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P. Orinta it ė.

Nežinai..
Kai ant vieškelio lygaus mane sutikai
Ir kel/aufi tolyn vadinai,
Ar mylėjo širdis, ar pamėgo dvasia?
Tu nei pats nežinai, nežinai...

Ir akis manose akyse skandinai,
Ir Širdis plake man tik vienai, 
Kiek godojai minčių, kiek svajojai naktų — 
Kiek ilgėjais manęs, nežinai...

*

* ' ' • • * • 1 . '

O kiek prižadų man aukojai kas diena, 
Kad mylėsi mane amžinai!
Bet ar mane pavergs tavo jausmo galia, 
Iki šiol nežinai, nežinai...

Mano mėlynos akys tarytum dangus 
Daug širdžių iškankino senai...
Ar pavogsi giliai paskandintus raktus 
Mielasai, nežinai, nežinai...

Ar matai, kai rytais keičia aušrą diena
Ir parausta migloti kalnai?
Kai pavasaris skleidžia žaliuosius lapus 
Ir sulaužo ledus vandenai? v

ir nupins vainikus

Tai kodėl tu šiandie liūdesy paskendai? 
Ir manim abejoji dažnai
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J. Drungaitė.

f

Kai tylus blankus mėnulis 
Glosto nakties tylą, 
Iš tamsių bangų verpetų 
Undinė iškyla,

Ir pakėlus į mėnulį
Akis, drėgną veidą,
Ant bangų rasotus plaukus 
Prieš mėnulį sklaido.

Kartais verkia ir vaitoja, 
Klausant Širdis stingsta. 
Tai vėl šaukia, klykia, juokias, 
Net aidai nerimsta.

O vis viena it mėnulis, 
Niekas jos negirdi, 
Visi bijo drėgnaveidės, 
Slepia nuo jos širdį...

Nes undinės gilios akys 
Suvylioti gali
Į dumblus, į juodą dugną, 
Į undinių šalį.

O tenai, nors gintariniai 
Bokštai skliautus remia, 
Verkia siela prisiminus 
Gimtą, juodą žemę!

v .

Trys gegutės.

J

Kai giružėn nuėjau
Trys gegutės tue tuojau 
Atsitūpę ant šakų 
Sudainavo man „kukū!“

Pirmutinė dar jauna
Tyro džiaugsmo kupina 
Užkukavo: „Kaip puiku 
Pasipuošti vainiku!

•** Ka|alaiti! aš geidžiu
Grbžio burtų tau saldžių:

• i '■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■

■ v • -B . . -

4



Tarp gėlelių, tarp laukų
Pasvajoki sau, kukū!..“

„Aš linkėčiau tau daugiau!“ 
Prie kitos, kai priėjau, 
„Linksmą būrį tau draugų 
Palinkėčiau aš kukū! a

„Sesutėle ma brangi, 
Kam tiek daug tu jam linki? 
Tepamato tiek vargų, 
Kiek šis medis tur šakų!..“

Ach, raiboji tu niūri, 
Ko piktai maniu žiūri? 
Ar dainelę sutrukdžiau? 
Ar iš medžio išbaidžiau?..

Skriskit judvi, skriskit sau! 
Pirmutinę pamilau 
Už jos dainą man auksinę, 
Už jos širdį krišpolinę...

Nebetrokštu aš draugų. 
Man pakanka ir vargų! 
Grožio burtų svaigulys — 
Mano laimės spindulys...

' • • - l

Skriskit, gegės, skriskit sau!
Aš ją vieną pamilau!..
Už jos dainą man auksinę, 
Už širdelę krišpolinę!.,

'A A A A

• • *’ ■

E ž e r ų K a r a 1 a i t ė.
SUTEMOS.

Blėsta vakaro žara.
Tamsios šmėklos ore plaukia.
Mano grjčia aclara...
Tavęs laukiu, tavęs laukiu!

• » * '

Vakar tu buvai man niekis — 
Pilkas, pilkas, kaip visi... 
O nūnai, tu mano siekis.
Tavęs laukiu nekantri.

*■ . ’ -
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4 Vfdury nakties

įsi veržk kaip uraganas, 
Kaip pavasario audra!
Ir pasaldink dienas mano 
Savo meile atvira.

Aš nūnai tave mylėsiu, 
Kaip tegal mylėt pietai. 
Tau žodeliu negailėsiu 
Ir pažvelgsiu nešaltam,

Tik neklausk manęs, atėjęs, 
Ar ta meilė amžina? . — 
Ji pranyks su ryto vėju. 
Suskambės kita daina.

Iq. Ma.

Vidury nakties.
Vidury nakties — gūdi tyluma, 
Vidury nakties — tyli vienuma. 
Vidury nakties — aidi snūduriai, 
Vidury nakties — žiba' žiburiai.

Žiba žiburiai, o mintis tamsi, 
Žiba žiburiai — nuojauta baisi. 
Žiba žiburiai — sieloj nejauku, 
Žiba žiburiai, o širdy klaiku.

Širdyje klaiku „žvelki paslaptini4 
Širdyje klaiku — „renkis nebūtini“
V • ■ 1

Širdyje klaiku — tirpsta sąnariai, 
Širdyje klaiku — sieloj sūkuriai.

a ■ .

Šėloj sūkuriai — merkiasi naktis, 
Šieloj sūkuriai — nyksta dabartis.
Sieioj sūkuriai — nustoju vilties, 
Sieloj sūkuriai — Vidury nakties.

Vidury nakties -- žiba žiburiai, 
Vidury nakties — akyse mirties.

□□□n
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Miškinis
Kvailas Jurgutis 
Malūnininkas 
Marė—jo žmona

Medininkas 
Vargonikas 
Kipšas .
Dvarponis 
Panelė

Skenduolės, moterys, vyrai.

I vaizdas.
kia tylus paskandintųjų varpų garsai, Prietemis, Pro medžius skver
bias . raudona, saulolydžio pašvaistė, Kvailas Jurgutis, keliolikos 
metų vaikiščias, nuplyšęs, basas, ryšeliu nešinas, beldžiasi į Miški
nio duris.

J u rg u ti s. Dėduk!. Ei! Ąr girdi?.
Miega? Oal pasimirė senis! E, į jį nė ligos nekimba, nė se 

natvė neįveikia! Atšips dantys ir giltinei kol jį sugrauš.— Ne 
turbūt slankioja kur pamiškiais,

(Žvalgosi aplink, paskui žiūri pro plyšį trobelės vidun).
Pro plyšį matyt žiburys, — sėdi urve. Ei! Ar apkurtai, 

Dėduk!! (Smarkiai beldžiasi).
M i škinis: (viduj) Kas ten grūdasi? E, kad jus žemė pra

rytų, prakeiktoji žmonių veisle!
(valandėlę lukteri, paskui vėl leidžias) Adaryki!
O ką ten velniai neša?! Nei miške nėr nuo

(vėl smarkiai belsdamas) Dėtuk! Įleisk
Kas ten?

jų ramybės!

Miškinis: Kas per „aš‘?
Ju r g utis: Na gi aš —kvailas Jurgutis.
Miškinis: (atidaro languti duryse ir iškiša galvų).
Tas padauža! Nepasisako kas esąs, o beldžiasi kai padū

kęs! Durų ko neišlaužė... (atidaro duris ir atsistoja tarpduryje. 
Augalotas perkaršęs senis, apsidengęs žaliais ir pageltusiais lapais, 
sąmanomis ir įvairiomis žolėmis — ilgi žili plaukai, balta barzda 
iki juostai, rankoje šakota lazda Stovi duryse susikūprinęs, už jo 
matyt tamsus urvo vidus, apšviestas raudona balanos šviesa). .

Na ir ko tu čia tokius trukšmus keli man po visą mišką? 
Pabūgs mano stirnelės ir neateis gert į ežerą.

Nei pamelšt jų šiandien negalėsiu. Negausiu nei riešutų, 
kuriuos man kas vakarą voverėlės suneša, Va! žiūrėk tiktai 

• A

juodais sparneliais plasnodamos.
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* J urg u 11s: Nepyk, Dėduk! Va gi atnešiau tau porą su- 
riukų, saldžiųjųį vyšnių saujelę ir pyrago du kepalėliu.

Miškini malūnininkienės—Marės?
Jurgutis: Kaipgis. Kai parginiau namo bandą, pasi

šaukė mane šeimininkė ir sako: „še, paimk šitą ryšelį ir nunešk 
Miškiniui. Tik nėsusprok benešdams! Ar nesibijai?* — Ko 
bijosiuos? Nesibijau. — „Nes kvailas“ — sako...

Mi š ki ni s: Kiekvienas kito kvailybę temato!
J u r g u t i s: Vai, jeigu ji žinotų, kad aš čia jus kiaurą 

vasarą lankau... (Juokiasi kvailai).
Mišk i n i s; Ko gi tavo šeimininkė nori iš manęs už tas 

dovanas?
J u r g u t i s: Ar aš žinau?! : Aš malūnininkės bijau be- 

reikalo klausti. Pi— kai ragana, nepasijusi kai mietą nutvėrusi.
M i š k i n į s: Žinau — nori, turbūt, kad ką nors iš kai

mynų ligomis apsiundyčiau. Kas tik ko užsimano, ko užsigei
džia— tuoj pas mane. Ar tai ūkis kam griūva, ar gyvuliai 
nyksta, ar karvės kruviną pieną duoda, ar sodne medeliai 
džiūsta, kada jau joksai burtininkas padėti negali, kur gi ta
da kitur, jei ne pas Miškinį. Ateina kartais kokia niergisčia, 
visa iš baimės pabalusi, kojos rankos dreba, o slenka per krū
mus it painiava .. Žinau gerai ko ateini... nepadėjo tau jokios 
žolės, jokie burtai, nori, kad aš savo galia priviliočiau tau my
limąjį. Keisti vabalai tie žmonės. Ir kvaili! Neinu aš į juos, iš 
miško neišlendu. tačiau gerai juos pažįstu. Sėdžiu vis tame 
urve... tiek laiko... tiek laiko! Praeina rytas, praeina vakaras, 
prabėga pavasaris, stoja ruduo, ir vėl tuščią šaltą žiemą 
varo linksmas pavasario vėjelis. Slenka taip mėtai po metų, 
amžiai eina... o jie vis toki pat! Kokiais gimė — tokius gim
do!.. Mainosi tik rūbai kai tie lapeliai, kur rudienį nuo medžių 
nubira, bet po jų vis tas pats kelmas liekas, tos pačios šakos, 
tos pačios šaknys!..

Niekinga, prakeiktoji veislė! Užgrobė, pavergė visą žemę— 
o kruta, o blaškosi, stumdosi, kits kitą rieja, į kiekvieną kam
pelį įsirango. M ške ir čia jų pilna. Medžioklės uksijimai, šau
dymai — nepraleis nei nabagės stirnaitės, nepagailės nei men
kutės paukštytės, nei vikrios žuvytės, kuri laisva po vandenį 
narsto! Mano puikias ošančias girias savo baisiais kirviais ker
ta, savo žvangančiais, kreivais dalgiais mano jaunas žoleles, ka
poja, mano kvepiančias pievas piauna!. Iš visų pusių mane 
užgulę spaudžia. Kas tik pasaulyj gyva vis jiems nužudyti, 
apiplėšti, sunaikinti ir į menką pinigą išmainyti. Kartais net 
stebiuosi, kad saulė dar jiems savo spindulių nesigaili ir šviesti 
nepaliauja!.. Jurgut, sakyk tu man, ar supratai ką tau šneku?

J u r g u t i s (klausės, atsisėdęs ant šėmės, galvą atlošęs ir išsižiojęs) 
Kur besuprasiu!

Miškinis. Tai kaipgi klausai? ' \
J ūr gu t i s. Na gi klausau. Tu vis šneki, šneki, ö giria ošia, 

ošia, ošia... O kaip šiandien smarkiai gaudžia tie varpai užbur
tame ežere... Tai ir klausiau... Na, kalbėk toliau, Dėduk...
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M išk i n i s. Nevertą burnos aušinti (Tyla. Var?
pai skambina garsiau. Jurgiukas klausosi).

J u r g u t i s. Dėduk!? Ar tai kas vakarą toj paskendusioj sodoj 
vanduo varpais taip dunzgina?

M i š ki n i s. Tai nę vanduo varpais judina. Jais skambina 
skenduoliai. Šiandien pas juos didelė šventė. Mat, mėnesio pil
natis šį vakar stoja Taigi vienas jų įlipa varpinyčion ir visus to 
užkeikto krašto gyventojus sušaukia. Varpų balsą nugirdę pra
džiugę skenduoliai kelsis nuo giliojo dugno iš smėlio ir dumblo 
ir balsvus mėnulio spindulius gerdami daineles dainuos.

