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t _____ _ . _  

NAUJOJI VAIDILUTE
t "MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS f
♦ 1928 m. Vasario mėn. VIII f

Marija Račkauskaitė.

įy ries dvejus metus minėjom p J M. Pečkąuskaįtės sukak
tuves—30 metų literatūrinės darbuotės. Šį kartą minime 

kitas—50 metų jos amžiaus. „N. Vaidilutė“ džiaugiasi turėdama 
progos pareikšti didelį savo dėkingumą brangiai jubiliatei. Svei- 

joąsiliktų mu-dndama Ją, teturi vteną troškimą, kad kūgį] 
sų tarpe Garbingoji Bendradarbė iry^F

K . (

»O B
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34' /. " - "■ ■; Peteliškėm ; V—

1 ^ūOširdžiąi sveikiname Gerbiamą Jubiliatę Mariją.
Pečkauskaitę ir linkime dar daug daug metą ug

dyti skaisčias idėjas, kilnius pasiryžimus Lietuvos mergaičių 
sielose ir savo saulėta moteriška dvasia spindėti amžinąja 
žvaigžde musų padangėj,

Studenčių Ateitininkių Draugovė.

Peteliškės*
, , Skriskim sesės sesutėlės

. ' Lengvųtėlės
Orakštutėlės!..

Pasisupkime sparneliais,
Šaukim Šuoliais
Vi^

Margos pievose gėlelės

Mūs sesulės 
Anksti kėlės.

Aplankyti skriskim čiūčia, 
Kol vėjelis švelniai pučia! 
Saulės spindulėlius gerkim, 

. Žiedo grožy pasinerkim!..
Sesutėlės čiūčia, čiūčia, 
Nes vėjelis švelniai pučia... 
Skaistų rytą, jūs sesutės,

Mūs žibutės, 
Mūs linksmutės!..

Tieskit žiedus išbučiuosim
’ ■ ■ ■ ' • ' ' ■ . • . ■ ■ . . ) ■ ‘ . .

Pamyluosim...
Pačiūčiuosim!..

Juk jūs laukėt mūsų rytą?!
Olauskim kitą 
Nelankytą!..

Vai žiedeli, usčiū uščiū, v 
Tik nebūki niekad rūsčių!.. 
Juk vėjelis mums gi tyčia 
Palengvėlia skrisdams pučia!... 
Žiedužėli, uščiū uščiū, 
Tik nebūki niekad rūsčiu!..
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Jaunos esam sesutėlės 
Mūs akelės 
Puikutėlės!

Nuo žiedelio, ant žiedelio
Jr prie kelio 
Ir upelio

Su sparneliais čiūčia čiūčia
: Vėjas pučia

^Švelniai čiūčia!.. Palmė.
Šypsokis!

Šypsokis, jaunuole, kol širdis dar plaka. 
Kol jauna krūtinė gyvybe alsuoja.
Kol Verdantis kraujas dar gyslose teka, 
Kol lūpas dar karštas jaunatve bučiuoja!..

Šypsokis, kol akys dar dega. ugningai, 
Kol skruostuose žydi gėlių tik dažai.
Kol meile pasaulis kvėpuoja liepsningai, 
Kol žvaigždžių svajingų danguj nemažai...

Šypsokis, kol dienos išpintos dar laime 
Nežūsta nuo kardo gyvenimo kieto!
Kol širdis ugningąją meilę dar semia
Iš rausvojo žiedo jaunatvėj ugdyto!

Ramūnas.
Svajonėlės.

Skrenda mano svajonėlės, 
Kaip tos tylios sutemėlės 
Vyšnių lapų kuždesiais, 
I užburtą sapno sritį, 
Mergužėlę atlankyti.
Kad. apglėbti, kad užburti 
Pasiilgtais atdūsiais.

Tylios, tylios svajonėlės, 
Kaip tos lengvios sutemėlės, 
Kaip sapnuojanti n ak tis, 
Kaip užburtą paslaptis.
Kas atspėtų, kas suprastų? 
Kas jų gelmių dugną rastų? 
Niekas, niekas, tik naktužė, 
Tik pabėrus deimantužį 
Žvaigždužėlė iš sėtyno, 
Mano sielos gelmę žino. 
Aš klajūnas bernužėlis, 
Man naktinės dainužėlės, 
Išsvajotos mergužėlės.
Kaip lengvutės sūtėmėlės, 
Tylios mano svajonėlės.
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30 Burtai

' B. Mejeraitė.

