančio, moralizuojančio. Kyšančios iš mūsų kūrinio mo
ralinės tendencijos visuomet mažina jo estetinę vertę.

Taigi nors tikruoju meno kūriniu mes pavadinsime tiktai 
tokį, kurs neneigia ir nežemina kitų žmogaus dvasios idealų» 
neprieštarauja tiesai ir dorai, tai iš kitos pusės žemintu—
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mėm meno vertę skirdami jam antraeilę rolę dvasios kultūros 
srityje, tardami jį esant tik mokslo ir doros pagelbinilnkų, tarnu. 
Žmogaus si etoje glūdi grožio pasiilgimas^ plaukiąs iš to paties 
dieviškojo šaltinio, kai tiesos ir gėrio siekimai. Taigi to pasi
ilgimo tenkinimas yra lygiai žmogaus dvasiai svarbu, kaip 
ir anie du siekimai. Kiekvienas juk meno kūrinys~yra tai 
medžiagos įdvasinimas, -teikiant jam dvasios padarą—-idėją. 
Žodžiu, garsų, kietojo akmens ir varsų pagalba žmogus reiškia 
kilniausius savo sielos idealus, tobulumo ir amžinybės pasiil
gimus. Užtat Dante ir vadina meną dievybės atspindžiu. Di
džiausia tat meno reikšmė žmogaus gyvenime ir yra ta. kad 
jis kelia žmogų virš medžiagos, virš kūno reikalų, virš žemo
sios prigimties palinkimu ir įveda jį į tą didžią, skaisčią šalį, 
didžiu stebuklų karaliją“, kaip^sako poetas, kur viešpatauja 
dvasios kilnumas ir didybė. Žiaurioj, kietoj kovoj už būvį, 
žmogus kas kart labiau ima pamiršti esąs ne vien kūnas, bet 
ir dvasia, vienatinis jo gyvenimo tikslas lieka tada kūno rei
kalų tenkinimas bei kūno smaguriavimai, aukščiausis dievaitis 
— pinigas. Tik pažiūrėkit aplink, ar ne baisu darosi jūsų jau
noms, idealų kupinoms sieloms, kurių žemasis materializmas 
dar neįstengė paliesti, ar ne baisu ir šiurpu pamačius, kaip 
beveik visi tam dievaičiui lenkiasi, kaip uoliai jį garbina, visa, 
net kas švenčiausia ir kilniausia jam aųlkbdami. Už pinigus 
parduodama sąžinė, parduodama dora, parduodami idealai, pini
go- dėlei pamirštama švenčiausias pareigas, išsižadama aukš
čiausių gyvenimo- siekių. Sielos gi tuo1 tarpu stingsta ir pūva, 
dvasinis gyvenimas merdėja. Dažnai juk, turbūt, savo Jau
nas galvas laužote!, kaip žmogaus dvasią iš tos. baisios pinigo 
vergijos vaduoti, kaip iš to sustingimo kelti, iš tp- apsnūdimo 
žadinti. Nekartą gal nusiminimo apimti nuleidžiate rankas ir 
pamanote, kad niekas nebeįstengs prikelti purvan įmintos žmo
gaus dvasios didybės. Nešti žmonėms tiesos šviesą, skelbti 
jiems doros idealus!, juk jie tiesą ir dora senai už pinigus 
yra pardavę. Tai kas gi belieka — prakeikti juos, jų išsižadėti?... 
O gal verčiau įtikėti Dostojevskio žodžiais pranašaujančiais, 
kad grožis išganys pasaulį t. y. grožis išvaduos jį iš imateri- 
ąlizmo vergijos, grožis prikels numarintą žmogaus dvasios 
didybę. Ir iš tiesų, juk toje žmogaus sieloje,-.kurioje dar tebė
ra gyvas grožio pasiilgimas, kuri dar mokia gėrėtis kilniais 
dailės kūriniais, kurią dar tebejaudina graudūs dainelės tonai, , 
tebedžiugina skaisčios saulėlydžio varsos, tokioje sieloje juk ne- 
gailrviisi-škai įsi viešpatauti žemas materializmas su savo- dievaičiu 
pinigu. Taigi kelti žmonių sielose grožio pamėgimą-—grožio 
pasiilgimą, reiškia vaduoti juos iŠ materializmo vergijos.

Pasireiškiąs prigimtyje ir dailės kūriniuose grožis veikda
mas i žmogaus sielą, parodo jam, fed žmogus „ne vien duona 
gyvena“, -kad esama jame pasiilgimųJr reikalavimų, kurie ne
turi n i eko b e n dr a su k ūno r ei k ai a vima i s, p r i m ena pagaliau žmo- 
gaųs sielai dieviškąją josios kilimą, primena, kad ne ji kunuf,

16



192 Dailiojo meno reikšmė mūsų dvasios kultūrai
_____ —+ ——----------------- ----------------- ‘—•—r—1   ■  .    - . ... »y, ...... .................................... . ..

bet kūnas jai privalo tarnauti. Ar tai iries žavimės puikiais 
gamtos vaizdais, skaitydami Mickevičiaus sonetus, ar stebi
mės žmogaus sielos slėpiniais Sekspiro tragedijose, ar džiau- 

w giąmės nemirtingais Rafaelio, Mikei Andželio1 ir kitų kūriniais, 
ar tyliame susikaupime klausomės dyvinų melodijų, kurdas 
mums sukūrė didžiosios Šopeno ir Bethoveno sielos, ar ma
tome įstabią žmogaus minti, užkeiktą marmuro ar akmens 
gabale —- visur ir visuomet kada tik. grožis prataria i mūsų 
sielą jaučiame, kaip Joje darosi, kaip tai ypatinga, tarsi šventa, 
jaučiame tartum ją kas tai kelia aukštyn,- tolyn, nuo šios žemės 
purvų ir dulkių. Taip ir norisi tada pratart poeto žodžiais 
„mane kelia galybės sparnai iš gyvenimo, jaučiu aiškiai kaip 
amžinybės kvapas šventai per mano sielą gaudžia“.

O suprantate patys, kaip svarbu yra žmogui, kurį, tar
tum liliputų spiečiai Guliverą, pančioja įvairių įvairiausieji kas
dieninio gyvenimo reikalai reikalėliai, rūpesčiai bei rūpestėliai, 
kaip svarbu jam bentretkarčiais išsivaduoti iš jų glėbio, atsi
kratyti ta pančiojančia jį įkyriu liliputų minia ir nors valan
dėlei pakilti ten „kur žvaigždžių milijonai jūroj taką pina, ten 
kur švelnūs lyros tonai mus tyliai vadina“. Be to, menas duoda 
progos ir galimybės mūsų sielai išeiti, iš to siauro rato, kuri 
užbrėžia egoizmas, versdamas sielotis ir džiaugtis tik savo 
asmeniniais pergyvenimais. Besigėrėdami dailės kūriniais. mes 
jau susiduriame su kito žmogaus sielos pergyvenimu, mes 
stengiamės jį suprasti, atjausti ir tokiu būdu taęp musų ir 
meno kūrėjo sielos užsimezga tartum, koksai tai slėpiningas 
ryšys, jų siela darosi mums brangi, artima, gimininga, nors 
mus nuo jo skirtu tolimiausi erdvės ar prabėgusių šimtmečių 
plotai. Taigi jau tuo pačiu jaučiamės dvasios karalijoj^ kuriai 
laikas ir erdvė neturi reikšmės. Turėdami galimybės gėrėtis 
dailės kūriniais mes niekuomet nesi jausim vieni, nors plačiau
sios upės, aukščiausi kalnai, storiausios sienos nuo kitų žmo
nių mus skirtų, mes vis tiek jausimės apsupti artimų gimi
ningų sielų, kurios jį mus kalba, mums apie amžinybę, apie 
žmogaus dvasios kilnumą pasakoja. Galingosios meno kūrėjų 
sielos pagaliau praskleidžia mums tūkstančius žmogaus gyve
nimo vargų ir skausmų. pro kuriuos mes dažniausiai praei
name visai jų nepastebėdami, paskendę vien savo -siaurų ego
istinių reikalų sukūryj. Pamatome1 mes tada koks menkas, koks 
skurdus ir siauras mūsų sielų pasaulis sulyginus sų sielomis 
tų, kurie „už milijonus myli ir kenčia“, kurie „tartum ištikimas 
aidas atsiliepia į visų kenčiančių širdžiiį dejas, kurs atbalsiais 
tyliais nuo žemės nuolat kyla“. Tuo būdu menas ineapsaikomai 
praturtina mūsų sielos pasaulį, mokydamaš ją gyventi kitų 
žmonių gyvenimu, džiaugtis jų džiaugsmais, liūdėti jų liūae- 
siais ir skausmais. Žinoma, ir čia pasitaiko išiimČių.

Esama1;j u k žnlonįų, kurie paplūsta sišaromis skaitydami
romaną, ar imatyd;ami scenoje ką nors liūdna, tuo tąrpu gyve-
nime jie dasm ai. paširodo kietaširdžiais egoistais. Toks sielos
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dvilypumas,’ žinoma, tik žemina žmogaus dvasią ir ardo jos
l.‘» *'• ' • ’ ' ' ■ r . . . • ■ . ‘ i

-harmoniją.
Pagaliau menas turi didelės reikšmės žmogaus gyvenime, 

teikdamas jam tyriausio, skaisčiausio džiaugsmo. Jaučiate ir 
jūs, kaip jūsų sielos, it jauni daigeliai, stiebiasi iš pilkojo kas
dieninio gy venimo monotoniškumo ieškodamos džiaugsmo 
spindulėliu. Ir džiaugsmas žmogaus sielai būtinai reikalingas. 
Džiaugsmas žmogaus sielai tai lyg gaivinančios rasos lašeliai 
.saulės kaitroje pavytusiems žiedeliams. Tuo tarpu juo tolyn 
žmogus gyvenimam žengia, juo šykštesnė darosi gyvenimo 
ranka, juo rečiau džiaugsmo spindulėliai . padabina pilkąjį ir 
kietąjį vargų vargeliais nuklotą gyvenimo kelią. Jaunos, mat, 
vos tepražydusios,g> venimo šalnos nepaliestos sielos lengviau 
dar sau džiaugsmų suranda, neš pačios doš dar džiaugsmo 
kupinos — tai viskas jas ir džiugina, linksmina. Subrendus, 
pažinus gyvenimą, lyg išsenka džiaugsmo Šaltinis pačioje žmo
gaus sieloje: tie dalykai, kuriais džiaugėsi kūdikystės ir. vai
kystės amžiuje, jau jo nebedžiugina, naujų gi sunku susirasti, 
nors siela vis taip pat ištroškusi gaivinančios džiaugsmo rasos. 
O čia tik retkarčiais švystels koks nors tartum pripuolamas 
užklydęs džiaugsmo spindulėlis, maloniai suvirpina visas sie
los stygas ir dingsta.,, „ir vėl tą pati pilkumą .aplink pamatai“. 
Ir neįstabu, jei sielą tos pilkumos slegiama, tikrojo skaistaus 
džiaitgsmo neaplankoma, ima gaivintis tuščiomis svajonėmis, 
apgaulingais miražais arba, kas dar blogiau, pasineria kūno 
smaguriavimuose tarsi norėdama nors tuo save apgauti, nutil
dyti džiaugsmo troškulį. Paskendęs gi kūno, smaguriavimuose 
žmogus arba visiškai užmuša savo sielą, numarina'savo dva
sios gyvenimą, arba tik laikinai apsvaigina save, prigaudinėja 
tariamąja laime, tariamais džiaugsmais. Ateina laikas, kada 
siela pabunda ir .dar labiau ima blaškytis ir nerimauti.