J u r g u t i s. O Jergaulyt! Tai dėl to varpais skambina! Šne
kėjo ir pas mus, kad naktimis gi rdi s tas graudus varpų vai toji- 
mas, bet niekas negalėjo dasiprotėti, kas tais varpais skambina. 
Tai smarkiai gaudžia,.,

Miški n is. Taip baisiai jie šiandien daužosi, kad ir mano 
galybė nieko neįveikia. Negaliu aš jų nutildyti.

Jurgutis. Dėdei! Jei norėtumei duočiau tau švęsto van
dens. Radau vargonininko pamestą butelį. Ėjom kartu per mišką. 
Iš atlaidų, mat, grįžo; pasigėręs, vos tik kojas velka. Tik staigu 
kai grius į krūmus, ir guli kai veršis. Vos bepakėliau — o kai 
nuėjo-—žiūriu butelis su švęstu vandeniu. O kad taip paimtumei 
ir pašvęstumei ežerą?!

Miškinis, (nenorams) Švęstas? Pažiūrėsiu, gal nutils tos 
prakeiktosios dvasios. Bet jei ir nutils, tai neilgam, nes ten van
duo upeliu nuplaukia. Etai va..

(Eina scenos gilumon. Miškinis pašvenčia ežerą. Vanduo šnypš
čia, puto‘a. arpą balsas tyla).

J u r g u ti s. (nusigandęs) Dievuliau mieliausiasis!
Miškinis. Koksai tai baisus piktumas! Koks riksmas, 

staugimas!
J u r g u t i s. Vai, Dėduk! Kokios putos, kokie verpetai, Va, 

žiūrėki! Kas tai kaukia, čypia. Ar tu nesibijai, Dėduk?!
M iškini s. Bijotis? O ko? Štai ir nutilo prakeiktas skam

bėjimas... ■ „ (Sugrįžęs, sėdasi ties urvu, tyla).
Jurgutis. Dėduk! Taip dabar tylu toj girioj... taip tylu..
Miškinis. Taigi aprimo kai paliovė '.'.nelabasis tam e pra

keiktame ežere varpais daužytis.
J u rgu t i s. Kartais tik sušniokščia vėjelis, lapeliai sušla

ma, pasipurtina paukštelis besapnuodamas ir vėl nei balso...
Miškinis, (po valandėlės) To] girios tyloje girdis kaž kokie 

švelnūs garsai tarytum įstabiai tyli, slėpininga daina..
Jurgutis. Visada taip... ir girioj, ir ganykloj kai per dieną 

karves ganau, arba kai dienovidžiu namo genu, tai vis kaž kas ’ 
laukuose gieda, groja. Ir tas karklynėlis, ką palei malūną, ir tos 
pievos, ir giraitės — viskas turi savo balsą — o vėjelis tą balsą , 
toli, toli nešioja... (pauza)

O žinai, kada labiausiai? Kai naktį už Joną arklius ganau. 
Aplink juoda tamsi naktelėj Atgulsiu kur pakrūmyje, o čia auk
štai dangus tarsi aukso grūdais pasėta dirva... Ir tylu -- niekur
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Būriai.

nė balso. Tik šuva suloja... Ir staiga išgirstu kaž kokį tolimą 
balsą, taip tyliai, maloniai mane šaukiantį. Ir taip liūdna, taip 
graudu pasidaro, kad pats nebežinau... ^Ė, kas tai žinos! Ir taip 
sau vienui vienas kiaurą naktelę, tik lakštingalėlė manęs pagaili 
ir savo dainelėmis linksmina...

Miškinis: O visi tave kvailiu vadina?
J u r g u t i s. Tokiu jau turbūt mane Dievas sutvėrė... Die

vuliau mieliausis! Dar prie matušėlės gyvos galvos gera buvo, 
bet kaip į žmones išėjau, vis aš jiems įtikti negaliu. Vien 
juokus is manęs daro. Tegu, tesižino!..

Miškinis, Ir muša?
J u r g u t i s. Ką veiks nemušę! Ir senas malūnininkas, ir Jonas 

ir Marė... Visi jie rankas turi... Bet kas tai man! Aš sau dūdelę iš 
karklo išsisuku, tai man visa paguoda ir alkį ir pėrimą pamirštu, 
kai mane ir girios, ir vandenys, ir visi paukšteliai klausos. Ži
nai, Dėduk! man dūdelė per vis brangiausia! (Ilga pauza)

Dėduk! Ar tai tiesa? Paparčio žiedas, kurs šv. Jono naktį 
pražysta ir taip žiba, taip šviečia, it ta tikroji dangaus žvaigž- 
dutė — juk yra tame žiede tokia galybė, kad žmogus, kurs jį 
rastų, gautų vis ką, ką tik panorėtų?..

M i š kinis O kam tu to klausi? Norėtumei didelių turtų 
ar aukso vainiko? Karaliumi būti norėtum?

Jurgutis, (m panieka) Ne! Aš dūdelės norėčiau! Suku 
aš jas ir suku, vis manau jau ne ta, tai kita išdainuos man visa 
ką tik panorėsiu—ir tų dangų, ir aušrelę, ir mėnesėlį, saulelę, 
kai anksti rytą kelia ir tas baltas miglas, kurs ežerą dengia, ir 
tuos laukus ir gireles... E, kur čia tau! Tokios dūdelės, kai rei
kia, niekaip sau nepasidirbsi?..

M i š k i n i s. Jurgut, klausyk ką aš tau patarsiu, tik gerai 
įsitėmyk kiekvieną mano žodelį. Eik dabar namo, o prieš pu
siaunaktį grįžki. AtsineŠki naują dūdelę iš tokio karklo, kurs 
negirdėjo dar nei gaidžio giedant, nei vandens šniokščiant. Atsisė
dęs pakrantyje, pasislėpk krūmuose. Pakylusios miglos uždengs 
tave nuo skenduolių... O kada jos pasisotinusios mėnesio 
spinduliais pradės dainuoti, pūski savo dūdelę, o ji pas tvers 
tą garsą ir perdem persisunks laja užburtąją daina. O tada ji 
tau išdainuos visa ką tik panorėsi, išverks ir tavo graudu jį var
gelį... Tik žiūrėk, kad tave skenduolės į vandenį neįtrauktų. Ö jei
gu tau piktoji dvasia kelią pastotų—nieko nesibijok, tai pagun
dos pranyks. Ar supratai?

Jurgutis. Supratau! (lenkiasi jam)
Miškinis. Ne dėkuok! Bėk namo, o prieš pusiaunaktį 

grįžki!
J u r _
Miškinis. Tik niekam nesakyk, ką žinai!
(Jurgutis išbėga. Nuo ežero pasišokėdamas ir trypinėdanm 

(bėgą Kipšas. Mažo ūgio, plonom kojom, storu pilvu, didella galva, 
plona it vanago snapas užriesta ' nosim)

K i p š a s. Sveikas! Sveikas, senas lepši!

Neužtruksiu!

k
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G

lando? Ko jis čia nori? Cha, cha, cha!Žinau, viską^žinau. Tę- 
nusprogstie, tesupunie — negaus jis dūdelės! Aš apsimesiu 
juodu šunim, užbėgsiu jam kelią, losiu, staugsiu, čypsiu! au! au! 
Pavedžiosiu aš jį po pelkes, po balas. Tu supuvėli, sukirmėli 
senas! Nieko iŠ tovnebus!

M i Š kini s. Šalin! Pražilki, velniška galybė! Ar matai štai 
švęstąjį vandenį? Neerzink manęs, kipše, ir palik ramybėj tą 
vaiką!

Kipšas. O tai kas gi? Su žmonėmis susidėjai, senas 
kobinį?! .

tos, prisėjote puikybės, lakstykite dabar ir rinkite, kas jūsų, 
pasėta, Bet kas mano, to nelieskite! Tas menkas piemenukas ma
no yra! Mano, kai tie miško paukšteliai, kai gelių žiedeliai, ku
rie net patys nežino, kokį sąldųjį kvapų skleidžia aplink. Mano 
jis — nes jo širdis ir akys skaisčios ir šviesios it tos dangaus 
žvaigždelės — jokie žemės geismai jų nedrumščia!eismai jų nedrumščia!

Cha, cha, cha! Tai juokai! Miškų senis pamilo 
kvailą piemenį. Jurgiukas — žvaigždė! Jurgiukasf* « 
Tu, sukempeli senas, dovanok jam dvarą, jei taip jį myli, davo- 
nok pinigų maišą, o niekas jo tada kvailiu nevadins!

M iš k i n i s. Dovanojau aš jam daugiau neg visus pasau
lio turtus — davanojau aš jam Dainą! Lydės jį gyvenimu grau
di, skambi, sparnuota Burtininkė — Daina!..

K i p š a s^ O man palydėt jo negalima?
M iš k i n i s. Tik tu man paliesk tą vaiką, tuoj bitėmis tave 

apsiundysiu!
K i p š a s. Juk aš jo nepaskandysiu, jei jau toksai brangus— 

pk paklaidinsiu, purvyne išmaudysiu... Truputį! juokais!..
Miškinis. Ar nori tiktai? Tuoj bites pašaukiu
Kipšas, {pabūgęs atšoksiu} Nemanyk, Kad aš tavęs bijau! 

, Galiu tuoj pūsti į šią lazdelę ir padarysiu iš jos žvakutę, mels
va liepsnele degančia—pavadžiočiau jį po balas, klampynes... Ir 
šen ir ten, šaukdams, švilpdams, cypdams! Jau kokią tai bob- 
palaikę įvedžiau šiandien į balą. Pliaušku — pliaušku... iki pat 
kelių įklimpo, vadžiojau ją po miškus, kol sugriuvo vos tik kva
pą beatgaudama. Bet piemens nekliūdysiu, jei taip manęs pra
šai, lėksiu geriau išvarteliosiu šieno kūgius, numėtysiu purvynai! 
padžiautus drabužius—tai keiks ryt žmonės, tai varažys!.. v

M i š k i n i s. {duryje} Vilkis kur tik nori, bieso kaili! Švlipk 
su vėjais! Vandenį drumsk! O vaiko neliesk!

(ĮeinUj smarkiai užtrenkdamas duris)
K i p š a s. Cyt! Kas tai eina!

•
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„Naujosios Vaidilutės“ redakcija

Sveikina Vadą Gerbiamą savo ben
dradarbį prof. S. Ša I Ik a u sk į ir p. j. Š a Ik au s k i e n ę 

įžengusius į naują gyvenimo kelią, linki Jiems kad tas 
. kelias būtu kuo lygiausias ir vestų į šviesią ateitį.

f

/■ • M Pečkauskait&.

Margerita Lekeux.
(tąsa).

Liežas, kame gyveno Maggy, yra Valonų miestas, bet yra 
jame į 50 tūkstančių flamandų. Daugumas—kasyklų ir fabrikų 
darbininkai. Prieš karą jų padėjimas buvo begalo sunkus. Nuskurdę, 
apsikrovę vaikais, susispaudę ankštuose butuose, sunkaus dar
boalinami, girtuokliai — daugelis buvo atstoję nuo bažnyčios 
ir prisidėję prie socialistų. Norėdami juos gelbėti, pranciškonai 
ir redemptoristai ėmė darbuotis jų tarpe. Surinko jų kelius 
šimtus, davė jiems salę, knygyną, laikė mišias, sakė flamandiš
kus pamokslus. Bet tas apaštalavimas ėjo sunkokai* Daugumas 
ttį žmonių buvo storžieviai, tamsūs, skurdo sužiaurinti. Tos ak
cijos vedėjas, tėvas N. pranciškonas, belankydamas juos, išgir
do apie Maggy, kuri jau turėjo prietelių jų tarpe, ir tuojau su
prato, kad čia bus jam gera padėjėja. Jis kaip tik reikalavo cho
ro vedėjo. Sužinojęs, kad Maggy yra labai muzikali, jis pasiūlė 
jai ta sunkią pareigą. Maggy sutiko numanydama, kad čia jai 
atsivers plačiausia dirva apaštalauti, daryti gera. Su visu savo 
karštu temperamentu ji puolė varyti tos naujos darbo vagos. 
Vaikščiodama po flamandų butus, ji kaip mokėdama, viliojo eiti 
į klubą, prisidėti prie choro. Ir čia svarbiausia buvo jai ne iš
mokyti gražiai giedoti, bet prisivilioti j klubą kuo daugiausia 
žmonių, sugauti kuo daugiausia sielų. Neilgai trukus, jos chore 
buvo 70 žmonių, jų tarpe seni socialistai ir viena blogo elge
sio mergaitė. Kai kurios choristės tuo labai pasipiktino. Vie
na sakės nedalivausianti chore, kol jame bus toks asmuo; kita 
pareiškė, kad motina neleisianti jos būti tokiame chore. Naba
gėlė Maggy ramino, prašė, aiškino, sakydama, kad jei gerieji 
niekados nenorės prieiti arčiau prie blogųjų, tai nepataisysią jų, 
kad ji kaip tik tam juos atvedusi ir kad juo žmogus nelaimin
gesnis, juo labiau reikia jo gailėtis.