' Burtai.
(tąsa) ■

. »■ p , ’ • ■ ‘ • • . ‘ f . “ . ’ , . • ■ ■

Įeina Malūninkienė. Graši, juodakė, dar jauna moteriškė. Pap~ 
rasti darbo rūbai, ant kaklo karoliai, sijonas ir batai purvini, ap
driskę Eina iš lėto; bailiai švdlgydamos ir sunkiai alsuodama).

M ar ė. Vai žmones, žmonesl Gelbėkit! Nebegaliu daugiau... 
O Pana Šventoji!..

Kipšas stoyo) Ar tai tu? Mat gi atsivilko!
Marė. Tai turbūt čia... tame urve, (prieina, bailiai žvalgosi, 

paskui nedrąsiai beldžiasi i duris ir klausa valandėlę,—paskui drą
siau). Tebūnie jau kartą! (Smarkiai beldžiasi ir šaukia dusliu balsuĮ 
Atidarykit!

M i š k i n i s (Praverdamas Tai tu Jurgut?
Marė (nedrąsiai) Ne, tai ąs — malūninkienė...
Mišk i n i s. Ko tu čia? Ko nori? Štai tavo pyragai ir sū

riai... Atsiimk sau... Valkiosis čia man naktimis po girias...
Marė. Mano brangus Dėdei! Nesibarki! Pasigailėki ma

nęs vargšės!
Miškini s. O ko tu Čia nori, meldžiamoji? Sėdėtumei 

geriau namie, nė po pelkes braidytum iki kelių. Užpečky mie
got, o ne trankytis po mišką. Bet jūsų galvos pelų pripiltos, 
kur vėjas papūs, kur užsimanys, ten ir velkasi... Ko nori? (Ma
rė tyli nusiminusi) Atsivilko ir stovi! Ko nori? Šnekėk gi! (H tyli)

Kas gi, ar galvijai serga? Ar karvės kruvinai melžiasi? Sod
nas džiūsta? Ar namie ligos vargina? Sakyk jau kartą po balais! 
(Marė atsako tik neigiamai galvą kraipydama, galop uždengia veidą 
rankomis).

■ Šitaigis. Meilė tave įpainiojo? Ar taip? Sakyk gi?
Marė, (pakuždomis) Taigi. (Uždengia veidą priejuoste ir 

verkia patylomis).
M i š k i n i s. Vai nėra pasaulyje didesnės galybės, kaip mei

lė. Kad ji žmogų supančioja, kankina ir graužia... Žiūriu į tai 
jau nuo amžių! Malūninkiene! (Marė pakelia galvą ir tyli).
Ar nebylė likai? Sakyk gi! Nusišluostyk akis!

Marė, (rankomis šluostosi akis) Ką gi aš sakysiu?
M i š k i n i s. Ar atėjai prašyti tokios žolės, nuo kurios at

šaltų tavyje meilė? Aš turiu didelę galią... Aš galiu daug, labai 
daug! Bet meilės gal neįveiksiu... Kartais aš meilę atimu iš žmo
gaus ir atiduodu kokiam nors paukšteliui: paima ją lakštingala 
ir čiulba kiaurą naktelę, arba veversėlis lekia į padanges išverkti 
meilę nuo žmogaus atimtą ir stebuklinga galia jam atiduotą... Kar
tais niekas nepadeda — nesibaigia sielvartas, nepaliauja rėdėjusios 
ašaros. Na, pamėginsiu savo galios — užmiršti savo mylimąjį!..

Marė. O ne! ne! Nenoriu aš to, nenoriu! Težūnie ver
čiau viskas, tesugriūva žemė, tegu tik jis vėl mane pamyla—Jone
lis! Mylimasai mano! O jei ne — šaltuos kapuos tesupūniė!
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Kad tik nebematyčiau, kai jis prie kitų lando, tai mergpalaikei 
meilinasi... Man gi širdis alpsta, akys temsta... Dėvulėliau bran
gus! Šviesias savo akeles aš išverksiu, sveikatėlę sudžiovinsiu! 
(verkdama smarkiai) Nejaugi akmens širdį turiu! Užmušiu ją — 
tą gyvatę! Užmušiu! Akis jai išplėšiu!(Įnirtusi, Pa
smaugsiu ir jį ir ją ir pati pasismaugsiu!... Kad žūti tai žūti — 
ir man, ir jam, abiem kartu! Pražus dūšios — gerai! Tetunka 

. pragaras! (staiga nutraukia■ — paskui smarkiai pravirksta).Joneli!
Meiluži mano!