Taigi suprantat e, kaip svarbu yra žmogui turėti tokį 
neišsemiamą, neišsenkanti džiaugsmo šaltinį, koks yra menas. 
Tiems žmonėms, kurie jį pažįsta ir myli, suprantate, kaip svar
bu yra išmokti semti sau džiaugsmo spindulėlius iš skaistaus 
poezijos šaltinio, iš dainelės skambesio, iš muzikos akordų, iš 
varsų sutartinės!..: Ir tasai džiaugsmas nepalieka sieloje nieko 
kartaus, kaip kiti iš žemųjų šaltinių semiami smagumai, nepa
lieka joje jokios tamsios dėmelės, priešingai skaistina ją, gai
vina ir «kelia aukštyn, amžino džiaugsmo viešpatįjon.

Tuo būdu matote, kad išmokę meną suprasti ir mylėti, jūs 
rasite jame ištikimiausį draugą, kuris lydės jus visą gyvenimo 
kelią nušviesdamas jį skaistaus džiaugsmo spinduliais, nuo
latos primindamas jums apie žmogaus dvasios didybę, saugo
damas jūsų sielas nuo sumedžiagėjimo ir gaivindamas jas am
žinybės nujautimais. Supratę tai, manau, jūs visi, jaunieji meno 
mylėtojai, tvirtai pasiryšite veikliai dalyvauti Meno sekcijos 
gyvenime ir bendromis pajėgomis vykdyti kilnius jos uždavi
nius. Šiuos uždavinius aš norėčiau trumpai taip suformuluoti:
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,. L Meno sekcija -privalo žadinti ne tik savo narių, bet ir 
. kitų sielos grožio pasiilgimą, jį skaidrinti ir tobulinti,

2. Meno sekcija privalo mokinti jus dailės kūrinius kas kart 
tiksliau, plačiau ir giliau suprasti ir —

3. Busimiems meno kūrėjams (jei tokie iš jūsų tarpo atsi
rastų) privalo padėti susirasti sau tinkamą kūrybos kryptį, 
padėti lavintis ir platinti savo žinias meno srityje,, nes meno 
kūryboj, kaip ir kiekvieno kito žmogaus veikime tobulumas 
pasiekiamas tik uolaus darbo ir rupesfiųgo reiigimpsi kėliu.

Šiuos savo uždavinius vykdydama Meno sekcija ne tik 
praturtins ir pakeis jūsų sielas pažadinusi jas estetiniam gyve
nimui, bet ir patarnaus visai tautai išaulklėdama jai mylinčių 
meną narių būrą. Nes laiminga toji tauta, kurios sūnų sielose 
gyvena grožiopasiilgimas.Grožis saugos jos: gyvybę neleišda- 
rnas jos dvasios gyvenimui sustingti žemam materializme, gro
žis žadins be paliovos joje amžinuosius žmogaus sielos idealus, 
grožis išyęs ją į spinduliuotus didžios ateities plotus!

M. P e č k a u s k a i t ė.
M arg e ritą Lekeux.

. Z : ' .1- ■ ' '■ < /

Neseniai išėjo iš spaudos viena francuziška knyga, pava
dinta „Maggy“. Joje vienas brolis, pirmiau artilerijos kari
ninkas, dabar franciškonų vienuolis, pasakoja apie savo seserį. 
Nėra ten jokio7 gražaus pramanymo, viskas tikra tiesą apie 
rinktinės mergelės .gyvenimą, apvainikuotą nepaprasta mir
timi. B et ta tiesa tokia graži, kad norėčiau parodyti ją visoms 
Lietuvos- mergelėms. Persikaičius, rodos, tartum ūmai atsivėrė 
anojo pasaulio langas ir akimirksniui įžvelgei ten, ir nušvietė 
tave amžinoji šviesa. Käs moka francūziškai, tegu pasisten
gia perskaityti šį veikalėli. Tuo tarpu pabandysiu nors trum
pai supažindinti jus su „Maggy“.

Margerita Lekeux (Maggy — angliškai sumažintas Mar- 
geritos vardas) gimė 1892 m. Belgijoje.1 Tėvai buvo neturtingi, 
šeimynos 10 vaikų, o tėvas ligūstas, tad visa jos užlaikymo 
našta teko pakeiti motinai. Tos motinos būta tikrai nepapra
stos moteriškės. Iš pradžios ji buvo pradinės mokyklos mo
kytoja; paskui, tos menkos algos neužtenkant vis augančiai 
šeimynai, ji pasiėmė dar mokytojos vietą vidurinėje mokyklo
je, o pagaliau dar ir ūkio mokyklos vedėjos. Visas tas parei
gas ji ėjo vienu kartu. Be to,\ rasdavo dar laiko kas rytą 
išklausyti mišių ir priimti komuniją, o jei būdavo pamaldų va
kare, tai ir tuomet dar nubėgti į bažnyčią su vaikais. Ji kel
davo keturiomis ir per kiauras dienas neilsėdavos nė minutės, 
o vakare, visiems sumigus, sėsdavos taisyti sąsiuvinių, daž
nai su viena ranka rašydama, su antra supdama rėkiantį vai
ką. Taip ji darbavos 35 metus. .
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Kartą, norėdama gauti naują vietą, ji gavo laikyti egzami
nus. Nuvažiavo į Liežą su žindomu kūdikiu ir su 6 metą vaiku. 
Besirengdama prie tą egzaminą, ji taip nusilpnėjo, kad išįai- 

; kius, ten pat apalpo. ■ ■ -L;-
Iš tikro, herojiškas gyvenimas. Turėdama prieš akis tokį 

aukštą pasišventimo ir meilės pavyzdi, Maggy iš pat mažens 
troškio, būti naudinga kitiems. Pati vos nuo žemės paaugusi, 

... ėmė motiniškai rūpintis broliais ir seserimis ir paėmė į ypatingą 
savo globą mažesnį už save broliuką. _

- Kai Maggy ėjo 13 metus, sunkiai susirgo tėvas. Liga, 
buvo kaž kokia keista ir jau nebebuvo vilties. Ligonis jau buvo 
septyniasdešimt kelerių metą senelis. Jo nervai taip buvo 

- suirę, kad jis, rados baisiai piktas, įpurus, atkaklus, tiesiog 
nepakenčiamas. Negėrė vaistą, net atsįsakė.valgyti, ir kas 
valanda ėjo silpnyn. Motina verkė, nebeįmanydarna. ką daryti. 
Tuomet į sceną išėjo Maggy. Ji paprašė motinos paliuosuoti 
ją kai kuriam laikui iš jos lankomosios mokyklos, sakydama : 
—• Aš pagydysiu jį.

■ fr ji paliko savo tėvo gailestingąja seserim. Tai buvo jos 
meilės debiutas, tos meilės, kuria ilgainiui ji visa degte degė, 
šildydama ir kurstydama visus, kas tik su ja susidūrė. "Sunku 

' įsi vaizduoti visas tas priemones, kurią jos širdis išgalvodavo 
savo tikslui pasiekti. Glamonėjimai, mylavimai^ gudrumąs, aša
ros — viskas buvo mobilizuota. Pavyzdžiui, reikia ligoniui 
išgerti kruzelį pieno. Ji atbėga į kambarį su laikraščiu .Šauk
dama: — klausyk, papke -(taip ji vadino tėvą), kokia naujiena!

Ji skaito vieną sakinį, ir matydama ligonį smalsiai klau
sant, ūmai nutraukus/ sako:

— A, tiesa, pirmiau, turi išgerti pusryčius.
Tėvas piktai krato galvą.
— Daktaras neleidžia tau skaityti nepavalgius, juk pats 

žinai. Gerk greičiau, tėveli mieliausiasis, pamatysi, kokia nau
jiena.Londone Charing Cross...

— Charing Cross? A!
<<Tėvas, mat, kitą syk gyveno ilgiai Londone, dėl to jis 

labai domėjos visu kuo, kas ten daros. Maggy mokėjo naudo
tis ta aplinkybe, lyg geras diplomatas.

— Gerk greičiau, papke, pamatysi!
Ir laikydama su viena ranka kruzelį, su kita laikraštį, vis 

kurstydama ligonies smalsumą, ji supila jam į burną visą pieną.
Dažnai ji gaudavo pati gerti vaistus' kartu su juo, nega

lėdama kitokiu būdu priversti ..su v alk ėjusio senelio. Kartais, 
supykęs, jis stumterėdavo lėkštę ar stiklą, išpildamas sriubą 
ar pieną ant jos rūbo. Tuomet ji apsimesdavo gailiai verkianti, 
žiūrėdama į° jį * viena akimi. Senelis gailėdąvos buvęs toks 
nekantrus ir pats prašydavo valgyti.^ Ir už „pakūtą“ Maggy 
jam duodavo dvigubai. 7

• Ligonis buvo labai Suniuręs, juodosios ineliąiicholijos pa
imtas. Ko Maggy nepramanydavo, kad jis palinksmėtą! Bu-

* • ■ l ‘ ’ ■ ■
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eiliodavo jį, rneiliausius žodžiLis kalbėdavo, pasakodavo juo
kingų istorijų,anegdotų,ir pagaliau jis, jäu

w šęs juokti-s, kvatodavo lyg vaikas. Kartais ji sėsdavos už 
pianino ir imdavo dainuoti tėvo kitąsyk dainuotąsias dainas. 
Apsimesdavo klystanti, užmiršusi. Tėvelis imdavo taisyti, pats 
niūniuoti ir, pagaliau, dainuoti visu balsu, užmiršęs savo ligą, 
kaip seniau kad dainuodavo.