Tėvas pranciškonas leido jai viską daryti, nes tą sąlygą ji 
išsiderėjusi, apsiimdama būti dirigente. Bet vieną, kartą ji, surin-
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kusi nudriskusių gatves vaikų, atvedė ir juos j chorą. Kilo toks 
kačių koncertas, kad tėvas vedėjas, neiškentęs; paprašė ją, kad 
neleistų jiems giedoti, nes jie nepakenčiamai falšuoją, ir kad jis 
vieno iš jos tereikalaująs, kad viskas butų padoru. Tuomet Mag
gy ėmė kviesti visus tuos vaikus pas save ir ten mokė giedoti, 
kartu lavindama jų sielas. Jokie nepasisekimai, jokios sunkeny
bės negalėjo ataušinti jos dagumo, nusilpninti jos energijos. 
Nes ji viską darė iš meilės, o „meilė nejaučia sunkenybės, ne
paiso vargo; jai nėra nieko negalimo, nes ji mano, kad jai vis
kas leista ir viską ji padarys8.

Tuo tarpu prasidėjo karas’ Flamantų klubas virto ligonine. 
Lyg nujausdama, Maggy tais pačiais metais buvo išėjus Rau
donojo Kryžiaus sanitarų kursus ir dabar uoliai ėmė slaugyti 
sužeistuosius. Jos trys broliai ėjo į karą, jų tarpe ir tas myli- 
miausysįs, kurs jau buvo įstojęs į vienuolyną. Numetęs tam kar
tui vienuolio rūbus, jis ėjo, kaip savanoris, ginti tėvynę nuo 
vokiečių barbarų.

■ v. ;
Šis pasaulis taip yra surėdytas, kad patogiausiai jame gy

vena žmonės drungni. Jie nieko nedegina, nieko nešaldo, užtat 
yra visiems priimtini ir visų pakenčiami. Juo toliau žmogus iš
eina iš tos vidutinės normos, juo sunkiau jam tenka kentėti. 
Patyrė tai ir Maggy. Ji buvo labai karštos prigimties, tikra nie
kados negęstanti liepsna. Ji nemokėjo dirbti pusiautinai, į kie 
kvieną darbą dėjo visą savo ugningą sielą. Del to ir pusėtini 
rezultatai jos netenkino. Norėdama pasiekti kuo daugiausia, ji 
išgalvodavo vis naujų priemonių, išrasdavo vis naujų kelių, ji 
nekentė rutinos, Šablono, sustingusių schemų. Apdovanota sti
pria kuriamąja galia, ji viską dirbo spontaniškai, stumiama įkvė
pimo. Kadangi viso to pasėka buvo ta, kad ji įsigijo didelės įta
kos savo mokomiems vaikams ir buvo jų mylima labiau, negu 
kitos mokytojos, tai jos draugės ėmė jai pavydėti ir jos neap
kęsti. Viršininkei nepatiko jos perdidelis savarankiškumas, lau- 
žymasis iš senai nustatytų rėmų, tad ir ji persekiojo jaunąją 
mokytoją ir pagaliau norėjo perkelti kitur. Maggy, nenorėdama 
skirtis su tėvais, atsistatydino. Kitoje mokykloje buvo tas pats. 
Kai inspektorius, aplankęs mokyklą, pasakė motinai viršininkei: 
„Tamsta teturi vieną vienintelę tikrai gerą mokytoją savo įstai
goje — panelę Lekeux8, ir kitos mokytojos tai išgirdo, jos ne
dovanojo Margeritai. Šnipinėjo ją, šmeižė, stengės kuo blogiau
siai aiškinti kiekvieną jos žodį ir elgesį, skundė viršininkei. 
Tiesą sakant, jos laikymasis nelabai tetiko tokiai stilingai, kaip 
benediktinių mokyklai, Ji nemėgo ir dažnai pajuokdavo tą dir
btinį, suvaržytą manieringumą, nenatūralumą. Ji pati visados 
buvo natūrali ir visai laisva. Kartą ji sumanė surengti vakarą 
eksternėms. Tai kaštavo jai labai daug vargo. Jai pavyko* gauti 
pasiskolinti mieste kostiumus ir dekoracijas, kuriuos ji pati at
vilko, įsidėjus į ratelius. Mokytojos, subėgusios pas viršininkę, 
pakėlė baisų trukšmą, kad Maggy verčianti mokyklą teatru, kad
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norinti įsigerinti mokinėms, žemindama kitas mokytojas ir t. t 
Paskutinę dieną prieš vakarėlį viršininkė neleido jo rengti. Mag
gy, sukrovus visą mantą į ratelius, nugabeno atgal, iš kur buvo 
paėmusi. Tėvas pranciškonas paklausė ją:

— Ką dabar darysi, Maggy?
— Ką gi? Pramanysiu ką nors kita. Kas nieko nabando, 

tas nieko nepasiekia.
Niekuomet ji nesiskundė, nesiteisįno, nepyko. Ne dėl to, 

kad nebuvo jautri—priešingai, jos karštas temperamentas labai 
stipriai reagavo į viską — bet dėl to, kad „niekados .neesame 
tiek panašūs į Jėzų Kristų, kaip ramiai kentėdami persekiojimus“.

Maggy buvo angeliškai skaisti, ji niekados neturėjo kuniš- 
kų pagundų ir net į galvą jai neateidavo įtarti kame nors esant 
blogumą. Dėl to ir jos laikymasis buvo toks laisvas ir dėl to 
ji taip aiškiai ir tiesiai, kaipr vaikas, žiūrėjo visems į akis. Slau
gydama kareivius, ji elgės su jais, lyg tikroji sesuo: sėsdavos 
ant jų lovų, pasakodama, rodė be galo daug meilės ir užuojau
tos. Kada kai kurie, šiek tiek pasveikę, persikėlė gyventi į mies
tą, priglausti įvairių šeimynų, Maggy lankydavo juos retkarčiais 
ir ten. Ypač du, gyvenančiu arti jos namų. Nuėjus pas juo 
su savo drauge, ji grojo jiedviem fortepijonu, linksmino, kalbė
jo apie savo brolius fronte. Vienas jųdviejų, sugrįžęs į karą, 
ėmė jai rašinėti laiškus, kažin kodėl labai negudriai sumanęs 
adresuoti juos vienos kaimynės vardu. Nėra ko besakyti, kad 
toji kaimynė kuo greičiausiai pranešė šią svarbią žinią — žino
ma, su komentaraissavo kaimynėms, ir netrukus kilo gan
das, kad Maggy flirtuojanti su kareiviais, kaip iš tikrųjų kad 
darė kai kurios slaugytojos. Gandas pagaliau priėjo ir pačią 
Maggy. Tai buvo jai skaudus smūgis -— jai Kristaus sužieduoti
nei. Tikrai, balta lelija, purvinais pirštais paliesta.

Bet dar skaudesnė jai buvo žaizda, padaryta brangiųjų z 
artimų žmonių.

Kartą tėvas vedėjas išgirdo apie vieą poną B. turintį ne
paprastą bosą. Bet veltui jis kvietė jį į chorą, tasai nėjo. Ma
ggy, sužinojus ‘tai, tuojau pati nuėjo pas jį. Tai buvo jaunas 
vyrukas, kurs pats vienas gyveno pačioje pastogėje. Maggy 
atsivedė jį pas save į namus ir liepė dainuoti, pati akampani- 
juodama. Norėdama jam įsigerinti, ji pavaišino jį tam tyčia nu
pirktu cigaru. \

Jaunikaičio turėta baisiai stipraus balso. Kai jis paleido 
tą savo tromboną, visi kaimynai, subėgo pas duris. Motinos 
tuo kart nebuvo namie, tik senelis tėvas savo kambaryje stebė
jos nauju dukters radiniu. ,

Maggy pakvietė savo svečią ir rytojui, nes norėjo, kad 
sekmadienį jis pagieduotų bažnyčioje solo. Jaunikaitis noromis 
prižadėjo ateiti, nes jam labai tiko tas prašymas ir panelės 
mandagumas.

Trecią dieną buvo jo vardinės. Maggy prirengė jam tortą 
ir butelį vyno. Taip gražiai pavaišintas, jis dar smarkiau palei-
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do kakarinę.^ Gatvės išdykėliai užlipo ant lango pamatyti, kas 
čia daros, paskui ir praeiviai ėmė stabdyti savo žingsnius. Pro 
langą buvo matyti šalia butelio vyno sėdint Maggy ir iš visos 
jėgos daužant pianiną ir jaunikaitį bliaujanf, griaujant ir trimituo
jant, kad net skambėjo visa gatvė

Vakare senelis tėvas tarė sugrįžusiai motinai:
— Įsivaizduok, ji čia atsiveda kaž kokį tipą. Ji dainuoja— 

su juo ir geria vyną. Ir kaimynai kalba apie tai. Taip toliau bū
ti negali.

Motina, pasivadino Margaritą ir paklausė:
— Ar tiesa, kad kvieties kaž kokį vyrą ir pati vaikščioji 

pas jį? Ką gi sau manai.. Ką judu darot drauge?
— Bet, mama—tarė Magdy paraudus—tai ne vyras, tai ba

sas chorui.,
Ji negalėjo daugiau kalbėti ir verkdama nubėgo į savo 

kambarį.
VI. \-

Nuo to laiko, kai Margaritai išaiškino, kad vienai negalima 
vaikščioti vakarais, ji keliaudavo su savo drauge, labai jai atsi
davusia ir ją mylinčia. Draugė buvo labai nedrąsi, tad kalbėjo 
visados Maggy, pavesdama jai melstis tuo laiku, kad ta kalba bū
tų sėkminga. Jiedvi eidavo į baisiausias, tarsi Dievo apleistas, 
negrįstas gatves, į nešvarius, nudriskusius namus, dažnai bris- 
damos per purvynus, šokinėdamos per pilnus vandens griovius 
valizėle su dovanomis nešinos. Štai du paveikslėliu rodančiu, 
kaip Maggy ?žvejojo sielas“.

Išgirdusi nuo Maggy, kad jiedvi dabar eisiančios pas Ver- 
donck’us draugė sušuko:

— Pas Verdončk’us! Dieve mano! Bet Maggy, juk gerai 
žinai, kad tėvas vedėjas bandė nesenai ten įeiti ir mažne gavo 
mušti. Gavo kuo greičiausiai pasitraukti. Smarkią turi ranką ta 
Verdonck’ienė. Ji neįleis mudviejų.

— Melskimės, tarė ramiai Maggy.
Priėjus, Verdonck’ų būtą, Maggy pabarškino į duris. Atida

rė moteriškė Herkulis.
— Laba diena, poniute! V

. ■ —— Lab... v \
Bet tuojau ji suprato, iš kur tos viešnios. Įsismeigus kuv 

mštis į Šlaunes, ji šaukia:
— Jus ateinat iš Hesbaye (taip vadinas vieta, kur buvo 

flamandų klubas), žinau! Eikit laukan! —Poniute, sako nusižemi
nus, Maggy, mudvi taip pavargom ir visos sušlapom, žiūrėkit! 
Ar negalima atsilsėti pas jus minutėlę?
Tiesą sakant, ji turi gerą širdį, ta Verdonck’ienė, bet yra veiklus 
socialistų sindikato narys ir pamačiusi iš tolo „ilgaskvernį“ ne
sitveria savo kailyje.

Maggy sėdas pas ugnį, lyg sena pažįstama.
— Biaurus oräs—sako ji norėdama pradėti kalbą. Užuot at

sakius, Verdonck’ienė apsisukus išeina.
Draugė stengias neprasijuokti garsiai.
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— Ji neatrodo kalbi.
* —- Kaip gi čia reikia prakalbinti tą storžievę—rūpinas 

Maggy.
Virago įeina. -
Gera pas jus, ponia Verdoncklenė, pradeda Maggy, ir jūs 

esate labai maloni. O juk geri žmonės visados supranta viens 
' kitą. .•

Verdoncklenė suraukus antakius, sučiaupus lupas, ima 
valyti daržo ves, tartum visai užmiršus viešnes. Tegirdėti van
duo gargaliuojantį drumulyje ir peilis girgždint kopūstuose. 
Draugė/ nerami, žiūri retkarčiais į tą peilį ir į Verdonck’ienės 
miną. Ji prisimena pasakas apie žmogėdras.

— Ar pažįstat tėvą N.?—rizikuoja Maggy.
žmogėdra rodo dantis ir mosuodama peiliu kiurksi:
— O, tasai! Jei jis kuomet ateis...
Durys atsidarė. Tai Verdonck’aitė. Sumažinta motina.

Labas vakaras, panele, sako Maggy švelniai.
Verdonck-aitė klausia motiną akimis.

■ — Ką čia turi? — Sako grubijoniškai motina.
— Vėliavą. Reik ją pataisyti.
Ji, mat, nešioja sindikato vėliavą eisenose. Tai jos vyriausia 

garbė.
Ji rodo vėliavą.
— Negraži ta tavo vėliava, sako Maggy susiraukus.
— Ji jau sena, panele.
— Mūsų daug gražesnė, ką? — Kreipias Maggy į draugę. 

O taip. Mūsiškė šilkinė, o šita medvilninė.
— Šilkinė vėliava? — klausia mergaitė domėdamos.
— Žinoma, ir auksu pagražinta — prideda Maggy.
Ar nori ateiti jos pažiūrėti? Jei nori nešti mūsų vėliavą, 

— sako ji juokdamos — tai tik nuo tavęs pareina. Ateik paban
dyti sekmadienį, pas mus bus eisena. Ji tau labai pritiktų, ta 
vėliava!

Duktė ir motina gudriai žvelgia į viena antrą. O Maggy 
vis plepa, nepaisydama nieko, pasiryžusi kęsti ir išmetama pro 
duris, jei reiktų.

— Ar pažįstate tą? Jis ten vaikščioja.
Ir Maggy kalba apie klubą, apie chorą. Ji irgi turi sindi

katą—ir taip linksma ten sekmadienį! Galų gale, Vordonęk’ienė, 
beklausydama ią taip tarškant, ima šypsotis linksmai, beveik 
simpatingai. O Maggy kalba apie socialistus. Kodėl nesuprasti 
kits kito? Juk, pagaliau, visi esame broliai.

— Jeigu ateisi, puikiai pavaišinsiu tave — sako Maggy 
dukteriai.

Duktė ieško atsakymo motinos akyse. Ragana guščioja pe
čiais, tarsi sakydama:

— Pagaliau kas'man rūpi? pasikark!
— Lig sekmadienio, sako Maggy. Ir labai ačiū, poniute, 

o už tamstos gerumą. Dabar gerai atsilsėjom. Lig Sekmadienio»
Išėjus, Maggy sako draugei:
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— Dabar dar du anglininku. Čia, rodos, bus sunku.
Vos tik peržengusi, per slenkstį, ji girdi mandagius žodžius: 
r- Klausykit, nėra reikalo čia eiti!
— Bet... vis dėlto leiskit man įeiti.
Pas pečių du vyru, atsisėdę ant žemų kėdžių prieš vienas 

kitą, kaip du lokiu, ruko pypkes, tokias pat juodas, kaip jų gal
vos Viskas kita atitinka gyventojus: pečius, sienos, baldai, grin
dys — ir sielos taip pat, deja! viskas juoda tame urve, kurį 
tešviečia auglininko lempelė, pastatyta ant pečiaus. Sprendžiant 
i š žibančių taškų, apsupančių ratu jųdviejų kiekvieną, galimą 
manyti, kad juodu praleidžia savo atvangą, rengdami spiaudy- 
mokonkursą.

Maggy sėdas arti jųdviejų; draugė tupįs kampe.
Ir Maggy ima jiedviem kalbėti apie karą, apie savo broliui 

fronte, ir apie mišias ten granatoms lyjant... Nejučiomis ji pri
eina flamandų mišparus ir procesijas: „Taip gražu, griežia smui
kininkai, ir tiek šviesos... ateikit pažiūrėti sekmadienį®.

į šį pasiūlymą atsako pašėlęs juokas, kurs judina dvi pyp
ki, lyg dvi švytuoklių

— Bet mudu esame socialistai, ir aš ir jis!
— Tai kas? Judu atsimainysit. Be to; tiek jų yra pas mus, 

tų socialistų.
. ? — A!

Ir ji vėl pradeda savo bylą. Kalba apie socializmą, apie 
kareivius, apie Dievą, apie jųdviejų sielas, apie anglių kasyklas, 
ir apie pragarą, ir apie dangų... Kalba, kalba... dvi valandi! Pa
galiau ji konstatuoja, kad jau dešimta pasibaigė ir kad draugė 
giliai miega savo kampe. Ji žadina ją ir taria sudiev dviem lo
kiam Bsocialistam“, o šiuodu sako šypsodami:

Panele, ateikit dar, mudviem patinka jūsų klausyti.
Sekmadienį Maggy laukia klube savo žvejojimo rezultatų. 

Dažniausiai ateina visi jos pakviestieji. Ji sveikina juos, kalbina, 
juokauja. Paskui visi eina į bažnyčią į vakarines pamaldas. 
Maggy diriguoja chorą. Paskui pamokslas, o pagaliau procesija* 
rengiama visados labai iškilmingai. Po pamaldų visi renkas į 
salę. Maggy vaikščioja nuo vienos grupės pas kitą, o kur tik 
nueina, ten skamba juokas. Ji kiekvienam turi meilų žodelį, kiek
vieną palinksmina, o kur reikia, pamoko.

Jos įtaka augo kasdien, niekas negalėjo atsispirti, prieš ją; 
dvelkė iŠ jos kaž kokia galia, kuri visus įveikdavo. Tai buvo 
galia, kurios duoda Kristus visiems tikrai Jį mylintiems. Apaš
talavimas flamandų tarpe ėjo kuo geriausiai, vis daugiau jų rin- 
kos į bažnyčią ir į klubą, vis giliau įsmigo į jų sielas Kristaus 
mokslo grūdeliai. Choras adoravo Margeritą. Kai kurios gies
mininkės, kurios iŠ pradžios visai nebuvo maldingos, paskui 
taip atsimainė, kad kelios net įstojo į vienuolyną. O iŠ vy
rų, Margeritai mirus, vienas tiktai nevaikščiojo dar į baž- 

. nyčią/ .■
■ ' » . 1 »• * *' ' -
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16 Margarita Lekeux
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Tas choras buvo viso darbo širdis. Nors, kaip jau sakiau, 
M atgeri tai ne tiek rūpėjo pats giedojimas, kiek pritraukimas ir 
atvertimas žmonių, tačiau choras netrukus taip išsilavino, kad 
darė visiems ko geriausio įspūdžio. Maggy net gastroliuodavo 
su juo kaimo bažnyčiose, kai per misijas reikėjo privilioti daug 
žmonių. J..'.:-' . t.

Mažiesiems giesmininkams Maggy keldavo balius. Kartą 
per T ris Karalius ji pasinaudodama motinos nebuvimu namie, 
sukvietė juos pas save. Suvalgę vadinamąjį Karalių pyragą, 
sustūmę į pasienius baldus, Maggy atsisėdo už pianino groti, 
o vaikai ėmė šokti. Taip buvo linksma, kad užmiršo laiką. 
Urnai Maggy sušuko: „Greit statykim viską į vietą, mama pa
reina“! Skubiai sutvarkę baldus, vaikai išbėgo namo, ir moti
nai parėjus, Maggy baigė mazgoti indus. Besiteisindama ji ga
vo stipriai nubučiuoti ir nuglamonėti motiną.

(Bus daugiau).
.. ■ \ V -

Mūsų direktorius.
Praėjusiais metais, prieš pat Kalėdas mirė Lazdijuose kun. 

M. Gustaitis.
Dar prieš karą jis buvo direktorium „Žiburio“ mergaičių 

progimnazijos Mariampolęj. Karo metu toji progimnazija kėlės į 
Rusiją. Jai teko būti įvairiose vietose (Trakuose^ Siennoj) iki pa
siekė tambovą ir ten sustojo ilgesniam (ten iš progimnazijos 
padaryta gimnazija). Visą tą laiką kun. M. Gustaitis ja nenustojo 
rūpinęsis, kartu važiavo, nors per tai nemaža vargo teko jam 
pakelti. Gana skaitlingą būrį mergaičių reikėjo pavalgydinti, per
nakvinti, o lėšų nebuvo, teko pačiam jų ieškoti.

Kun. M- Gustaičio rūpestingumas, prielankumas jo globo
jamoms auklėtinėms visuomet buvo tikrai tėviškas. Užtat ir 
mokinių jis buvo labai mylimas.

Turėdamas daug Įvairių pareigų Jaroslavlyje mūšų direkto
rius negalėjo gyventi Tambove. Tarpais tik atvažiuodavo. Kiek
vienas jo atsilankymas buvo didžiausia šventė mokinėms.

Prisimenu vieną tokią šventę. Visos gimnazijos auklėtinės 
buvo vasarnamiuosė netoli Tamboyo. Atvažiavę j vasarnamius 
(tąsyk tik ką įstojau į Tambovo „Žiburio“ gimnaziją) ištolo pa
stebėjom kažkokį nepaprastą subruzdimą.

Kas gi čia galėtų būti?—Tai direktorius atvažiavo' Mergai
tės, norėdamos padaryti jam malonumą, rengia vakarą.

Nežinau ar iš tikro tą vakarą viskas buvo taip gražu. Man 
rodės, kad nieko gražesnio nesu mačiusi ir negausiu pamatyti. 
Manau, kad mūsų direktoriui, taip pat kaip ir mums, tas vakaras 
suteikė nemaža džiaugsmo.

Meilė juk buvo jo rengėja, o šį burtininkė moka papras
čiausi, mažiausį menknieki paversti džiaugsmo. šaltiniu.-.

Pabaigusios gimnazi ją vi sos išsiskirstėm, retai tekd avo sueiti 
savo buvusį direktorių, Kun. M. Gustaitį, tačiau kiekviena mūsų vi
suomet prisimena jo tėvišką rūpestingumą ir meilę.
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s Motiejaus Gustaičio poezija.
Per drąsu butų šiandien daryti galutinų išyadųapie poeto 

M. Gustaičio kūrybą. Daug jo poezijos darnespausdintos guli 
rankraščiuose. Tačiau tai, ką turime po ranka, leidžia charakte
rizuoti jo poeziją ir kalbėti apie jo talentą.

M. Gustaitis musų literatūroje iškarto pasirodė subrendu* 
siu talentu, jo kūryboje, mano nuomone, nėra nei pažan 
atgal ėjimo. Tai jo talento charakteringą ypatybė. Tačiau tokį 
lygumą savo poezijoj jisai pasiekė dideliu darbu, nes parašęs 
eilėraštį ilgai dailindavo, šlifuodavo, nesiskubindamas spauzdinti. 
Gal iš dalies tokis kūrybos procesas pakenkė jo poezijai, ji at
rodo gal vietomis dirbtina, šalta, nestverianti už širdies, arba 
kupina patoso. Vis dėlto randama jo kūryboje nuoširdaus ir 
neperdėto jausmo, kuris tryška iš jo tyros Širdies ir kiekvienam 
užgauna sielos stygas, jaudina.

Literatūros darbą, reikia spėti, M. Gustaitis pradėjo užsie
nyje. Savo autobiografijoje rašytoje eilėmis sako—

O grožio deivę pirmu kart 
Išvydau Alpių dausose,’

ir šita grožio deivė tiek jo sielą paveikė, sužavėjo, net—
Kuriai simfonijos dvasia 
Pamokė ritmiškai pritartu 
Ir nuo to laiko dailėje 
Tebskendi siela bei širdis...