, . . ■ Motina atėjus netikėdavo “savo ausims. O ligonis saky
davo: . • ' ■.•Tė-7 7

— Matai, ką ji daro, ta raganėlė 1 Privertė mane dainuoti!
Ir‘supykęs pridurdavo:

? ■ —- Tai dėl to, kad ji liepia man valgyti, ta išdykėlė ! ji 
mane numarins! ’ J "

Bet mergelės bučkis užčiaupdavo jam burną.
'■— Oražuolėli miano, mano papkė cixträ, ligą numarinsim,

ne tave! Užmušime ją bedainuodami,
Ir toliau imdavo kalbėti angliškai, jt 

vėl juokino ligonį.
Tuo būdu slaugomas jos per keliu

lokingai ištardama, kas 

s mėnesius, tėvas pa-
sveiko, stebindamas gydytoją. Bet slaugytojai pačiai teiko
gydytis nuo nuovargio.

Atsiminkite, ji tuomet teturėjo 13 metų! Vaikas dar, o 
koks dvasios tvirtumas, kokia meilės jėga, kuriai niekas* nega
lėjo pasipriešinti. Maggy buvo saulės spindulėlis visiems 
namams. Dainavo, Čiulbėjo, kaip pavasario paukštelis; jos 
sidabrinis juokas skambėjo taip meiliai, ji visus linksmino, visų 
ašaras džiovino, blaške debesis nuo apsiūkusių kaktų.

" • 1 • . •* •» . " * * * ■ • •

■ V ' . " n. ■ <‘7 7 ■■ ’ ■<■
Dvejiems metams praėjus, visa šeimyna persidangino 

gyventi į Liežą, ir Maggy įstojo į aukštesniąją mokyklą. Nors 
gabi ir inteligentinga, ji niekados nebuvo vadinamoji „pavyz
dinga mokinė“. Ji nemėgo matematikos ir nelabai tesisteįigė 
jos išmokti nes tas mokslas nebuvo jai įdomus. Bet kas buvo 
įdomu, tą jos protas lengvai savinos, daugiau ir giliau, negu 
kad buvo jai dėstoma. Ji mėgo disputuoti su broliais, pareikš- 1 
dama logikos ir gi lupios, retai tesutinkamos jaunose merge
lėse. Devyniolikos metų Maggy pabaigė savo mokyklą. Buvo 
tai grakšti, pilna žavejamosios galios • panelė. Nebuvo klasiškai 
graži, bet turėjo gražius, juodus, kaip ispanės, plaukus, gilias, 
nepaprastai juodas akis, kurios_ visados žiurėjo tarsi kaž kur 
į tolybę, ir linksmas, judrias lupelės, kurios šypsojo met^r— 
skausme. Plonutė, miklutė, gyva, judri, ji buvo tarsi vienų 
nervų, degtę degė, kaip liepsnelė. ;

Jos svajonė buvo.: mokytis toliau, gyventi intelektualioje 
ir estetiškoje aplinkoje, pasverti šviesoje ir pačiai žibėti įsi
gytą šviesa, būti mylimai už tą gražumą ir nusipelnyti tą 
meilę, ir mylėti rinktinius asmenis.
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Bet viena abejonė ją kankino. Tėvai buvo neturtingi. 
Motinos pensijos vos teužteko pramisti ir leisti į mokslą jau
niausi vaiką — tad sąžinė sakė jai, kad vykindama savo sva
jonę, ji elgsis egoistiškai ir kad jos pareiga 'yra imti moky
tojos vietą, kaip norėjo tėvai. Bet būti mokytoją — pati ši 
mintis buvo jai baisi. Kas rytą varyti vis tą patį nuobodų, kvailą 
darbą? dėti į tuščias^ tamsias gal vas aukštą tiesiu lazdų rašymo 
mokslą, paskui vakarais taisyti kteivezus — ak, geriau mirti! 
Ji troško mokslo, troško gyventi žmonijos viršūnėse, ne že
miausiose pakalnėse. Ji svajodavo, negalėdama nuspręsti, ir 
tar įbėgto:j^?kąnkkM>.::pa<aUau, kreipės j mylimąjį brolį kari
ninką, kuris kaip tik tuomet rengės įstoti į vienuolyną, prašy
dama patarti. Tas jųdviejų pasikalbėjimas, kurs nulėmė Mar
garitos : likimą ir kurį brolis žodis į žodį atpasakojo savo kny
goje apie seserį, yra labai įspūdinga .. . scenai Jis labai mylėjo 
tą savo sesutę, tą „savo balandėlę“, kaip jis ją vadindavo. Pats 
nesenai išėjęs iš tamsybės į šviesą, radęs tąbrangųjį perlą, 
dėl kurio žmogus parduoda viską, ką turi, jis norėjo ir seserį 
įvesti į tą laimę. Qefai žinodamas jos būdą, jos ugningą pri
gimtį, jis numanė, kad tik įstatyti ją į krikščioniškos
tobulybės kelią, ir ji tikrai prilips aukščiausias jos viršūnes, ir 
kad tiktai kilnus ir antžmogiškas gyvenimas tegali ją tikrai 
patenkinti. Tad prašomas jos patarti, jis, atskleidęs evangeliją, 
perskaitė':' . ’’ '■ .. •. ..

„Jei kas nori ateiti pas mane, tegu išsižada pats savęs, tegu 
neša savo kryžių kasdien ir seka mane“. Jei ji pasirinksianti 
šį kelią, koks aukštas būsiąs jos gyvenimas — savę§ išsiža
dėjimo ir d vaši^ško grožio gyvenimas, gyvenimas mistiškos 
balandėlės, skleidžiančios savo sparnus dangaus mėlynėje taip 
aukštai, kad net nebematančios tų, dalykų, kurie tiekią džiau
gsmo pakalnių žmonėms. Bet jei ji nuspręsįantr eiti paprastu, 
žemišku; keliu, tai jau pirmas žingsnis jame būsiąs egoizmo 
aktas, nes ji vykdysianti savo norą, priešindamos tėvų norui. 
Tai būsiąs malonus, lengvas, tikrai buržujiškas gyvenimas. 
Juo labiau ji būsianti patenkinta, juo didesnė būsiantr egoistė, 
paskui ištekėsianti, visai suburžujėsianti ir galų gale jo balan
dėlė tapsianti riebia višta. Taip kalbėjo brolis', o vargšė Maggy 
gyveno baisias valandas. Tarp jos aukštesniosios ir žemesnio
sios prigimties ėjo smarki kova. Ši pastaroji gynės, kaip beiįma- 
nydarna, šaukės į pagalbą visokių argumentų, bet pagaliau 
pasidavė. Maggy nusprendė sekti Kristų ir ryto metą pasisakė 
tėvams nutarusi būti mokytoja. .

< in.
* " • ’’ . .».• , • • ■ • •'

• . » ■ - , * . ■ • .

. Pradžia buvo be galo sunki. Ji gavo vietą pradinėje, vie
nuolių vedamoje mokykloje, baisiausiame darbininkų kvar
tale. Sugadinti socializmo, netekę tikėjlimo, sužiaurėję tėvai 
siuntė Savo vaikus į tą mokyklą tik dėl seserų duodamų do-

-Or.
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vanų per šv. Mikalojų. O vaikai pasileidę, išdykę, išsigimę." 
Išbūti tokioje klasėje keliąs valandas — tikra kančia. Atsitinka, 
kad mokinė supykusi sviedžia rašalinę į lentą, prie kurios stovi 

w mokytoja, kad -vaikai ima muštis pamokų laikę. Išpešę viens 
kitam po saują plaiikų/ išsikumščiavę, griebia paskutinį ginklą 

■ —‘ sabotus (klumpes). I r ūmai vien as pataiko Marge ritai į
veidą. Bet ji niekados neparodo pykčio- Jdl gaila tųnelaimingų 
žvėriukų žmogaus pavidalu. Kai jai labai sunku, ji žvelgia j 
kryžių ant sienos ir sako sau: ;

Jėzau, Tu matai, kad myliu Tave.
Ji supa meile tą savo laukinę gaują. Pamačius nuskurdu

sią mergaitę verkiant iš šalčio, ji gobia ją Skepeta, nusiėmus 
nuo savo pečių. Jei kuriam vaikui skauda dantį, ji tarp pamoku 
bėga vaistų į aptieką. Ir pagaliau žvėriukų širdys minkštėja, 
jau nebesvaido rašalinių nei sabotų.

Vargšei Maggybuvo tai baisių baisiausis laikas. Buvo jai 
taip, kaip būtų kregždelei, pr i rištai prie mieto ir lieptai knisi- 
nėti žemėje. Gerai ji sakė tuomet broliui, kad verčiau mirti, 

■ Bet Tas, dėl kurio ji užsidėjo ant pečių tą kryžių, neap
leido jos. Ji gavo kambarėlį kaip tik šalia koplyčios. Vakarais, 
kai ji sėdi toje savo tuščioje ir nejaukioje pelėje taisydama 

• sąsiuvinius, toks baisus ilgesys, toks begalinis nuliūdimas 
drasko jai sielą, kad susiėmus galvą, ji verkia gailiai ir skau
džiai. Viena, viena! Ji, kuri taip troško mylėti ir būti mylima. 
Prisiverkus, ji tyliai daro duris ir eina į koplyčią. Čia yra 
Mylimasis ir Mylįs. Taip, ji tai žino, bet ne jaučia. Puolus 
ant kelių prieš altorių, ji meldžia, šaukia Jėzų pas save.

Ir štai, ūmai, ji pajuto. Jis yra čia, ne tik tabernakulyje, 
- bet čia pat, jos širdyje. Ji verkia vėl, bet dabar iš laimės.

Vis didesne liepsna dega Jėzaus meilė jos širdyje ir vis ,
labiau aukojas ji kitiems. Nes juk ji myli Tą, kurs yrą paša-
kęs: „Ką padarysit:e vienam tų mažiausiųjų, man Padarysite .
Visiems tuose namuose rodos, kad juose apsigyveno geroji 
burtininkė. Sesers savo vardinėse randa dovanėles, padėtas 
arit klaupkų, mokytojos — pataisytus sąsiuvinius.

Bet netrukus pasirodė, kad ta baisioji klasė per daug Suniki 
Margeritos švelniai sveikatai. Ji neteko apetito, miego ir gavo 
anemiją. Tėvai, matydami tai, pareikalavo, kad ji mestų tą 
vietą. į •

■Neilgai teilsėjos Maggy namie. Troškimas apaštalauti, 
aukotis, stūmė ją vėl prie darbo. Šį kartą ji gavo vietą kitų 
vienuolių mokykloje, čia buvo geresnės sąlygos ir ji pati jau 
turėjo prityrimo. Mokykla buvo arti namų, ir ji galėjo įgy venti 
pas tėvus. Savaime suprantama,, kad Maggy turėjo būti labai 
gera, sąžininga mokytoja, nes kas myli Dievą, tas pirmų pir
miausia stengias gerai eiti savo pareigas. Ji visa buvo atsi
davusi savo mokiniams, nesigailėjo nei laiko nei darbo jiems 
suinteresuoti ir pradžįūgmtL Pasakojo, rengė vaidinimus; puošė 
eglelę savo klasėje. Šv.- Mikalojaus, dieną • kvietė vaikų tėVus
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ir pasirėdžius šv. Mikalojum su ilga barzda — šakė gražų 
pamokslą, o paskui dalijo dovanas. Jį prašė leisti jaj r engti 
mažiausias mergeles (prie pirmosios Komunijos. Norėdama 
kuonors pradžiuginti vaikelius tą iškilmingąją dieną, ji išprašė 
jiems iš viršininkės po. kruzelį kavos. Bet paskui pamatė, kad 
tai busianti visai menka puota ir nutarė pati pavaišinti visas 
savo klasėje. Prirengė gražų stalą, pripylė kiekvienai po kru
zelį šokolado, padėjo saldžių pyragaičių, ir laiminga, valgy
dino jas, linksmino, dalijo dovanėles atsiminimui;

Tuo būdu ji įsigijo didelės vaikų meilės ir jos klasė buvo 
geriausia visoje mokykloje.

Savo sąsiuvinyje ji užrašė tame laike šiuos žodžius:
„Mintimi keliuos i kiekvienos savo mokinės mirties va

landą. Vieną po kitos, jos prieis galą. Įsi vaizduoju, kad kuri 
nors miršta mano akivaizdoje. Ką norėčiau žinotis esanti jai 
padariusi? Ką ji pasakytų apie mane Dievui? Ar savo išmin
tim apsaugojau ją nuo progų neklausyti, tingėti, nesidėmėti, 
murmėti? Ar stūmiau ją švelniai praktikuoti mažas dorybes, 
valdytis, pakelti nemalonumus, atleisti? O Jėzau, kad visu- 
met galėčiau atsakyti: Taip, ’ Vie§pątie1u.'• '

Jos nuomone, krikščioniškos mokyklos vyriausis tikslas 
esąs krikščioniškai auklėti. Mokslas esąs antraeilis dalykas. 
Ji sakė: „Vienas dalykas tėra reikalingas tiems vaikiams, kaip 
ir man pačiai: tos sielos yra man pavestos ir aš turiu joms 
tai duoti. Reikia ir užtenka, kad duočiau jiems Dievą, o jei 
triskiaitė taisyklė ar dalyviu linksniavimas dėl to kiek ir nu
kentės, tai nesvarbu“. v v >

Tačiau nei aritmetiką, nei kiti mokslai nėmaž dėl to ••■.•ne
nukentėjo. Nes kas Ieško to vieno reikiamojo dalyko, tam yra 
pridėdama ir viskas kita. ■

Bet viso to darbo su mokiniais buvo Margeritai per maža. 
Ji troško visa paskęsti tarnavime kitiems. Laisvomis valan
domis ji vaikščiojo pas mokinių tėvus apaštalaudama. Pama
čius pas juos skurdą, jos širdis sugrūsdavo, ir kitą dieną ji 

■ atnešdavo jiems drabužių ir maisto. Tai buvo pirmieji žing
sniai paskui taip plačiai jos varomoje labdarybėje. Savo mei
lumu ir duosnumu ji greit užkariavo tų žmonių sielas. Štai 
vienas pavyzdys: .

Tų žmonių tarpe buvo šeimyna, kurios tėvas ir motina 
nebuvo buvę išpažinties nuo jungtuvių, vadinas, jau 20 metų. 
Maggy įkalbėjo jiems, kad vėl nueitų. Tai buvo neturtingi 
žmonės, Maggy . pastebėjo vyro kiauras žekes. Jiedviem 
beesant bažnyčioje,' ji nupirko skanaus pyrago, atėjus j butą, 
prirengė jiems gerus pusryčius ir šalia vyro lėkštės padėjo 
gražias naujas žekes. Parėję namo ir pamatę visa tai, vargšai 
žmoneliai pravirko iš to džiaugsmo. Ir nuo to laiko buvo visados 
geri katalikai.

Tame laike Maggy įstojo j tretininkus.
(Bus daugiau)

ÄS’ , , * ’•
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-Ateitininkų principai bei pareigos.
Sutrauktoji ateitininkų principų bei pareigų redakcija.

1. Ateitininkas uoliai tarnauja Dievui ir Tėvynei, vadovau
damasis vyriausiu savo tikslu: visa atnaujinti Kristuje.

2. Ateitininkas y ra aiškiai susipratęs lietu v is patriotas, ku
riamai nusistatęs tautinės kultūros srityje.

3. Ateitininkas stengiasi būti pavyzdingas katalikas, griežtai 
prisilaikąs krikščioniškos etikos principų ir. Kataliku

k Bažnyčios mokslo. "
Ą • a _ *

4. Ateitininkas kovoja su pasaulio dečhristianizacija ir sten
giasi apaštalauti visų pirma savo gyvenimo bei verkimo 
suderinimu su krikščioniškaisiais idealais.

• ** * * ' * * ■ • * ’ • . ’ "... * • , • .. . * ’ ■

5. Ateitininkas visomis prieinamomis priemonėmis uoliai 
auklėjasi bei lavinasi, kad galėtų tapti. ne tik bendrai

* išauklėtu bei išlavintu žmogumi, bet ir geru savo profesijos 
specialistu. ■■

6. Ateitininkas stengiasi įsigyti savarankiško veiklumo, pa
grįsto kūno paslankumu tarnauti aukštesniems gyvenimo 
tikslams; drąsia iniciatyva, plačiu kūrybiniu užsimojimu, 
drausmingumu ir organizaciniu sugebėjimu.
. 4 ’ ‘ "...

7. Ateitininkas ruošiasi tapti tikru inteligentu, kuris galėtų 
vaidinti vadovaujamąją rolę Lietuvos valstybėje ir lietuvių 
tautoje. ...

8. Ateitininkas aukštai1 vertina krikščioniškosios inteligentiš
kosios šeimynos idealą ir, turėdamos šeimynini pašau
kimą, ruošiasi šitą idealą realizuoti savo būsimame sei-- 
myniniamė gyvenime.

9. Ateitinmikaš, 4 jaupaiko katalikas, yra visuomenininkas,, 
kuris vadovaujasi krikščioniškojo solidarumo principais ir

. aukštai vertina laisvę bei tvarką,
• • » . ■ . . . • * ’ ■ k , -

10. Ateitininkas yrą tikrai draugiškas atžvilgiu į visus kitus 
ateitininkus, pilnas pagarbos atžvilgiu į vyresniuosius ir 
atsidėjęs visuomenės ir valstybės reikalams pilietis.

i
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Apžvalga.
IšlHdthfs moters atsivadavimaSj kaipo tikros jos 

emancipacijos pradžia.
Atpasakojimas prof. S. Šalkauskio pranešimo padaryto 

šeimotyros Būrelio susirinkime 1927-XI-27. f
i. Įžetn giam o j i d a i i s. — Nuo ko turi prasidėti tikras 

Tmogausatsivadavimas? :
1L Kr i t iŠ kloji dalis. —. Kame glūdi moters verguvė?
Ilk š i a t o m o j i d a i i s. — Kuo turi prasidėti moters 

Išsivadavimas?
z , *' ■ ■ . - • •

■■ : ■ n.' I. - t ; ■ ■

V idaus nelaisvė yra blogiausia verguvės rūšis j kuria tvir
tai laikosi kiekviena kita einanti iš Šalies prievartai. Pačios 
moterys dažnai nusiskundžia, kad jos neturi laisvės, kokią gali 
turėti žmogiškoji asmenybė tikra to žodžio prasme. - .

Jokia einanti iš šalies prievarta negaili neribojamai trukti, 
jei pavergtieji atsivaduoja iš vidaus ir sąmoningai gina savo 
laisvę ne kaip maištingi vergai, bet kaiįp turįs savo vertės 
pajautimą asmenys. Jei žmogus yra iš vidaus nelaisvas, tai 
jis pateks kito nelaisvėn. Pirmiausia reikia būti laisvam iš 
vidaus. Tada jokia prievarta negali ilgai trukti. Tamitpms^ 
kurios išsivadayo iš vidaus nelaisvės, jokia verguvė nebaisi.

Laisvas- žmogus yra tas, kuris sugeba laisvai ir sąmo
jingai apsispręsti protingu motyvu.

Pirmutinė laisvo apsisprendimo sąlyga -yra tikras savo 
vertės pajautimas, nes žmogiškosios prigimties protingumas 
yra žmogaus laisvės.pagrindas. ; -

Tikras savo vertės pajautimas besi žmogiškosios t 
asmenybės protingumu,' reikalauja nuo žmogaus vadovautis 
savo gyvenime bei veikime racionaliais motyvais. Žmogus 
luri būti savo geyvęnimo valdovas. Toks žmogus sugebės

. . • • ’ F 5. . * - ‘ ‘ »s. - *. J i , •. ‘ t t

racionaliai išvesti Savo gyvenimo diniją.
t ' . " • *

■; /.r ; r : n. ''
' / • • . ■ ■ - . • • • ‘

Moterų gyvenime labai dažnai stoksta ir laisvo apsispren
dimo ir racionalios veikimo linijos. Pay., motinos nesūįeba 
racionaliu būdu Savo vaikus mylėti./ Čia yra nemokėjimas 
Išeiti aš savo motiniškos meilės instinkto.

Giliausias moters nelaisvės ir įvairaus pavergimo šaltinis 
yra tasai faktas, kad didžioji moterų dauguma neįgauna nieka
dos tikro savo vertės pajautimo ir nesugeba nuosekliai va
dovautis savo gyvenime bei veikime racionaliais motyvais.
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Žmogus turi dvasinę irmaterialinę prigimtį. Nuo žemesnės 
paeina individualybė, o nuo aukštesnes r- asmenybė. Nąd 
individualybės pareina tuščia ambicija, nuo asmenybės tikras 
savo vertės pajautimas. . - \

Vietoje tikro savo vertės pajautimo moterys turi dažriiau- • 
šiai daug tuščios ambicijos, kuri, kaipo pirmojo jausmo kari
katūra, yra su juoju atvirkščioje proporcijoje. Juo didesnis 
savo vertės pajautimas, juo mažesnė ambicija ir atvirkščiai, 
žmogus tuščios ambicijos negali prisipažinti kaltas esąs. Juo 
didesnis vertės, pajautimas, juo žmogus atviriau prisipažįsta 
kaitąs esąs, jis noriai atsiprašo ką nors užgavęs ir t t. <

Geriausiu tuščios ambicijos, nesutariančios sutikru savo 
vertės pajautimu; prirodymu yra. įvairios falsifikavimosi rū
šys, kurios prasideda pudra ir baigiasi tirštais ■ dažais bei 
stambiais erzacais, ir kurios yra vartojamos' labai žymios da
lies vadinamųjų kultūringų moterų. Moterys, vartodamos 

į vairias falsifikavimosi priemones jokiu būdu neaukština savo 
vardo. Žmogus yra aukštesnė esybė —- žmogaus išvaizda turi ■ 
pasireikšti gilesnės žmogaus prigimties esmė. '

Tuo tarpu, moterys tą išvaizdą falsifikuoja, stengiasi pa
daryti ispūdį pigiu efektu. Žmogus, kuris turi tikrą savo ver
tės pajautimą, galvoja kitaip. Jei yra fizinių trūkumų, taį žmo
gus-savo dideliu vidaus darbu gali juos, jei ne visai, tai bent 
iš dalies pašalinti. Falsifikavimas — tai savo vidaus vertės 
praradimo slėpimas. Dažniausiai tos, kurios yra žymiai nu
puolusios, duoda ir toną falsifikavimuisi, o kitos nesąmoningai . 
jas seka. Čia ir pasireiškia tuščią ambicija.