Vainikai 40 p.
Bene Ad. Mickevičiaus poezija jam padariusi įtakos, kad 

ją pamylėjęs, įsigilinęs v pradėjo versti lietuvių kalbon ir rašyti 
originalius eilėraščius, čia dar reikia pasakyti, kad ir disertaciją 
rašė apie Ad. Mickevičiaus „Krimo sonetus* ir šių sonetų ver
timą 1909 m. išleidęs Vilniuje. Be to, kitos priežastys vertė jį 
imtis plunksnos; būtent: skausmas kad Lietuva be galo kenčia 
nuo rusų valdžios, lietuvių kultūros darbą slegia,' veikėjus per
sekioja, prisidėjo ir tėvynės ilgesys. < ‘

Po kai kuriais jo eilėraščiais yra datos ir seniausią randa
me 9Erškėčių taku* rinkinyje po balade „Prakeiktas Šernas*-— 
R o m a 19 0 0 m. Tai bene pirmutinis jo eilėraštis. Šioje baladėje 
gan tamsokai pareikšti skausmai, kuriuos kenčia nuo „pragaro 
bernų* lietuviai. „Pragaro bernas, prakeiktas šernaskaip poe
tas pareiškęs viename savo laiške1), yra „Vonseckio (kurį V

• ... . . ‘ * • ’ ’ . e

.!■■■ M.,.   I nu ‘

„Lietuva“ 19284-5 Nrv. 4. V. Bičiūnas — Kun. Dr. M. Gustaitis. 
Atsiminimai). •/
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Kudirka vadina «Juda Iskarijotovič Padleckoj“) darbų alegorija“. 
Joje lietuviai skausmingai sako:

■ ’ ’ « ’ ' i . P * * - "•* . * * " • r • .

» , ’ . < ‘ , »

— Ką veiksim neliūdę neverkę? 
Nuožmi giltinė mus užgavo! 
Kaip žaisime, širdis įmerkę 
Kraujuosna gimdytojų savo?

Tačiau poetas vaizdais išdėstęs prakeikto šerno žiaurius 
darbus (mat, šernas jų tėvą buvo nužudęs) ragina kentėti, turėti 
Dievujevilties—

— Vaikučiai, teisingas yr Dievas!
Jis teikia kentėtojams dangų:
Ten mamai ir jums išmelš tėvas 
Liuosybę nuo šerno žabangų.

Šernas tiek daug lietuviško kraujo išliejo, tuo ir baigia bala* 
dę, kad— .7 . 77 .7 7--. • ‘

Trečioji aušra netekėjo,
Jau debesys ištiesė sparną;
Iš kraujo perkūną nuliejo, 
Užgraudė ir trenkė j Šerną..

Erškėčių taku 52—53 p.

Ilgesys spaudė M. Gustaičiui širdį. Atsiskyręs nuo gim
tinės pasijuto didžių skausmų ir sielvarto verpetuose ir tuometę 
kaip jisai kartą prisipažino, sudėjo šią poetišką, labai nuotaikingą^ 
dainelę, kuri, anot Jakšto,2) tiesiog prašos dainuoti.

Čiulbi nečiulbi,jinksma paukštute,
Giedi negiedi, jauna sesute

Neatmainysi mano dalelės, 
NenuraminsiŠirdelės:

Vai toli toli brangi tėvynė, 
Da tolimesnė laisvės gadynė...

’ •• ■ i ■ ■ ' ? .■ .■ ' . “ ■' . • ■ ■’

Ir užbaigia:
...Nukrito pančiai! Nūn, dangau, švieski, 
Linksminkis, žeme, sesute, gieski,

• . t *

Jau atmainyta mano dalelė,
Jau suraminta širdelė:

v Tremtiniui brangi miela tėvynė, 
Užvis brangesnė laisvės gadynė.

Eršk. taku 45—46 p.

Be abejo šioji dainelė, išleista 1916 m. Rusijoj, turi kiek ir 
tremtinio vargo atbalsių, neš, matyti, autorius įprastu nusistaty
mu ją taisė, šlifavo ir papildė. Bet įdomu tai, kad paskutiniame 
posme pakeičia nuotaiką, pasijunta laisvas, nors taip galvoti nieks 

ÄdT Jakštas Mūsų Naujoji literatūra. Katinas 1923 m. 159 puslapyje,.

- ^tar
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turbūt tuomet negalvojo ir čia jisai savo intuicija jautė artinan
tis Lietuvai »laisvės gadynę* ir visus kviečia dėlto su juo džiaug
tis. Ir Amerikoje 1914-15 m. atsilankęs ilgėdamasis tėvynės ra
šė ilgesio dainas: •

Kada ateis ta valanda,
Kad grįšiu vėl? Kada kada?,.

Tėvynės ašaros 22 p.

Tėvynėsmeilė tryška iš kiekvieno,galima sakyti, jo eilėraš 
čio. Net religinėse eilėse jisai retai kosmopolitas, o dažniausia 
lietuvis patr.olas. Štai kaip jisai baigia maldą »Prie Aušros Vartų

Ištisą mūsųpalaimink šalelę:
Miestus ir kaimus, upes ir dirvonus!
Motina, Tavo žvelgimas malonus 
Rodo tėvynei išganymo kelią!

Tėv. ašaros 28 p.

Tiktai »Varpeliuose* jau religini elementą kartais visiška 
atskiria nuo patriotizmo, pav. eiieraščiuose »Po kryžium“ (6 ir 7 
p.), „Rezurekcija“ (14) ir k.

Bendrai imant jo patriotizmas vietomis yra gan savotiškas 
irį jei galima taip pasakyti, riet keistas. Visi, ar beveik visi, poe
tai pamatę gražią gamtą kituose kraštuose ja gėrisi, susižavi ir 
tai suprantama. Maironis viename eilėraštyje (Pav. balsai 5 tas 
leidimas 56 pusi.) »Ant kalno Rigi-Kūlm" taip rašo:—

Nuo viršaus Rigi KuIm’o, aukščiau debesų, 
Užmatyt negali Lietuvos;
Vien tik dunkso aplinkui vainikas kalnų, 
Apsisupusių rūbais žiemos.

O po kojų žemai stebuklingai graži 
Žydi rožėmis Alpių šalis; 
Susiūbavę žali ežerai keturi 
Ją bučiuoja jautriai vilnimis...

.Kaip čia tyla, gražu!.. Vien keleivio širdis
Neatranda ramumo ilgai,
Ir tą šalį norėtų pasiekti akis, 
Kur Dubysos žaliuoja kalnai! .

Čia Mąironis, aprašęs gamtos grožybes užbaigoj ir tėvynės 
ilgesį pareiškia. Galima imti ir kiti eilėraščiai tiek Maironio, kaip 
»Vakaras ant ežero keturių kantonų“, tiek kitų autorių, kurie vis 
dėlto svetimos gamtos giožybėms pasiduoda. M. Gustaitis beveik 
niekur nerado gražesnės gamtos kaip Lietuvoje ir tai matyti visai 
nuoširdžiai savo kūryboj pareiškė. Lietuvos gamta j jj veikia
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na, ir visų pripažįstamagraži, tai jisai stengiasi tą gražumą 
gautais neigiamais įspūdžiais, kurie jį slegia, lyg . paneigti. Tai 
ką pasakiau bus aišku paskaičius sonetą „Šveicarijoj“. — •

Kad pėkščias eidavau į Panemunę: -"
Lydėjo saule, vieversiai čiulbėjo,.
Takeliai glostė kojas — glamonėjo. 
Čia kalnai, užsimetę ledo gūnią, 
Dejuoja; girios dūsauja nuo vėjo. 
Nuilsęs sėdu valtin. Nešk, Lemane, 
j gražiąją Montrė. Putotos bangos 
Aplink gyvatėms šnypščiančiomis rangos. 
Vai Nemune! Kad keldayąus į Kauną 
Ar plaukiojau po vagą tavosrauną, 
Vilnis per vilnį siekė sveikinti mane...

Varpeliai 16 p.
Dar labiau jį slopino Amerikos gamta. Neris, Šešupė ir 

Nemunas jam tūkstančių tūkstančius kartų malonesnės. „Iš Pan- 
silvanijos“ eilėraštyje štai kaip poetas Amerikos gamtą lyg pra
garą piešia, palyginęs su Lietuvos gamta: —

Čia upės juodos, kaip derva;
Jų vengia ne tiktai žuvis, 
Bet šliužas ir varlė žalsva... 
Aplink juodi kalnai tematos, 
Apžioję liesą upės lytį, 
Lyg pragaro pažiauniai platūs, 
Norį aną ryte praryti...
Apygardų laukai miškai 
Išrodė mirę visiškai...

Tėvynės ašaros 22 ir 23 p.

Todėl nenuostabu, kad poetas gyvendamas Rusijojg) sirgo 
nostalgija (tėvynės ilgėjimosi liga). Jo ir kituose eilėraščiuose 
galime rasti vietų, kuriose jisai reiškia slegiantį, kaž kokį šiurpo 
jausmą ir labai didelį tėvynės pasiilgimą. Kada Rusijos caras 
buvo nuverstas, jisai himną parašo, ragindamas kiekvieną tautą 
rūpintis savo laime: — .

• . ’ . . < .

Sukrušo ranka geležinė 
Vergybos sutrupo grandis, 
Kur engė žmoniją tėvynę, 
Kaip Laokooną angis. 
Pakilkite tautos ir kartos, 

v Paveldėkit Laisvės turtus, 
O būsit galingos ir vertos 
Atkelti sau Laimės vartus ir t. t.

Sielos akordai 29 p.
i . ‘ ■ • ‘ ‘ -o ■ ", ’ - ’ *

3) Skaityk M. Grigonies Kuri. M. Gustaitis Jaroslavlyje. s. m. sausio 
12 d. Rytas Nr. 9.

*. • , * ■ ■ » ... . ,
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Ypatingai karas, naikinęs visą Lietuvą, darė jam didelį 
įspūdį ir nusivylęs poetas sielojosi dėl tų kančių. Jis davė ir 
karo vaizdų atmieštų skausmu: 

, , ’ ‘ * ■, • . ".*.*’•* • *,'»■" ' ’ ’ i , ■ »* * ■.

Tas gaisras — ne saulės laida, 
Tiktai Suvalkijos liepsnoja dangus! 
Tai anuotų ūksi aida...
Ir apmirė žodžiai.. Ak, Dieve brangus.
Tai mūšų tėvynę Šventoji!
Tai jos aureolė! Jos skliautai liepsnoja...

Eršk. taku 34p.
Jam tiek buvo skaudu kad melste meldė Dievą atleist 

žmonijai* palengvinti jos kančias:
Gana jau, Viešpatie, gana

Sausinės pasauliui tos didžios!.. /
...Nejaugi tokią kraujo srovė
Visų kaltybių nenuplovė

Eršk. taku 39 p.
O poetui asmeniškai dėl karo nelaimių ir tautos vargų: 

Nelaimės tėvynės 
Ant mano krūtinės

Išdegino kryžių, įspaudė giliai...
■ T. a. 8 p.

Be keletas poezijos leidinėlių M. Gustaitis parašė lyrišką, 
autobiografišką poemą „Meilė“ ir dramatinį veikalėlį oratoriją 
.Aureolė“. Aureolė, kaip simbolinė oratorija yra veikalas gražus, 
pilnas kilnių minčių, patriotizmo ir religinės nuotaikos. »Meilė“ 
bene stipriausias ir įdomiausias jo poetinis kūrinys. Kas po
etą gerai pažįsta, žino jo gyvenimą, tam ši poema visai supran
tama. Ten jausti, kad poetas nusivylė, jo siela visumet buvo 
skausmuose. Jau pats pirmos dalies skyrius »Pats sau retežius 
kala“ daug pasako. 1

Pirmoji dalis šios poemos »Užžavėta naktis“ antroji »Ant 
mirties kalno“ ir trečioji »šermenys“. Jau dalių vardai sakyte 
pasako, ką autorius vaizduoja. Poemoj, reikia^ tiesa sakyti, yra 
vietų tikrai pasigėrėtinų, bet čia kalbėti apie M. Gustaičio po
emą ir oratoriją maža vietos.

, M. Gustaičio kūryba nepėrgaūsi, tačiau jos kokybės atžvil
giu jisai atsistoja garbingų Lietuvos poetų eilėsna. Be to, ką 
poetas sukūrė, jis davė mums gerų Ad. Mickevičiaus, Slovackio, 
Virgilijaus, Horacijaus, Sarbievijaus ir k. vertimų, kurie pratur
tino mūsų literatūrą. Vertė jisai labai kruopščiai, visuomet 
stengdamasis originalo dvasią vertimą įdėti.

Padarę trumpą M. Gustaičio poezijos peržvalgą, galime 
drąsiai tvirtinti, kad poetas tikrai turėjo Dievo dovaną, jo .talen
tas sukūrė liūdnų ir džiaugsmingų sielos sielvartų, kuriais gė
rimės. Jisai giliai jautė ne savo, bet tautos sielvartus ir dai
nomis žadino lietuvio dvasią mylėti tėvynę, dorai gyventi ir 
siekti aukštų idealų.