Tuščią ambiciją ir sykiu stoką padorumo bei savo vertės 
pajautimo prirodo taip pat paplitęs tarp vadinamųjų kultūringų 
moterų palinkimas giliaivdekoltuotis ir šiaip jau stengtis patikti 
vyrams išviršinėmis moteriško savo kūnoi savybėmis.

Balių kostiumų svorį stengiamasi suvesti prie vieno svaro 
ar dar mažiau. Moteris neprivalo statyti savo kūno parodai 
dękoltuodamasi. Moteris neiš veda racionalios linijos apsirė- 
dymuose. Tiek dažnas nekritiškas pasidavimas mados hipno
zei yra geriausias pavyzdys tų atsitikimų, kai moterys mesi- 
vadovauja gyvenime bei veikime racionaliais .motyvais ir su
sižavi tuo, kas nėra nei protinga, nei padoru, nei tikslinga, 
nei estetiška. '

Iš kur kyla neik riti ngas nusistatymas? Moteris yraemo- 
cionalinis jausmo tipas.. Vadovautis jausmu nėra bloga, bet 
reikia racionaliai apvaldyti savo emocionalinį pobūdi. - ;

Nesupratimas reikalo racionaliai ap valdyt i emocionalinį 
savo pobūdi, kuris atpalaiduotas nuo sąvaržų, reiškiasi pa*- 
prastu smalsumu,. plepumu, pavydumu, nepagristomis simpa
tijomis ir antipatijomis, nepateisintomis užgaidomis ir nepro
tingais ipföciais, esti .priežastimi tos neracionalios gyvenimo 
linijos, kurį nesuderinamą su savo vertės pajautimu ir - laisvu 
apsisprendimu racionaliais motyvais, ir kuri taip dažnai päda-
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ro išmoters gyvenimo aklu nuotykių ir nenuoseklių žygiu 
krūvą. Šios tvardytos smulkios ydos padaro, kad retai ma
toma moterų gyvenime racionali linija.

Kraštutinių ir nekritiškų emancipąnčių nusistatymas suni
veliuoti moteris su vyrais ir priversti jas; pildyti gyvenime 
tuos pačius uždavinius, kuriems tarnauja vyrai, a) nesutinka 
su tikru moteriškosios vertės pajautimu, nes pažemina lygiai 
aukštą, kaip vyro, moters pašaukimą, b) yra netikslingas, nes 
verčia moterį konkuruoti su vyrais tiesioginio šių pastarųjų 
pašaukimo srityje, c) yra neteisingas, nes neįvertina ir tinka
mai neatlygina moters darbo tiesioginio jos pašaukimo srityje,
d) yra kenksmingas fiziniam, kultūriniam ir religiniam visuo
menės gyvenimui, nes ardo šeimyninį gyvenimą^ kuris yra 
tvirčiausias pirmojo pagrindas.

• UI. r'--'..: -.''X.'

Kas privalu daryti norint išsivaduoti iš vidaus verguvės ?
Tikra moters emancipacija visai teisingai neatsisakanti 

nuo reikalavimo moterims lygiu su vyrais moralinių bei vi
suomeninių teisių, turi prasidėti nuo įsigijimo tikros savo ver
tės pajautimo ir nuo išvidinio atsivadavimo iš .prievartos visų 
tų veiksnių, kurie taip dažnai neleidžia moterims vadovautis 
savo gyvenime bei veikime racionaliais motyvais.

Tikros savo vertės pajautimas bus įgytas tada, kai ji, tarp 
kitko, a) auklėjimuši bei lavinimusi įgaus pilną žmogiškos 
asmenybės sąmonę, b) kovos su tuščios ambicijos užgaidomis, 
c) laikys savo veidą ir šiaip jau išvaizdą neliestmų falsifikacb 
jos tikslais, d) aukštai vertins moteriškąjį savo pašaukimą ir 
reikalaus jam pagarbos ir tinkamo pripažinimo iš vyrų pusės,
e) atsisakys nuo noro patikti vyrams nepadoriomis priemonė
mis, f) reikalaus iš vyrų tos pačios seksualinės doros, kokios 
kad paprastai vyrai iš jos reikalauja, ig) saugos savo žmogiškąją 
individualybę nuo pavergimo vyriškai prie vartai, mados hipno
zei ir tv f.

Jei žmogus turi tikrą savo vertės pajautimą, negali netu
rėti įtakos į kitą žmogų. Moteriškos individualybės paver
gimas nėra leistmaš, todėl ji turi išvystyti savo individualybę 
iki kūrybinio laipsnio.

Sugebėjimas laisvai apsispręsti ir sąmoningai vadovautis 
savo gyvenime bei veikime racionaliais motyvais tegali ateiti 
moteriai sykiu su tinkamu būdo lavinimu, pagrįstu tokiu emso- 

..cionalinės jos prigimties išauklėjimu, kuris suteiktų jos valiai 
viltingą atramą turtingoje aukštųjų jausmų kultūroje.

Gyvenime reikią išlaikyti racionali linija; tai iš dalies pa
reina nub tinkamo apvaldymo emocionalinio moters tempe
ramento. Tas temperamentas nėra nei geras, nei blogas, bei 
jis reikią išauklėti teigiama prasme. Jį galima padaryti di
džiausiu turtu, heroizmo šaltiniu. Jausmų kultūros stoka ved?

29



t?

kultūros moteris, pasižyminti, kitaip tariant, jautria intencija 
ir entuziastiška širdimi, turi pagrindimu daviniu laisvai apsi
spręsti išmintingais motyvais ir išlaikyti savo gyvenime bei 
veikime racionalią elgimosi liniją. A. S ar eik y t ė.

HMoterų judėjimas ir jų parlamentarizmas Vokietijoje.
^Minčių santrauka iš šia antrašte straipsnio žurnale „Hochland'4, 
Monatschrift für alle Gebiete des Wissens, 1927/28, Oktober).

Moterų klausimas yrą senas. Moterų gyvenimo tikslo 
.problematika, kuri taip (vairiai nagrinėjama^ pasaulio litera
tūroje, kyla iŠ M moterų būvio ir iš to pa
einančios moterų padėties — teisės, sociologijos ir kultūros 

?' atžvilgiu. ;
Vokietijoje moterys sujudo kartu su pramonės išsiplėtimu. 

1848 m. buvo pirmasis didelis motęrų suvažiavimas Leipcige, 
kur į programą pirmoj eilėj buvo įdėtas reikalavimas mote
rims politišku teisią. Ta kryptim veikta lig 1918m., t. y. 
kol leista moterims balsuoti. Pramonės' fabrikai vis daugiau 
ir daugiau pritraukė moterų. Jos skverbėsi į raštines ir kitus 

, viešus darbus. Namai paliko labai menkai aprūpinami* Po 
pralaimėtam karui moterys gavusios balsavimo teisę su menku 
džiaugsmu įėjo į parlamentą: tėvynė buvo paskendusi var
guose ir nusiminime. Jos įstojo į partijas ir lig šiol darbščiai 
veikia, bet viešumoje ją darbo veik nematyt.

Nuo to laiko, kai moterys pasinaudojo balsavimo teise, 
nėra pasirodę jokių blogų veiksniu* Atsiskyrimų (vedybose) 
nepadaugėjo, nors vedusieji ir nevienodas politiškas nuomones 
■turėtų, nes atsiskyrimų pagrindas visai kitas. Moterys neap
leido savo virtuvės, siuviniu, nei namų ruošos tam, kad darytų 
-demonstracijas prieš vyrus. Užsiimdamos politika, moterys 
myli savo vaikus ne mažiau, kaip pirmiau, net širdingiau, lyg 
labiau, nes užimtos viešo, politiško gyvenimo pareigomis, jos 
negali tiek su jais būti ir atsidžiaugti, kiek norėtų. Daugumas 
moterų visumet pasiilgsta laimingo šeimos židinio su savu 
kampu — tėviškės vsu sodeliu, kur ji galėtų vaikus auklėti, su 
jais laiką praleisti. Šio šeimos džiaugsmo netenka tiktai fabrikų 
darbininkės, kurios niekuomet neturi progos pajusti šeimos 
šilumą ir gyvena didžiausiame nusiminime ir skurde, Taip pat 
ir prabangoj išlepusios moterys šeimos laimę kurtais skaito 
sunkenybe. Turinčios kokius užsiėmimus ir net nenorinčios
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Moteris yrą šeimos apsauga, atspara, šeimą tai toji dir va, 
kurioje ji gyvenimą kuria, pagrindas, ant kurio ji kultūrą stato;. 
Šeimos ji niekam et neapleidžia, nei dėl viešo užsiėmimo, nei 

< dėl politikos. ; v
' Bet, jei neturėtu teisės balsuoti, moterų judėjimas būtu 
didesnis, nes dabar moterys vadovės dirba partijų frakcijose 
ir ministerijose, o moterų masės grynai saviems reikalams 
netenką vadovių. Daugumoje moterų kongresai ir laikraščiai 
nagrinėja ir riša visai ne politiškus klausimus.

Jau 8 metai, kai moterys įėjo į valstybės, miestų’ir savi-: 
valdybių parlamentus, o grynai moterų politikos tebėra tik 
šešėlis, ir viešoji nuomonė jos atžvilgiu nė kiek nepakilo. Mo
terų politikai priskiriamą t suderinti kariškuosius ir civilius 
tautų prieštara vimus, žemės reforma, prekybos ir emigracijos 
politika, namų statymo, muitų bei mokesnių reikalai ir 1.1, 
Moterys šiuos klausimus visai kitaip, ypatingai supranta ir 
įvertina. Reikia atsimintu kad laisvas moterų judėjimas lig 

. Didžiojo Karo yra iškovojęs dvasiško lyčių skirtumo b savi
tumo pripažinimą, ir todėl dabar visai suprantama, kad mote
rys įvairiais klausimais turi savo ypatingas pažiūras ir tikslus.

Moterys yra atsakingos už savo tautos gyvenimo apsau 
gojimą ir atnaujinimą, ries maištas, aprėdalas, butai ir jų tvar
kymas ir kolektyvaus (šeimyninio) gyvenimo kultūra yrą dau
giausia jų rūpestis. Vadinas, moterų interesai yra pbjektirigi, įr 
taip pat slkirtingi nuo vyrų, nes jie reikalauja tam tikrų ata
tinkamų nusistatymų, moteriškų jaušmų ir minčių. T odei mote-
rys^ turinčios už 
tuose pačiuose

įsiėmimus yra visai kitoje padėtyje negu vyrai, 
užsiėmimuose, ypač jei joms dar reikia kartu

suderinti š eimos 
* Moterų jųd

; gyvenimą ir užsiėmimą.
ėjimas ir veikimas yra nukreiptas, daugiau į

visa tai, kas gyvra, o politiškame gyvenime j žmogaus ir tautos
gyvybę. Pagalbi2S šaukiantis kūdikio balsas ir skausmo bruo-
žas visai svetur10 žmogaus veide giliai smenga į jos sielą ir
verčia veikti. J;is paveikia masių kentėjimai ir verčia ieškoti
socijalių priemotmų jiems palengvinti; joms rupi ir savosios
tėvynės likimas ir skatina prie įvairių žygių. Čia galime atsi-
minti daug pa v;/zdžių moterų aktyvumo ir pasiaukojimo per
Didįjį Karą.- ' • .t • . ’ .

Moterys greičiau pajunta pragyvenimo brangumą ir ben-
dromis jėgomis turi kovoti dėl duonos kąsnio.

? Mokslo srityse vyras yra daugiau metafizikas, teoretikas. 
,sistemų sudarytojas, o moteris remiasi daugiau natūraliu, gyve
nimo praktikoje pateisinamu protu. Tautą moteris supranta ir 
jaučia kaip gyvą organizmą. Ji aiškiau įžiūri politiško veikimo 
įtaką.žmogui ir šeimai.

Moterų rūpestis yra. apie namų statybą, jų patogumą, neš 
v visa būtų santvarka tik joms yra geriausiiąi suprantamą. Butų 
įrengimas, papuošimas, nuomų mokėjimas jas pirmoj eilėj liečia.

■ . • ’ ■ ■ ’■ - ■. ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■■ 

* • * ■ * ' • .

V ■ • ■■■■. • ■ . . ‘ ■ ' ' . . .
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Kapitalo ir pramonės pajėgų susibūrimas turi savo reikš- 
mę.Bet kad dedamos jėgos tam, kad pramonėstempas -greičiau 
eitų, neatsižvelgiant į socialiŠIko pragyvenimo suderinimų, ir 
kai norima iŠ plačiųjų masių daugiau pinigų išlupti, proletari - 
jato sferose kyla pamatuotas noras kovoti prieš turtą ir jėgą» 
ką parodė revoliucija. Moterys visa tai jaučia.

Butų klausimas yra susijęs su dorovingumo ir sveikatos 
klausimais. Alkogolis valstybėje yra nepakankamai mokesčiais 
apdėtas, o butų brangumas . perdidelįs. Šiandien Vokietijoje 
didžiausia renta alaus bravarų akcijų yra.

Šiais klausimais moterys vadovės galėtų rūpintis parla
mentuose. Čia yra. viena sunkenybė: jos ten veikia ikaipu 
savo partijų nariai kartu su vyrais. Ö partijos visumet link
sta į tai, kad kitus suklaidintų, dalykus supainiotų ir sukeltų 
tam tikrą efektą. Todėl mpterims reikią šalia par
tijos saviškai įvertinti reikalus. Bendras, nepartiškas moterų 
susitarimas gali’ daug daugiau naudos atnešti. Seniau kol veikta 
sutariant daug nuveikta: mergaičių mokyklų, darbininkių ap
saugos refkalų, kovoje prieš pornografiją žodžio ir paveikslu 
spaudoje ir t. t. Šiandien, kai moterys per balsavimo teisę 
įgijo daugiau galios, reikėtų joms susiprasti ir ne išsiskaldant, 
bet stipriai susijungus kovoti. Jau prieš karą neapgalvotas 
moterų žingsnis, stojimas į partijas suardė jų vienybę. Dabar, 
kai .kiekviena grupė stengias kitą nuveikti ar pažeminti, mo
terų veikimas partijose yra jų vienybės katastrofa.

Grynojoj politikoj kovos objektas yra visai kitas negu soči - 
alinės, žmonių gerbtivio politikos. Ten jėga ir nuosavybės 
teisė, čia apsauga ir siekimas pagerinti žmonijos būvį, šian
dien moterys eina į politiką ( Vok ieti joje) ne sau kokio grobi o 
iš vyrų iškovoti, bet norėdamos pakelti taip žemai nusmukusi 
gyvenimą ir vesti tėvynę į geresnę ateitį.

Moterys, dar veik nejudino muitų ir mokesčių klausime. 
Namų šeimininkės, kurios kasdien suskaito įplaukas ir pragy
venimo išlaidas, aiškiai mato, kurie, daiktai yra: pe.rdideliais 
mokesčiais apkrauti ir labai brangūs. Parlamento atstovė? 
turėtų reikalauti, kad reikalingesni daiktai būtų papiginti, c 
prabanga didesniais mokesčiais apdėta.

Sportas ir vasaros šaulė negali atitaisyti blogų gyvenimo 
sąlygų žalos. Butai, rūbai, maistas, tyras oras ir gamta did
miesčių gyventojams perbrängus yra (Vokietijoj T4 dalis visų 
žmonių gyvena miestuose)', o alkogolis, tabakas, reklamos 
(plėšti iš žmonių turtą) ir prabangos dalykai perpigūs. Statisti
ka rodo, ikad po' karo moterų skaičius, (nuošimtis) padidėjo, 
bet sumenkėjo jų sveikata. Taip pat pasibaisėtinas skaičius 
atsiskyrimų (vedybose).

Maž daug savystoviai gyvenančių ir kapitalizmo perver
smų nebijančių Vokietijoje yra tik ISWc. O kiti visi yra įsuk t- 
j galingą pramonės ir ekonomiškojo kapitalizmo mašiną. Todėl 
motinos šiandien n egal savo vaikams užtikrinti ateitį nei save-
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ųždiidūą turtą, Ateičiai telieka klaiki kova su galinga kapi
talistine pramone ir turto valdovais. Tai yra tautos dorovės 
iregzi s t enci jos pražūtis. ; /

Kai dėl moterų ėjimo i viešąjį gyvenimą, tai katalikės kar
tais pareiškia 'net priešingą nusistatymą, demokratės vis dar 
mėgina derinti Šeimą su užsiėmimu, o „pažangiosios“ 
viešajame darbe mato moterų asmenybės auklėjimą ir jo rei
kalauja. Kyla klausimas dabar, kai iškovota teisė balsuoti 
ar nereiktų nukreipti žvilgsnis i šeimą ir jos santykių sutvar
kymą.Tai būtų svarbiausi s moterų veikimo tikslas.

Bendras judėjimas iškilo kartu su proletarine revoliucija. 
Moterys kovojo už savo teisę ir gyvenimo sąlygas panašiai 
kaip ir prote tari jutas, amatininkai prieš spaudžiančią ir duonos 
kąsnį veržiančią pramonę. Moteris taktiškai ir taikingai išsi
kovojo sau lygią su vyrais progą veikti visose gyvenimo sri
tyse. O dabar jos gali siekti jau ir paskutinį tikslą. Jėgų yra. 
Moterys, turėdamos lygų balsą valstybėje, gali. įvykdyti savo 
norus. Vokiečių moterų pasaulis turi „grįžti namon“, ne ta 
prasme, kad apsibrėžtų vien „Kirche, Küche und Kinder“, bet 
su nusistatymu kovoti prieš visus politiškus faktorius, kurie 
moteriai namuose ir užsiėmimuose jos gyvenimo plotmę siau
rina, su noru sukurti pozityvias, pagerinitas visuomenės san
tvarkasir ekonomiškojo santykiavimo formas.

Šie uždaviniai nėra moterims negalimi. Vokiečių moterų 
katalikių pranešimai Esseno suvažiavime įrodo, kaip giliai mo
kama analizuoti viešasis gyvėn&nas, kiek yra psichologiško 
suvokimo ir dvasios jėgos — todėl aiški ir raminanti yna atei
ties viltis. P. Or-tė.

- '• ’ . • * ’ . ■-

Moteris—garsenybė^ Italų rašytoja Gražia Deledda yra 
gavusi 1926 metų Nobelio premiją.

• Italų literatūros viršūnėje dabar stovi trys žymios mote^ 
rys: Gražia Deledda ir Clarice Tartufari, romanistės, ir poetė 
novelistė Ada Negri.' Gražia: Delędda yra gimusi Sardinijos sa
loje. Savo kūriniuose ji labai vaizdžiai ir su giliu jausmai ap
rašo gimtąją salą. Būdama 17 metų, ji jau buvo parašiusi 
romaną, kame piešia savo šalies gamtą ir gyvenimą. Lig Šiol 
ji sukūrė net lig 30 romanų. Visuose atsispindi gyvenimas tos 
ypatingos tautos, kuri nuo kitų italų ne tik kalbos, bet ir .rasės 
atžvilgiu yra skirtinga. G. Deledda yra giliai jaučianti, origi
nali ir gaivališka tik ten, kur rašo apie savąją Sardiniją. 
Geriausi jos romanai: „Elia Portulu“, „Cenere“, „Nostalgia“ 
ir kiti. ■ <■' \

Sardinija dar šiandien yra paskendus romantikoje, ir 
. skirtinga nuo visos Europos. Žmonės gyvena akmens namuose, 
kurie tartum kiklopiški bokštai, rodosi, kokių milžinų pastatyti 
Jausmo ir minčių pasaulis yra artimas aniems mikėnų 
kultūros žmonėms iš hom er o laikų. Krikščionys, bet gilus 
fatalistai. Todėl G. Deiedda romanuose visur ištisai žymi liūdną
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gedulinga nuotaika, Ypač, kad ir salos gamtayra melancho
linga, liūdna, slegianti. Nei juoko, nėr dūkstančio triukšmo. 
Betgardiniečiai turi mylinčią širdį. Jie myli
jėga ir aistra amu senai palaidotų amžių. Klitemnestra ir. visi 
kiti tartum atgyja sardiniečių kūnuose po krikščionių katalikų 
maske.