23



9

Mados psichologijos bruožai *).
Šiandien sąryšyje su techninės kultūros pažanga, kuri ypač 

pasistūmėjo į prieki šio šimtmečio pradžioje, liko nugalėta daug 
žmonių susisiekimo kliūčių, Techninių priemonių pagalba veik 
visi kultūringųjų kraštų žmonės, galima sakyti, yra jurigiami 
į vieną didelę masę, kuri lengvai yra įsiūbuojama bet kurių veik
snių; ir šitas įsiūbavimas iš karto apima nemažą jos dalį. Vadi
nasi, nėra būtinas fizinis artumas, kad vienas kuris asmuo, 
visuomenė, ar šalis galėtų persiimti kito ašmens, visuomenės, 
ar šalies interesais. O jei taip, tai susidaro ganą palankios są
lygos, kad įvairios idėjos, šūkiai, naujos mados ir k. plėstus žmo
nių tarpe ir žadintų jų psichiką.

Iš tikro, šiais laikais, geriau kaip kada, galima pastebėti 
(tokį nepastovių, laikino pobūdžio gyvenimo apraiškų siūbavimą) . 
Imkime rūbus pavasario sesonui. Ar maža pereinama jų kitėjimo 
fazių? Kiekvieną pavasarį vis kas nors nauja pridėta ar atimta. 
Reklamuojami vis nauji išradimai, laimėti Paryžiuje ar kitame šių 
laikų kultūros židiny. Arba imkime naujausiąją poeziją. Mūsų 
literatūroje pasirodę »Keturi vėjai“ taip pat yra ne kas kita, kaip 
Vakarų Europoje įeinančio į madą ekspresionizmo sekimas. Pa
našių dalykų rasime ir kitose gyvenimo srityse.

Ir taip, mada kaip tik labiausiai išeina aikštėn šiais pažan
gaus susisiekimo laikais, prie didesnio žmonių judrumo. Juk 
lengvai galime pastebėti, kaip daugelis dalykų, ypač rėdymosi 
srity, mūsų yra mėgstami t k dėl to, kad jie pasižymi tam tikru 
naujoviškumu, atsakančiu laiko dvasiai. Bet pakanka, kad šie ta
riami nauji dalykai, techninių priemonių padedami, išsiplatintų 
kultūringojo pasaulio kraštuose, kaip jie pasensta, o jų vietą 
užima kiti. Moderniškumas, naujoviškurhas šiandien nuolat 
siūbuoja tą milžinišką žmonių jūrą.

Konstatavus patį mados faktą, svarbu susekti gilesnės, 
psichologinės priežastys, dėl kurių mados dalykai mums pa
tinką ir nustatyti tas sąlygas, kurios yra palankios jų plitimui. 
Žmonėse šiaip ar taip tik tie dalykai turi pasisekimo, kurie 
pagauna jų psichiką ir prie jos prisitaiko

O prieš tai pravartu bent trumpai pasiaiškinti p 
sąvoka, sąryšyje su jos reiškimosi būdais įvairiose gyvenimo 
srityse. Taigi mados sąvoka, jos psichologiniai veiksniai ir pa
lankios jai reikštis sąlygos ir sudarys tris svarbesniuosius šio 
rašinio klausimus. •

Referatas skaitytas L. Un-te psichologijos pratyboms.
. . . 1 *
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Mados žodžiu pažymimas paprastai tam tikras būdas rė
dytis, puoštis, kas ir reiškia madą siaurąja prasme. .Pavyzdžiui, 
mada kaip ją sutinkame kasdieninėje kalboje tereiškia tam tikrą 
rėdymosibūdą. Pas tautas su žema kultūra mada ir reiškiasi 
daugiausia moterų pasipuošimu. \ /

Tačiau mada suprantama platesne prasme jau apima dide- 
^nj gyvenimo plotą ir yra ne tik tam tikras būdas rėdytis, puoš
tis, bet ir tam tikras būdas, veikti, _ęlgtis, ir pan.

Pats mados aptarimas gali būti imamas dviem atžvilgiais: 
subjekty vinių ir objekfyviniu, t. y. atžvilgiu į patj žmogaus nu- 
sistatymą ir į pačius daiktus. Mums svarbiau _ pirmasis, t. y. 
pats žmogaus nusistatymas arba jo psichinė būklė. O gi šioj 
pastarojoj galima įmatyti tam tikrą žmogaus nusistatymą krei
piamą į rinkinį tam tikrų kultūrinių formų, kurios yra laikomos 
:šituo laiku vertingos. Kitaip sakant, mada subjektyvinių atžvil
giu ir yra ne kas kita, kaip vertinimas kultūrinių formų galiojan
čių dabartiniu laiku.

Madą, kaip ji pasireiškia išorėje, dažniausiai iššaukia ne 
būtinas reikalas, ar• tradicijos/ bet tik momento nuotaika, ūpas 
ar nusistatymas, kuris sugestijos keliu užkrečia daugumą. Delio 
ji dažnai esti ženklas sveikos ar nesveikos laiko krypties, pagal 
tai ar pasirinko sau tiesų ir paprastą kelią, ar nuolatos vin
giuoja prabangos ir nepastovumo šuntakiais.

Iš čia aiškėja ir keletas mados savybių. Pirma, mada yra 
mepastovi. Kaipo ilgesnio ar trumpesnio momento reiškinys, 
ji keičiasi atatinkamai laiko bei žmonių nusistatymui, dėl to jo
je pasireiškia ir laiko dvasia ir žmonių pažiūros. Antra, mada 
pasižymi naujoviškumu, prašmatnumu, kurs vilioja žmones ir 
tuo skina kelią mados pasisekimui. Bet gal didžiausias jos pa
sisekimo akstinas yra trečia josv savybė, būtent, jos sugestyvu
mas. Todėl, pavyzdžiui, prof. Šalkauskis madą charakterizuoja . 
kaipo „.sugestyvioj naujovės reikalų tenkinimą.“

Žinant dabar kas. yra mada ir kaip daug gyvenimo sričių 
ji gali apimti, savaime kyla klausimas, dėl kokių priežasčių ji 
paveikia žmones ir randa juose tokio pritarimo. Labiau paana
lizavę mados apraiškas, „rašime čia nemaža Veiksnių, kurie nule
mia jos pasisekimą. Čia galima butų įmatyti gal ir nesąmo
ningą žmogaus norą tobulėti ir spekuliacijos motyvų ir d. k. 
Bet svarbiausi bene bus sekanti: 1) jos naujoviškumas arba mo* 
derniškumas, kuris siūlosi patenkinti žmonių troškimą naujų da
lykų; 2) jos tam tikras prašmatnumas bei tariamas gražumas, 
kuriam atatinka ir psichinis žmogaus linkimas j tai ir 3) suges
tija, kuri pastumia sekti kitus.

Žmogaus prigimtyje glūdi tam tikras nepasotinamas noras 
progresuoti, eiti vis pažangos keliu: Jo svajonė išsiveržti iš praei
ties tradicijų ir sukurti ar rasti kaž ką naujo, tobulesnio. Ir šis 
žmonių linkimas j naujovę, pažangą yra visai jam, kaipožm ogui, 
natūralus. Jis neleidžia žmogui sustingti esamose gyvenimo for
mose ir duoda progos pasireikšti jo kūrybai. Pagaliau, žmogus

I
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jau iš savo prigimties yra skirtas tobulintis, siekti aukštų idealų.
Šitas žmogaus psichologinis bruožas pasireiškia ir madoje. 

Jis čia taip*pat ieško kaž ko tobulesnio, nori seną rėdymosi būdą 
pakeisti nauju, senesnes veikimo formas pakeisti kitom 
resnėmis ir Lt. Ir kai tai jam pavyksta, t y. kai naujovė atatinka 
psichikos reikalavimus, jis jaučią tam tikro pasitenkinimo, kuris 
vėl, savo ruožtu, skatina žmogų nepasilikti senų papročių sferoje. 
Imkime, pavyzdžiui, žmogų, kuris išeitų j gatvę apsivilkęs seno
viškais rūbais, kokie buvo dėvimi prieš kėlias dešimts metų. 
Ką jis pajaus savo psichikoje, kai vist kiti žmonės bus apsirėdę 
visai skirtingai negu jis? Aišku, kad jis pajaus tam tikrą nesma
gumą. Jį slėgs ta mintis, kad jis ne toks, kaip kiti. Ankštai su
varžytas aplinkinės atmosferos, jis pergyvens pažeminimo jausmą, 
atsilikimą nuo kitų, užgautą savigarbą ir t. t.

Jei šitame pavyzdyje ir yra sugestyvinio elemento, kurį iškel
sime toliau, tai jis vienas nepadarys tokio įspūdžio, koks susi
darė prisidėjus naujoviškumui. Žmogus jaučia, kad jo rūbai yra 
pasenę, nevartojami ir jam dėl to nesmagu. Atbulai, kai žmogus 
savo rūbais lyg prilygsta tam kultūriniam lygiui, koks yra tuo* 
laiku visuomenėje, jis jaučia pasitenkinimo.

Ponia Montenach šiaip kalba apie madą: „Mada yra reiškėją 
to nepasotinamo noro progresuoti, kurs yra pats kilniausias 
žmogaus noras, ji kurstytoja ir palaikytoja mūsų amžinai nepa
tenkinamų troškimų, ji nuolanki tarnaitė musų tuštybių, ji iš
reiškia ir patenkina tąjį begalinį mūsų dvasios nepatvarumą, kuris 
itin reiškiasi mūsų skonyje, joje atsispindi tie jausmai ir įspū
džiai, kurie mus tai erzina tai pavergia“. (Baronne d e Montenach 
„ Le Probleme de la Modė“),

Ir ištikrųjų, nauji dalykai, nepaprasta savo kuria nors sa
vybe pagauna žmogaus dėmesį, verčia jais susidomėti.

Tuo būdu tenka skaitytis ir su šiuo spichologiniu faktu 
nes tas prašmatnumas, ar pasitenkinimas jaučiamas naujovišku
me, būna dažnai_ mados pasisekimo paslaptis. Pav., užtenka bent 
kiek patyriu ėti rūkymo priežastis, kad pamatytumėm, jog be ki
tų veiksnių, darančių įtakos šiuo atveju, bus nemaža ir tokių 
žmonių, kurie rūko vien dėl to, kad tai laiko kaž kokio vyri
škumo žyme* '

Tuo budu nauji dalykai, vilioją žmones savo naujumu ir 
tariamu nepaprastumu, instinktyviai juos patraukia. O tada - 

greičiau apsisprendžiamą laikinais momento ūbaisiais, negu pro
tingais motyvais. ;

Iš to kas pasakyta galėjo paaiškėti, kad naujoviškumas 
yra svarbus madų plitimo veiksnys. Naujas rėdymosi būdas, nau
ja poezijos lytis, naujas elgimosi būdas — visa tai žmones 
patraukia. ?

Su naujoviškumu arba moderniškumu urti rišąsi ir ieško
jimas madoje tam tikro gražumo. Žinoma, ieškant psichologinių
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mados priežasčių tenka ne tiek vertinti objektyvus grožio faktas, 
/ kiek pats psichologinis žmogaus nusistatymas grožio atžvilgiu.

. Ir čia pasirodo, kad nežiūrint tų nukrypimų (rūbų srity, poe
zijoj), vis dėlto grožio fakto negalima visai išbraukti iš mados 
veiksnių. Tie įvairūs pagražinimai, kurie randami net pas žemos 
kultūros žmones, ypač moteris, reiškia jau tam tikrą meno, dai
lės ieškojimą ir šioj srity;

Bet jei žmogaus psichikoje yra linkimo j grožį, jis sten
giasi patenkinti savo grožėjimosi jausmą, tai jo realizavimas ma
doje labai retai teteikia tikro gražumo. Praktikoje žmonių ma
sės daugiau pasiduoda laiko hipnosei ir rėdosi sulig to ar kito 
Paryžiaus žurnalo reikalavimų, ir nežiūri racionalių estetinių prin
cipų. Imama vadovautis mintimi „kas naujesnis, tas vertinges
nis ir gražesnisa.Šiuo atveju daugiau reiškia dalyko prašmatnu
mas, nepaprastumas, nei tikrasis jo gražumas ir mados pasi- 
sekimo paslaptis glūdi labiau pirmame, negu antrajame fakte.