Charakteringas G. Deledda romanas „La ; Madre“, apie 
vieną neturtingą kaimietę. Našlė per skurdą išleidžia sūnų į 
dvasiškius, kuris apsigyvena prie tėviškės.' Jaunystės ugnis 
pavasariu atbunda. Religinga jo motina užklumpa sūnų parei
nantį iš vienps moteriškės namų... Nes Sardinijoj kraujas yra 
gaivalingas. Nuodėmingus santykius pasižada nutraukti, mo
tinos prašomas. Tačiau ta moteris,Agnese, grasina jį bažny
čioje viešai apkaltinsianti. Prisiartinus lauktam momentui, ji 
susilaiko prie pat. altoriaus — trūksta drąsos. O jo motina iš 
nusiminimo ir baimė s prieš Agnesos ker štą, kr inta šalia jos 
be žado. „La danza della collana“ aprašo mažo miestelio 
gyvenimą. Tačiau Gražia Deledda geriau sekasi vaizduoti 
kaimo dvasia, senųjų amžių vėlėmis apsupti „nura-
gai“ —- akmeninės buveinės, skurdžios sodybos laukų tuštu
moje, negu miestai.

K3 OT-
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IŠ MOKSLEIVIŲ GYVENIMO.

Iki šių mokslo metų „Pavasario“ S-gos Kauno Suaugu- 
’ siems ‘Gimnazijos ateitininkės dirbo bendroj kuopoj su vyrais. 

(Pažymėtina,' kad ir bendroj kuopoj būdamos, mergaitės, lenk
tiniu vo su vyrais, ir kas beveik retenybė ~ kuopai pirminin
kavo mergaitė!)

Bendroj kuopoj ypatingieji mergaitės klausimai savo gvil
denimui,aiškinimui neturi vietos. Tą gerai suprasdamos mer
gaitės pasiryžtą atsiskirti. Pasiryžta — padaryta. - Išsirenka 
kuopelės valdybą ir pradeda, savistovų darbą.

Lapkričio mėn. 23 d. sušaukė susirinkimą. Susirinkime 
dalyvavo keletas neatęitininkių (iš susirinkimo išėjo jau atei
tininkėmis) ir Stud. At-kių Draugovės Visuomeninfcų — peda
gogių Ratelių nariai: A, Barstytė ir A. Lukošiūtė.

/Stud» Barstytė trumpai apibūdina moters skirtingąsias 
ypatybes, pabrėždama kokia moteris-mergaitė privaio būti — 
kokios jos laukia pasaulis ir kokia ji dabar yra, kaip toli nuo ti
kros moters asmenybės. Ragina kuopelę gvildenti specialiniųs 
moters klausimus, pažinti josios pareigas, tikslus; —ūgdyti 
tikrąjį moteriškumą.

• Išsirinko. „Naujosios Vaidilutės“ platintoją, kuri pasižadėjo 
su jaunatvės energija pąsiišvęsti tam darbui. '
. ’’ Nutarė' rengti vakarą. Tam tikslui išsirinko 3yasrnenų 

.komisiją. ’ . :
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' Susirjnkimą paįvairino linksmąja dalimi: deklamacijomis, ■ 
dainelėmis. <<5 ■ ■ ■

Švelnus,, -skambus ir sykiu 'gana tvirtas, pralavintas jau
nutės dr. Medingaitės balsas visas žavėjo; klausėsi ypatingai 
nusiteikusios... V

Susirinkimas baigiamas. Suskamba At-kų himno melodija...
Kiek joje pasiryžimo, energijos, drąsos... Dirbti— perga

lėti!... Ir viską, viską paaukoti ant Amžinosios Meilės, Gėrio ir 
Grožio aukuro.,.

Skirstėsi pakeltu ūpu, su didžiausiu • pasiryžimu ir noru 
dirbti.

Kuopelė turėdama savo tarpe gabių, energingų na r ių, jei 
tik bus tvirtos- pasiryžimuose, ištvermingos darbe, tikiu, atei
tyje, jei nepralenks, tai pilnai prilygs kitoms, geriau veikian
čioms, Kauno At-kių kuopelėms. A.

Utena. Utenos ateitininkės 1927 met. lapkričio mėn. 26 
dieną surengė visai gimnazijai pasilinksminimą. Pasilinksmi
nimo programa buvo įvairi. Pirmiausia, reikia ■ pasakyti, kad 
nepaprastai gražų įspūdi padarė gėlynas, čia moksleiviams 
taip patiko, kad net kelius sykius turėjo kartoti. Neveltui jos 
Palangoj už plastiką gavo pagyrimo lapą! Paskui padainavo 
pritardamos gitaromis. Čia irgi neblogai išėjo. Galop V. Pur- 
gelytė padainavo solo. Visa programa pasisekė išpildyti1 ge
riausiai. Toliau tęsiasi šokiai ir žaidimai.

Be to, reikia pridurti/ kad at-kės turi antrą solistę, tik 
nežinia dėl kokios priežasties nepasirodė, nors kituose nume- 
riūpsę dalyvavo. P^

Lazdijai. Lazdijų mergaičių ateitininkių kuopelė veikia 
„Vaidilučių“ vairdu. Suširinkimus šaukia kas du mėnesiu, esant 
reikalui ir dažniau. Stengiasi laikytis griežtos disciplinos. 
Padaryta du susirinkimai, kuriuose tartasi kuopelės reikalais.

I valdybą išrinkta: J. Lapinskaitė — pirmininkė, Ę. 
Varnauskaitė. — sekretorė ir E. Petrauskaitė — iždininkė. 
Nutarta užsiprenumeruoti „N. V.“ nors porai mergaičių vienas 
egzempliorius.

IŠ STUDENČIŲ GYVENIMO.
L. U. Stud. Draugovėj, kaip žinome veikė du būreliai: 

Šeimotyros ir Pritaikomojo Meno.
Š. m. lapkričio 17 d. buvo sušauktas, Visuomeniniinkių- 

pedagogių Būrelio steigiamasis susirinkimas.
Visuomenininkių-pedagogių Būrelio tikslas: išsiaiškinti 

inteligentės moters visuomenines pareigas, tinkamai pasiruošti, 
jas gyvenime atlikti. Taigi Būrelio susirinkimuose bus pagri- 
nėjami įvairūs inteligentės visuomenines .pareigas Ii ečią, klau
simai. ' ■

« • ■ . r • . ’ • ’
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Be to, Būrelis stengsis susipažinti su užsieniomoterų 
organizacijomis, sekti jų spaudą.

Daugdėmesio manome kreipti į Ateitininkių studenčių įr 
moksleivių artimesnį bendradarbiiavimą. Moksleivėms visuo- 
menininkės stengsis padėti veikti: lankysis, kiek bus galimybės 
pas jas į susirinkimus, duos įvairių patarimų. Būrelis yra pasi
ryžęs gyventi savo jaunesniųjų draugių (gyvenimu, jų skaus
mais, svajonėmis ir džiaugsmais. Mes norėtume, kad mokslei
vės ateitininkės žiūrėtų į mus, tikkaip į vyresnes savo sesutes, 
kurios piasiryžusios joms nuoširdžiai padėti, jei tik jos bus 
tos pagalbos reikalingos.

Šį semestrą Būrelis rūpinsis gerai viduje susitvarkyti, 
išsidirbti regūįeminą ir kt.

Į Būrelio valdybą išrinkta: A. Barstytė — pirmininkė; E. 
Lukošytė sekretorius; A. Sareikytė —vicepirmininkė.

Lapkričio 20 d. Moksleivių Bažnyčioje prof. Česnys atlaikė 
šv. Mišias, visuomenMnkės visos pasistiprino dangiškuoju 
Maistu, ir drąsiau pradėjo rengtis savo uždavinių vykdyti, nes 
jaučia, kad padės Tas, Kurio vardu eina.

Ar pasiseks įvykdyti visa tai, ką pažadėjome priklausys 
ne tik nuo mūsų. - M.

Šeimotyros būrelis. Šiais mokslo metais Stud. At-kių Sei- 
motyros ratelis sušaukė 3 sus-mus ir suruošė vieną paskaitą, 
visai At-kių Draugovei, kurią laikė prof. Šalkauskis „Veda
mosios mintys moterų klausimui spręsti4'.

Būrely narių yra 30.
Būrelis nusistatė išdirbti vidaus gyvenimo statutą, kuris : 

apimtų visas sritis, nustatyti griežtus nusistatymus religinėj, 
visuomeninėj, kasdienio gyvenimo, šokių, madų, spaudos ir kt.

• srityse. Kuriamos tradicijos naujos katalikės inteligentės.
Būrelis turi daug ateities planų: At-kių namuose įrengti 

Ruošos kursus (v i s o s narės t u r ė s j u o s p ere i t i), 
surengti visą eilę paskaitų. ''

■Pas nares; jaučiama didelis gyvumas ir noras dirbti. įžen
gus j tinkamas vėžes, nusistačius vidaus gyvenimo statutą, gali
ma tikėtis gerų išdavų. ■ A. ■

Lietuvos Universiteto studentų at*kų euch ar ist įninku bū
relis pradėjo darbą su dideliu intensyvumu.

Spalių 27 d. prof. kun. Būčys skaitė paskaitą: „Euchari- 
stimnko uždaviniai“. Išrinkta valdyba: Jz. Ročkus, vice-pirm. 
K. Užupytė, sekretorius Jz. Januškevičaitė. Naujoji valdyba 
pasirįžusi energingai dirbti jiems pavestąjį darbą. Numatyta 
veikimo planas. Manoma įsteigti 4 ratelius, kuriuose turės pri
klausyti kiekvienas narys. Suruošti eucharistininlkų metinę 
šventę, kurioj bus kviečiama dalyvauti visą ąteitiniidęiją. Narių 
apie 45. Visi pasirįžę dirbti Kristaus kelių atnaujinimo dirvoje.

' \ : K. U. . .
k r , * ,
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e j kiekvieną katalikų šeimyną privalo par-. .(
- eiti, bent vienas katalikiškas laikraštis! Tuo

; ■ ■, • ; - ■ tikslu kiekvienas susipratęs katalikas turėtų
. r' • kasmet išplatinti-bent 3—5 katalikų laikraščius.

1. Ateitis — mėnesinis moksleiviu žurnalas. Kaina mę* 
tams 15 lt., pusei metų 8 lt. Užsienyje metams 20lt., pusei. 
metų 10 lt Moiksleiviams metams 8 lt, pusei metų 4 lt Redak
cijos iradministracijos adresas: Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 3, 

' 2.Darbininkas savaitinis krikščionių darbininkų laik
raštis. Kainą metams 8 lt, pusei metų 4 lt, 3 mėnesiams 2 lt, 
atskiro Nr. kaina 20 centų. Iš anksto užsimokėjusiems priedas• 
„Darbo žmonių kalendorius 1928 m.“ ir dalyvavimas loterijoj. 
Adresas?Kaunas, Nepriklausomybės aikštė Nr. 2.