Tačiau nei vienas naujoviškumas, nei vienas grožėji- 
mosi jausmas nesuteikia madai tokio intensyvumo, su kokiu ji 
reiškiasi žmonių tarpe. įvairūs jos pasireiškimo budai įvairiose 
srityse — eisena, kalba, sveikinimosi budas, rūkymas; ar meno 
sritis: poezijos kryptis, architektūros stilius, ir net filosofinės sis
temos, gali pasiduoti jos Įtakai. Visa tai rodo, kaip galinga turi 
būti toji sugestyvinė įtaka, kuri pavergia žmonių savarankišku
mą ir net kartais pakreipia laikotarpio pažiūras į tą ar kitą pusę. 
Toji sugestija turi atramos žmogaus psichikoje, jo prigimtyje 
glūdinčiame visuomeniškume. „Žmoguje ir per žmogų visada 
reiškiasi toji žmonių aplinkuma kur jis yra išaugęs ir toliau 
gyvena“, sako prof. Šalkauskis. Todėl kiekviename žmoguje, 
mažesniame ar didesniame laipsnyje, atsižvelgiant į jo išsiuvi- 
nimo laipsnį, pasireiškia visuomeninė aplinkuma, ar tai per pa
veldėtus įpročius, ar tai per sugestiją Taip žmogus negali 
visiškai išsiliuosuoti iš visuomenės įtakos.

Tačiau toji jtaka nėra vien iš visuomenės pusės, kuri pa
lenkia žmogų ii lyg verčia taikintis bei solidarizuoti bendriems 
jos reikalams, bet ir atskiras asmuo taip pat nepalieka nepada
ręs tam tikros reikšmės į tą pačią visuomenę. Ir štai susidaro 
tam tikra psichinė atmosfera, kuri kaip tik ir įvyksta dėl to, kad tame 
žmonių tarpe atsiranda savitarpinis veikimasis. Kiekvieno mūsų 
psichinis pergyvenimas turMendencijos pasireikšti mūsų elgesyje, 
mimikoj, išvaizdoj ir p. Mūsų kalba, gestai ir k. nejučiomis 
užkrečia kitus tais pergyvenimais, kuriuos mes gyvename. To 
išdavoj, — kiti asmens ima pamėgdžioti mūsų veiksmus. Žo
džiu, visi tie pergyvenimai kilę išvidiniame pasaulyje pereina į 
įšviršinį veikimąsi, per žmonių susi jautimą. Žmonės įsivėlę į ? 
gy venimo audras labai dažnai nepasijunta kaip jie veikia ne tiejc 
savarankaus ir sąmoningo nusistatymo vedami, kiek štųmiaip 
kažkokios visai neracionalios sugestijos.

Taip, pavyzdžiui, XVII š. Olandijoj iš kaž kur kilo taip v^ife V 
tulpių manija. Pramonė apleista. Visi, net žemiausieji žmorMv A
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sluogsniai: tarnai, amatininkai ir k. užsiėmė tulpių spekuliacija 
jas augindami ir pardavinėdami. Trumpu laiku tulpių kaina iš
kilo taip aukštai, jog jų diegai buvo deimanto vertės, Dauge- - 
lis spekuliantų greitu laiku pralobo. Rodėsi, kad taip visa
dos bus, kad turtuoliai iš visų šalių reikalaus Olandijos 
tulpių. Namai ir žemės pigiai pardavinėta ar užstatinėta už 
tulpes. Toji epidemija buvo taip smarki, kad ji užkrėtė ir kitas šalis

1 • - . ’ • ' . . o . t . ■ ...

Bet tokia manija ilgai tęstis negali; sugestija atsigręžė j 
priešingą pusę. Vieton pirkti, imta pardavinėti. Kaina nupuo
lė. Ir taip iš karto daugelis nustojo turtų ir apsivylė.

Sis pavyzdys iliustruojąs bendrai minios psichologiją, 
parodo kaip žmonių psichika lengvai leidžiasi sųgestijoriuo- 
jauta. .•< .; -■ ■ ■■'

Madoj vykstą panašūs sugestijos procesas, tik gar lėtesniu 
tempu. Iš vienos puses žmogus yra sugestijonuojamas visuo
menės aplinkmos, o iš kitos pusės jis nenori išsiskirti iš jos 
tarpo ar atsilikti. Lieka, arba daryti kaip visi daro j arba elgtis 
saviškai. Antruoju atveju visada galima laukti iš žmonių pusės 
pajuokos, pasityčiojimų, ko žmogaus prigimtis purtosi Ir štai 
šito bijodami, mažesnio valios atsparumo žmonės plaukia su 
laiko srove, irdamiesi ten, kur pakreipia juos viena kokia nau
ja srovė.

Taigi matome, kad sugestija paremia visus kitus mados 
akstinus Tad toje višuomenėje,kurioje yra didesnė sugesty vinė įtam
pa, kur didesnis žmonių susibūrimas, ten ras didesnio pasiseki
mo ir mados ir visi kiti sugestijos keliu į žmonių psichiką įei
ną dalykai. Įžangoje ir buvo pažymėta, kad techninių priemo
nių pagalba, jungiant žmoniją į vieną didelę masę, labiau, kaip 
kada, išėjo aikštėn mados apraiškos, nes juo tobulesnis žmo
nių susisiekimas, kuo didesnis jų artumas, juo palankesnės są
lygos pačiai sugestijai.

Vadinasi, šiais laikais labiau negu kitados reikia didesnio 
dvasios atsparumo.

Toliau mados plitimas daug pareina ir nuo žmogaus gy- 
venimo sąlygų. '"'-i " ■

Skirtingos yra gyvenimo sąlygos kaime ir skirtingos — 
mieste. Kaime žmogus mato kaip toji didingoji gamta yra sun
kiai pavergiama jo tikslams, jis žino kiek darbo ir prakaito rei
kia įdėti į žemę, kad iš jos ką laimėtų. Todėl, taip jam beko
vojant su gamtos kliūtimis, išsidirba tam tikras atsparumas, tvir
tumas, kuris nelengvai prisileidžia pašalinių įtakų. Kitaip yra mies
te. Čia žmogus, apsuptas begalės įspūdžių, net nejaučia tos vi
sos įtakos, kuri ant kiekvieno žingsnio veikia į jį. Mieste žmo - 
gus mato tiesias, ilgas gatves, milžiniškus architektūros kurinius, 
puikiai ištaisytus parkus, ir visa tai daro jam tokį įspūdį, kad 
lyg niekas negali atsispirti prieš šią galybę, Tad tokia miesto 
atmosfera yra itin palanki ir madai ir kitoms naujenybėms. Nauji
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Tūbai, naujos idėjos bet pažiūros pirmiausia kyla ir pr as platina 
miestuose.

timui, būtent, tam —tikras pasyvumas, t y. nenoras giliau^ pagal
voti, stoką apsisprendimo ir atsparumo laiko dvasiai. Žmonės 
seka ir pritaria naujenybėms, ne dėl to, kad taip jie būtų nu?

tai ir apsisprendžiamą dažniau pastaraisiais.
Čia tad gal iraiškėja tas faktas, jog mados, ypač rūbų ir 

panašiose srityse, randa didesnio pritarimo moteryse, nes jose iš 
prigimties tūri persvaros labiau jausminis negu protinis elemen
tas. Antra, jose gludi tas charakteringas psichologinis linkimas, 
kuris pasireiškia jose ypatingu susiinteresavimu savo asmenimi, 
išviršine išvaizda ir tt. Tos aplinkybės ruošia palankias sąlygas 
madai. /.'; ' /■/ /■■/-.■ f-.

Pagaliau visi tie psichologiniai veiksniai bei aplin* 
kybės mums sakyte sako, kad mada yra kaži kas,/kas pagauna 
žmogaus psichiką nesąmoningai/O tas neleidžia žmogui kritiš
kai įvertinti mados apraiškas. Prieš natūralumą, aukštesnį įdėjin- 
gumą atsistoja laiko dvasia ir dienos obalsiai. Taip nukenčia 
žmogaus asmenybė, jos savarankiškumas.

Žinoma, tai nereiškia, kad/nereikia atsižvelgt į laiko dvasią, 
pažangos reikalą ir tt. Sąmoningas prisitaikymas prie žmonių ir 
supratimas aktualių laiko reikalavimų yra butini, norint aukš
tesnes idėjas realizuoti gyvenime. Tačiau, kai mados hipnosė 
užkrečia daugumą žmonių, tuomet apie tai beveik netenka kalbėti.

Tad pirmutinis ir didžiausias gal būt musų uždavinys—-iš
siugdyti tokią tvirtą asm 
neigiamoms įtakoms.

normt aukš-
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« Pliušinis kačiukas.
1 ’ 1 • _■ . ' . ' - ■ ■ ■ ■ ■ • ■

Nesenai pranešė laikraščiai, kad l akūnas Lindberg,
pirmas perskrido vandenyrią tarp Amerikosir Europos, buvęs pą- 
siėmęs su savim j tą' kelionę pliušinį kačiuką,

— Ką tai reiškia? Kam tas kačiukas? — paklausit nuste
busios. v t . .

Tas kačiukas buvo tam, kad pavojinga kelionė laimingai 
pavyktų. Mat, dabar katės, kiaulės, drambliai ir daug kitų daiktų 
yra laikomi talizmanais, amuletais, vadinas, tokiais daiktais, ku
rie neša žmogui laimės.

Drąsi Lindbėrgo kelionė pasisekė. Jam buvo parodytos 
begalinės ovacijos, paaukotos brangios dovanos, jis sukėlė ne
apsakomo entuziazmo* Bet, nepaisant viso to, kaip man jo gaila!

4
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kuo tiksliausiai ir kuo sumaniausiai viską numatė ir apskaičiavo, 
nors ir lig aukščiausio laipsnio išlavino savo energiją ir drąsą, 
vis tiek, tai negarantuoja jam nieko. Jis žinos priklausąs tūk
stančių aklų atsitikimų, esąs lyg tas vortlinklio siūlelis, kurį gali 
sudraskyti kiekvienas vėjo pūstelėjimas. Ir jis .ieško kokios nors 
atramos, pagalbos, apsaugos nuo nuožmių priešų; tykojančių jį 
baisiose, bežadėse erdvėse. Ir kreipias j — pliušinį kačiuką. Vi- 

_ šame bekraščiame pasaulyje neranda nieko, tiktai tą negyvą

kad vis labiau išmiklintas protas išranda kas kart naujų techni
kos stebuklų^ jei žmogaus širdyje nebeįvyksta jokių stebuklų? 
Jei ta Širdis vis labiau pasiduoda žemiems, materialiems gamtos 
dėsniams, kaip ir kiekvieno gyvulio širdis?

Kaip tai nuostabu ir stebuklinga: lyg tik žmogui pranyksta 
iš akių jo aukščiausia ir vienintėlis tikslas, tuojau griūva visa 
dvasiškų vertybių hierarchija. Kas buvo pačiame gale, dabar stojas 
priešakyje. ?■?•••;

Kas dabar sukelia didžiausio entuziazmo, surenka daugiau
sia ovacijų, pinigų, įsigija plačiausio garso? Tas, kas tobuliau
siai daužo kitam nosį ir laužo šonkaulius, lyg įniršęs bulis, kas 
moka plaukioti, beveik kaip žuvis, kas lakioja, lyg paukštis, bė
gioja, lyg arklys.

Argi tai nėra grįžimas atgal į žemesniąją buities stadiją?
Vargšės būtybės, kurioms idealas yra bulis, arklys, žuvis 

ir paukštis!
Vargšės būtybės su dirbtiniais sparnais prie kūno, bet 

besparne Siela sėdinčios žemai žemės pakalnėse!
Bet Chaoso sukėlimas nepalieka nenubaustas augščiausio- 

sios Tvarkos. Tas, kas—esant tvarkiai sustatytai vertybių eilei, 
—yra naudinga ir padeda žmogui žengti j Tikslą, — dabar, su
maišius tą eilę, su baisingu nuosakumu stumia atgal, Sielos gy
venimas eina menkyn, siela nyksta, ima vešliai bujoti ir skėstis 
j visas puses—Kūnas.

Ir įlipęs į sostą, jis ima viešpatauti.
— Gėrėtis! Gėrėtis! Gėrėtis!
Galingai ir saldžiai skamba obalsis nuo vieno pasaulio 

krašto lig kito, ir uoliai puola jo vykinti ištikimi valdiniai—pra
dedant piemeniu, kur, kad ir už vogtus pinigus, bet perkas sal
dainių ir papirosų, lig augščiausių valdininkų, mokslininkų, pra
monininkų, dailininkų ir visų kitų, kurie en gros vagia,švin- 
dliuoja, apgaudinėja, parduoda savo sąžinę, vis tuo pačiu tikslu 
—patenkinti kokio nors pojūčio kutenimą.