4.Jaunimo Vadas — jaunimo vadų žurnalas; eina šešis
kart metuose. Kaina metams 5 lt., atskiras 
Kaunas, Mapų g-vė, 11, „Jaunimo Vadas“.

Nr. 1 lt. Adresas: » *

5. Kosmos —- gamtos ir gretimų moksilų mėnriaštis. Kai-
na metams 25 lt., pusei metų 14 lt, 3 mėnesiiams 8 lt., atskiras
Nr. 3 lt. Adresas: Kaunas, Rotušės aikštė 6 Nr., „Kosmos“.

6. Krikščionis Demokratas — mėnesinis politiniai-visuo- 
meninio auklėjimo laikraštis. Kaina metams 5 lt.> atskiras Nr. 
1 lt .Adresas: Kaunas, Mickevičiaus ę-vė 32, „Krikščionis 
Demokratas“.

7. Lietuvos Mokykla — mėnesinis pedagogikos- — auk
lėjimo laikraštis? Kaina metams 20 lt, pusei metų 10 lt, atski
ras Nr. 2 lt. Adresas: Kaunas, Rotušės aikštė 6 Nr.. .'r■ •

3,_ Logos —- filosofijos žurnalas. Išeina 2—-3.Nr. per metus; 
Nr. kaina: apie 10 litų;; Adresas:. Kaunas, Rotušės aikštė ■ 6,

9. Moteris — vienintelis Lietuvos moterų mėnesinis , 
laikraštis. Kaina metams 10 lt, pušnie 5: lt, 3 mėn.
3 lt. • užsisakant kartu 10 egz. po 8 lt, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas : Kaunas, Mickevičiaus g-vė 32, II :;aukšt, „Moteris“. ■

10; Naujoji Vaidilutė — mėnesinis mergaičių moksleivių 
laikraštis. Kaina moksleivėms(iams), studentėms(tams) metams ; 
5 litai, nernoksleiviams 10 litų, atskiras nr. 1 lt. Priedai: „Ka
lėdų Dovanėlė“ ir „Velykų Dovanelė“. Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 3. . .. .

11. Pavasaris — iliustruotas katalikiškojo Lietuvos jauni
mo dvisavaitinis laikraštis. Kaina metams 8 litai, pusei metų .
4 litai. Adresas: Kaunas, Mapų g-vė 11, „Pavasaris“. ... .

12. Rytas — politikos, ekonomijos ir kultųroš dięnraštis. _
Kainą: pristatant j namus metams 62 lit,. pusei metų: 3L lt; 
3 mėn. 18 lit., 1 mėn. 6 lit.: siunčiant paštu: metams 50 litų, 
pusei metų 25iit., 3 mėn. 15 litų. 1 mėn.lit. Ųžsienyj: metams; 
100 lit, pusmeč. 50 lit, 3 mėn. 30 lit. 1 mėn. 10ütu/'CVokietij^L. 
Latvijai ir Estijai taikomas vidaus tarifas). Adresas: Kaunas,1 
MickeviČiads g-vė 28, „Rytas“. ;
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13. Sargybą — nepartyvis, kultūriniu tikslu leidžiamas,
paveiksluotas liaudies savaitraštis. Kaina: metams 6 lit., pusei 
metų'3 lt., atskiras centu .Be lo duodamas priedas
„Laimės Kalendorius“; skaitytojai, užsimokėjusieji ligi 1. ba
landžio prenumeratos mokesnį, dalyvauja: didžiulėje loterijoje, 
kurioje yra daug dovanu 100 litu vertės ligi 50000 litu vertės. 
Käs „Sargybą^ užsisakys metams ir prisius dar 50 centų, tai 
gaus 12 knygelių, kurios, atskirai perkant, kainuotu 120 centų. 
Adresas: Kaunas, Liaudies Narnai, „Sargyba“.

14. Soter'religijos mokslo žurnalas; išeina 2 kartų per
metus; numerio kaina apie 10 lt. Adresas: Kaunas, Rotušės aik
štė 6, nSoter“. ■../■•• y . ,l ; . ■ - <

■ 15. Šaltinis — kultūros ir visuomenės gyvenimo savait
raštis. Kaina metams 12 litų. Adresas: Marijampolė, Bažny
čios g-vė 18, „Šaltinis“. i

17. Šv. Pranciškaus Varpelis — mėnesinis, religmiai-kultu- 
rinės krypties laikraštis. Raima metams 6 lit., pusei metų 3 lit. 
Duoda priedą „Tretininkų Kalendorių“. Adresas: Kaunas,' Ža
liasis Kalu. Maž. Brolių Vienuolynas. Telef. 2058.

18. Tiesos Kelias mėnesinis (112 puslapių didumo), re
ligijos bei doros mokslo ir visuomeninio gyvenimo laikraštis. 
Kaina metams: Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 60 litų, 
kitur 70 litų; atskiro Nr. kaina Lietuvoje 6 lit. 50 ėent., kitur 
7 iitai. Adresas: Kaunas, Rotušės aikštė 6 Nr., „Tiesos Kelias“.

19. Ūkininkas — ūkininkų, politikos? ekonomijos, kultūros 
ir visuomenimie gyvenimo - savaitraštis; jis einą ' paveiksluo
tas/ 16—24 pusi, dydžio, su priedais: ..Žemės Ūkis“, , Pieno 
Ūkis“. „Naminis^ Gydytojas“, ..šeimininkė“,. Koooeracijk“ Ir. 
kalendoriumi „Ūkininko Draugas“: metiniams: skaitytoiäms 
duos dovanų 10.000 litų' sumai. Kaina metams 15 lt. pusei 
metų 7 lt. 50 centų 3 męn. 3 lt. 75 cnt . atskiras Nr. .30 centu. 
Adresas • Kaunas, Gedirhino g-vė 30, telef 507’ „ūkininkas“.

20. Vienybė savaitinis, maišytos kryptiėš. laikraštis.. 
Kaina metams 6 lt , pusei metu 3 lt,' atskiras Nr. 20 centų. 
Adresas: Kaunas, Rotušės 'aikštė 6 Nr, „Vienybė*4. :

22. Židinys — literatūros, tnoslo, visuomeinės ir akade
miškojo gyvenimo menės m iš žurnalas. Kaina: Lietuvoj. Latvi
joj, Estijoj ir Vokietijoj metams 40 lt, 'pusei metų 20 lt. Pra- ; 
džioš mokyklų mokyt, metams 30 lt. pusei metu 15 lt : stu
dentams ir moksleiviams 20 lt. ir pusei imotn 10 it. Užsienyj 
45 lt Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 3. ..Židinys“

23l. Žvaigždė -— mėnesinis dvasinio turinio laikraštis „ .Ją: 
leidžia Tėvai Jėzuitai, Kaina metams 8 it., pusei, metu 4 lt; 
užsiąmuose — meta rns 1. doleris, ūžsi sakyti galima pa s kiek
viena uolesnį laikraščio nlatmtnią ir ądmmistraciibie. Kaunasi 
Tėvų Jėzuitu Namai, tel. 563 ir 1661 „Žvaigždė“

24 Žvaigždutė —mėnesinis Angelo Sargo vaikų laikraš
tis. Kainą metams 3 lt. Adresas: Kaunas,.Liaudies Numai.
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V. F r. F ö r s te r. Gimtoji nuodėmė 4 12
v Šuo ir beturtis 86

M arija P e č k a u skf aite. Kūno akys ir sielos akys 14 
„ • ;.■ ■: ■ ’ • ■ „ Šiandie, dabar 34
„ " „ .. Mergelė su veidrodžiuku 187

V. B-y t ė. Sportas 25
B. M eje r ai te. Ateitininkė — dvasinio moters atgi

mimo žadintoja 42
K a f-d in o 1 a s New m an. Kristaus dvasiniai kentėjimai 51 
V i d a. Del psichinio lyčių skirtumo brendimo amžiuj 96 
K a s t ė. Siekime natūralaus grožio - 103
K. S. Atbuskime, sportininkės! 104

* * Ateitinink'ijos šventė 121
A. S. J Drauges moksleivės 121
K. M a r c i n kai t ė. Kaip sprendžiamas moterų klausi

mas studenčių tarpe 123
D u Ik elė. Moterys ir politika 134

* * Palangos šventė 146
S. R ū t e 1 ė s S e s u t ė. Gerumas (vertimas) 159

a • -

II. Istorija, literatūra, menas.
•' t ■ ■ - ‘ t ' ' ■

;Mūsų tėvui 1 4
K. J o n ka i t y t ė, Pažaislio vienuolynas 16
V. B-t ė. Elen Key 26
J. L a u r i n a v i č i u t ė. Louis van Beethoven 16
Prof. Do vydaitis. Moterų galerija 124
P. O r in t a i t ė. Marijos Pečkauskaitės kūrybos dvasia .127 
M a r r e n ė M o r z k o .w s k a. Moteris ir menas (tapyba)
J. E r e t a s. Mistika ir vokiečiu moterys _ 153
B M e je r a i t ė. Dailiojo meno reikšmė mūsų dvasios * 

kultūrai 160
J. L a u r i n avi č i ū t ė. Poetas Antanas Baranauskas 185 
M.P ečka u skaitė. Margerita Lekeux 194

. ...
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III. Novelės, vaizdeliai.

H e 1 ge Heli r o t h. R aš omo ji mašinėlė 
J. D r u n gą i tė. Du vargšų , 
Paul H e y s e. Annina, vertė 0 Norušytė 
Z an a vykų A š a r a? Užnuodinta širdis ..
R. Zaub e r b. 1 at a i t ė. Atostogų kelionė 
K eIi o n ė s dra u g ė. Kryžkeliais

•1U ijc

M . ' ’5 ■ •

Ež e r ų K a r a 1 a i t ė. Žvejas 
Naštų r ta. Laimę atradusi 
O. N a r u š y t ė. Nepažįstu

' ■ IV. Eilės. ■

Pi r m o j Ž i b ü t ė. Siunčiu i dangų atdųšėlį 
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. I groži . ' .
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’. ■ •

„ Paskutiniai spinduliai 
Z ana. Nakčia '

Norėčiau * e • tt
Dainai

V į l n i s. Vienai likus
Z a n ia vykų A š a ra. Mano gyvenimas 

. ” ' ” i Lelija
» : „ Birutė

m Iliuzija
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E. Ž į t-t ė. Užmikit sapnai •; W
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• ■ ■ . A ■ . • . . .
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• ■ I r ’ . ■
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R. Z a u b e r b 1 a ta i t ė. Ciurichas 63
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