* To viešpatavimo pasėkas matome, girdime, skaitome kas
dien visi: aikvojimai, panamos, išdavimai valstybės gyvenime, 
šeimynos suirimas, viso doros lygio baisūs nusileidimas žemyn. 
Ir taip bus tol, kol pavergta ir nustelbta dabar Siela, nustūmus
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dabartinį viešpatį pati atsisės į sostą, o kūnui lieps būti tuo, 
kuo būti jis yrą paskirtas: sielos tarnu.

Bet tai teįvyks tuomet, kai žmogui šis regimasis pasaulis 
nebus vienintėlė tikrenybė. Tiek vienintelė, kad ir leisdamasis 
Į pavojų pilną kelionę, j imtynes su mirtim, jis glaudžias prie 
sklypelio pliušo, prikimšto vatos.

Vertybių tvarkos sugriuvimą niekas neparodo taip aiškiai, 
kaip mūsų laikų sportas. Kieno fotografijos marguoją daugiau* 
sja laikraščių lapuose, jei ne įvairios rūšies sportininkų? Apie 
ką rašomi ilgiausi biulėtiniaį jėl ne apie sportą? Sportas užėmė 
pirmą vietą gyvenime.

įsižiūrėkime geriau tas fotografijas. Tuojau krenta į akis 
visų tų veidų besieliškumas. Nėra nieko ŠlykŠtesnio už tas 
bukas, besieles, gyvuliškas fizionomijas. Materijos luitas, dau
giau nieko. Akys, kaip negyvenamo namo langai, kuriame tuš
čia. Bulis. Gerai maitinamas, gurius buliš. Ar gali būti kas bai
sesnis už bulį žmogaus pavidalu? Tokios yra vertybių augštyn 
kojomis apvertimo pasėkos.

Kalbos nėra: sportas yra naudingas ir reikalingas. Visai 
nenoriu to ginčyti. Bet tik tuomet, jei stovi savo vietoje, jei 
Stiprina, grūdo, miklina kūną, kad ns galėtų geriau tarnauti sielai.

Apskritai sakant, jei žmogui viršum viso ko stovi Dievas, 
ne pliušinis kačiukas, tai-visi dalykai yra jam savo vietoje ir 
tarnauja tam, kam reikia, vesdami tiesiu keliu į tikslą. Bet jei ne, 
tai jis daužos po gyvenimo jūrą, lyg laivas be kompaso, kol 
pagaliau subirės j skeveldras ant kokios uolos.

Religinis gyvenimas pasireiškia dvasios įsisąmonijimu, kurį 
pasiekę, randam kelią į žmogaus sielą» Iki tol .egoizmas slepia 
ją nuo mūšų tarsi po miglų skraiste. Tąją skraistę praskyrę ne 
tik pastebim pasaulio reiškinius, bet suvoktam giliausią jųjų 
esmę — beribį grožį. '

Yra žmonių, kurie religinių tiesų įrodymo ieško išviršiniame 
pasaulyje, tačiau tuo būdu tiesos jie neras, kaip niekas neras 
poezijos skaitydamas žodyną.
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Apžvalga.
• * ♦ t • s • . . . ' ■ , • , • ’ • • " \ * •"'**.

Motors pašaukimo idealas. Šia antrašte tilpo »Oerma
ni jo s“ priede „Frauenwelt“ Nr. 43 santrauka referato „Unser 
Bekenntnis zu Christus dem König", kurį skaitė Amalija von 
Šchelscha „Vokietijos uždarbiaujančių moterų ir mergaičių drau
gijų sąjungos“ vadas. Referate paliestos mintys yra įdomios ir 
reikšmingos ir mūsų moterims, tat svarbesnes referato mintis, 
čia paduodame.

Moteris kovodama dėl savo egzistencijos yra privers 
ne vien paprašą moters darbą šeimoje, bet žingsnis po žings
nio užkariautf darbo dirvą naujose srityse, k kurios dažniausiai 
yra svetimos jos prigimčiai. Ji neturi prieš akis pavyzdžio, neturi 
jokių griežtai nustatytų moteriško veikimo normų, jai viskas 
yra nauja. Tat svarbiausias jos uždąviny s šiame darbe yra išlai
kyti savo moterišką individualumą, visuomet ir visur būti mo
terimi. Dėlto ji ypač turi atsižvelgti j savo kaip moters polin
kius ir uždavinius. Moteris turi rūpintis ne vien motinos ir šei
mininkės pareigomis, bet stengtis plėtoti savo -dvasinį motiniš
kumą, ir bendromis jėgomis nustatyti ir netekėjusių moterų pa
šaukimą, kuris atatiktų jų moteriškus savumus. Darbas nesude
rintas su moters prigimtimi iškraipo ir palaužia jos dvasios gy
venimą ir yra pragaištingas ne tik jai, bet ir sveikam tautos ir 
valstybės gyvenimui. Ir juo labiau moters pasirinktasis darbas 
pasirems jos dvasinio motiniškumo, juo jis bus produktingesnis 
ir moteris jausis labiau patenkinta.

Moters prigimties savumai duoda moteriai teisę ir net už
deda pareigą gerai nušviesti ir aptarti savo uždavinius. Dėlto 
moterys turi steigti savarankiškas draugijas ir sąjungas, savo 
profesijos reikalus ginti, ir tokios moterų draugijos turi ypa
tingai didelės reikšmės.

Kristus skelbdamas pasauliui teisingumą ir meilę, reika
lauja kiekvienam pripažinti jo žmogiškas teises ir pareigas. Jis 
savo antgamtiškojo mokslo jėgo mis jungia visus į vieną ben
drą Dievo vaikų šeimą, bendram visų luomų darbui. Jis reika
lauja iš darbdavių gerbti darbininkus, teisingai atlyginti už jų 
darbą ir sudaryti žmoniškas darbo sąlygas. Darbininkai turi są
žiningai atlikti savo darbą ir gerbti darbdavių autoritetą. Taigi 
Kristus nekursto vieno luomo prieš kitą, bet deda pagrindą ben
dram jų darbui. Tokius pat reikalavimus reikia statyt ir moterų 
atžvilgiu, išrinkdamas Šv. Panelę savo motina, Kristus aukštai 
iškėlė moters vertingumą, ir Jo iškeltas moters, motinos ir mer
gaitės idealas turi didelės reikšmės visuomeniniam ir ekonomi
niam gyvenime, Naudojant moters jėgas, reikia būtinai atsižvelgti 
į jos moteriškus savumus, tinkamas moters darbo sutvarkymas 
yra būtinai reikalingas sveikam visuomenės gyvenimui. Dėlto

1
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4. T

moterų klausimas yra visos žmonijos klausimas. Jei moteris yra 
sturmamą nuo tos aukštumos, kür ją Išrištus iškėlė, į medžia
ginį ir dvasini skurdą, yra nuodijamas tautos gyvybės šaltinis, 
kuris sruvena iš gerai šų tvarkyto šei mynos ir moters gyvenimo. 
Todėl yra būtina apsaugoti moterį ir motiną nuo visko, kas ne
leidžia susiformuoti jos asmenybei.

Daugybei moterų vis dėlto reikia dirbti laitą fabrikų ir ki
tokį darbą. Tat moteris čia turi su tikrai motiniška meile suvie
nytižmoniją su Dievu, įnešti į skausmingą gyvenimą skaistumą, 
ištikimumą, taiką ir džiaugsmą, jį švelninti ir paruošti Kristui 
Karaliui kelią j žmonijos širdis, kad Jis pagydytų liguistą ir pa
krikusį gyvenimą.

„Tasso“ Kultūriniai Ėkonorniniš Biuletörtis» 
SSSR visuotina konferencija rytų moters darbą ir 

būklę pagerinti.
Sausio mėn. SSSR CIKO incyatyva Maskvoje buvo su

šaukta konferencija, kurio! svarstyta kaip pagerinti rytų moters 
darbą ir būklę. Konferencijoje kalbėjo Azerbaidžano, Turkme- 
nistano, Uzbekistano ir kitų rytų respublikų ir SSSR tautiniu 
apygardų delegatės, kurios nupiešė ryškų rytų moters būklės 
vaizdą Sovietų Rusijoj. Azerbaidžano delegatė apibūdina mo
ters tiurkės būklę, kaip ypatingai sunkią. Azerbaidžane dažnai 
galima išgirsti, kad „lengviau užmušti moterį, kaip išeikvoti 
valdžios pinigus“. Labai atkakliai jai tenka kovoti su čadros ir 
parandžos nešiojimu. Panaliąi apibūdina moters, būklę Toto
rių respublikos ir kitų vietų delegatės. Iš delegačių pranešimų 
paaiškėjo, kad vietose vedamas intensyvus darbas vadinamųjų 
rytų moters darbo ir būties pagerinimo komisijų“. Šios komi
sijos organizuoja gamybos įmones moterims, medicinos pagalbą, 
beraštes mokyti punktus, vaikų darželius, lopšelius rį t. t. Kon
ferencijoje ypatingai, buvo pabrėžtas įstatymų praplėtimo reika
las, ypač vedybų teisių srityje, moterų reikalų apsaugojimas 
šeimoj, o taip pat praplėsti motinystės ir kūdikių agsąūgojimo 
darbą.

Ištikimiausia meilė.
' o . ' . . •

Ištikimiausios meilės rekordą turi Šveicarija. Ten susituo
kė pora laukusi sutuoktuvių 45 metus, nes jaunikaičiui buvo 
pastatyta sąlyga prieš sutuoktuves turėti 250 000 frankų. Per 
tuos 45 metus įsimylėjusieji parašė vienas kitam 3 000 laiškų.

Moterų kojų surašymas.
Anglijoj bus surašomos moterų kojos, kad galima būt 

nustatyt įvairios kojų rūšys ir tuo būdu išvengt gadinančios 
kojas avalynės. ‘
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32 Iš merg. moksleivių gyvenimo
F

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
3t

Moksleivių ateitininkių posėdis.
1928 m. sausio mėn. 6 d. laike organizacinių kursų Kaune, 

„ Saulės „ rūmuose įvyko moksleivių at-kių posėdis.
Posėdį atidaro C. Vald. Mergaičių Vedėja stud. A. Serei- 

kyte, nuoširdžiai, sveikindama visas idėjos drauges su Naujais 
Metais.

Pasiūlyta ir priimta sekanti darbų tvarka:
$

1. Posėdžio atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3i p. Knščiūnienės paskaita
4. Mergaičių veikimo programa
5. „Naujosios Vaidilutės® reikalai
6. Laisvas žodis.

j prezidiumą pakviečia P. Jasiulytę, J. Tamulaitytę ir Dam
brauskaitę. Paskaitą skaito />. Kriėėiūnienė tema: „Mergaitės pa
sirengimas kultūriniam darbui*.

Gerb, prelegente* vaizdžiai ir aiškiai nurodo, kaip at-kės 
turi ruoštis kultūriniam darbui, norėdamos jį tinkamai dirbti. 
Paskaita sukėlė didelio susidomėjimo, ką parodė paklausimų 
gausumas.

Toliau tartasi mergaičių veikimo programa. Merg. Vedėja 
paskaitė Veikimo programos projektą. Vedėjai pavesta progra
mos projektas dar patobulinti, ir galutinai sutvarkyti.

Del laiko stokos, posėdis nebaigtas.
Sausio mėn. 7 d. 8 vai. ryto posėdis tęsiamas. Tariamasi 

„Naujosios Vaidilutės® reikalais. Apie „Nauj. Vaidilutę® pra
neša administratorė stud. Tulabaitė. Ji ragina visas mergaites 
remti savo vienintelį laikraštį, kitaip „Naujoji Vaidilutė® negalės 
būti periodinė ir neįsigys visuomenėje pasitikėjimo. Mergaitės 
pasižada visokiais būdais laikraštį remti.

Kuopose „Nauj. Vaidilutės® platintojoms nutarta duoti 
„Naująją Vaidilutę® veltui.

A. Sereikyiė redakcijos vardu prašo mergaites rašyti žinių 
iš moksleivių gyvenimo.

Tartasi, kalbėta organizaciniais mergaičių klausimais.
Baigiant prezidiumo pirmininkė, ragina drauges visus šio 

posėdžio nutarimus tinkamai gyvenime realizuoti. Merg. Vedėja 
linki mergaitėms geriausio pasisekimo idėjiniame darbe.

Posėdis baigiamas gera nuotaika, visų veiduose spindėjo 
pasiryžimas ir platūs užsimojimai dirbti kilnų darbą.

J. Tamulaitytę.

Redaktorė: J. Laurinavičiūtė.
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