Miškinis. O seniau labai tave mylėjo!
Marė, (verkdama balsu) Vai Dėdei! Tokios meilės niekur 

pasauly nerasi! Kur tik būdavo einu, kur tik pasisuku - - vis 
paskui manę. Akių nenuleisdavo... O dabar veltui kas vakaras jo 
laukiu... Rytą pabundu, ašarėles braukiu; vakare atgulu, akių už
merkti negaliu — sielvartas, tartum slogutis; širdį užgulęs 
gniaužia!

Miškinis. O malūnininkas ką gi sako?
M arė Stebisi ta liga — nes aš jam sakau, kad sergu — 

ir savo žilą pakaušį kasosi, keikdamas. Senis— bjaurybė. Dėl 
jo aš pražudžiau savo jaunas dienas, mano aukso jaunystėlė dėl 
jo suvyto!..

Miškinis. Ir nieko jisai nenumano?
Marė. Nič—nieko! Ir dabar nieko nedasiprotėjo, vis su 

jonu bičiuliaujas... Tai ir ne dyvai — jonui darbas rankose dega. 
Nieks taip nemokės kaip jis— guvus, apsukrus, tvirtas!..

Dėdelyt! Jei tik panorėtumėt, grįžtų jis vėl prie manęs. Bu
vau pas burtininkes — nieko negelbėjo. Davė vyželes Panelės 
Švenčiausios ir liepė tas žolelės virinti per septynius pote
rėlius... 7 • ■'

M i š k i n i s. O žaliąją rūtą, petnyčioj ant jauno skinta? 
Šikšnosparnio, skruzdėlių suėsto, kaulelis iš krūtinės į apykaklę 
įsiūtas —negelbėjo?

• M a re. Nič-nieko.
M i š ki n i s . Tai aš jau nieko nepatarsiu...
Marė. Dėdei! Jus gi viską galite!
Miškinis. Dar
M a r ė. Kas?
Miškinis. Kraujo jungtuvės!
K i p Š ä šx (Kurs visą laiką klausėsi pasilenkęs nuo stogo; stai

ga ■ susikvatojo; Miškinis t r Marė Žvilgteri aukštyn. Marė, pamačiusi 
kipšo galvą, bailiai artinasi prie Miškinio).

M i skin i s . Eik sau! Eik nuo manęs! Greitai eiki... Eik!
Eik!... (i kipšą grūmodamas kumščio)

Laiku prasijuokei, nepasakysiu daugiau nė žodelio, neprivi
liosiu jums malūninkienės! .(Įeina urvan, smarkiai užtrenkdamas 
duris. Marė bėga... Kipšasti nušokęs nuo stogo pasiveja ją ir sulai
ko už sijono).

Kipšas. Palauk! Aš tau pasakysiu!

7



38 j. v Burtai •- .
**""" T1-   f. i,-«-’ i, ..... » >■ . . „ ... įy,, „.r.....—,,        , , , m-......Marė,„ Šalin! Leisk! Širdis man alpsta...KipŠas (lailcydumusią) O Jonelis?M a r ė (stengdamos Leisk! ;Kip š as . Kraujo jungtuvės — žinai ką tai reiškia? Klausyk! (Pasilenkęs kužda jai į ausi) vMarė (tartum apsvaigusi) Į ausį man kužda!.. Šalin vėl- nio pagunda! Leisk mane!, (nori eit — svyruoja ir atsiremia į ■Kipira'S. Bus jis tavo vėliai, bus! Nepames kol gyvas bus, tik susijunk su juo kraujo jungtuvėmis,.. Ar nori? Sakyk!' M arė, (nesąmoningai- silpnu balsu). Noriu,., kaipgis...Kipšas. Paduok jam peilį ar kirvį i rankas... Teužmuša!...-y: . Marė. Ką? . ...\ .. K i p š a s. Žmogų!. ■■ tM a r ė. O Motina Švenčiausia! (Kipšas išg irdęs tą žodi atšoksią 
ir grieždamas danidmus iš piktumo grįžta ant štogo. Marė atsipeikėjusi J ' išbėga.. Įeina Jurgiukas, dūdele nešinas).K i p š a s. (nuo stogo). Jurgut! Jurgut! grįžk!J u r g u t i s. (eidamas ežero link). Kas ten š aukia?K i p š a s. (pasikęldamaš nuo stogo) Aš.Jurgutis. Tfu! Pagunda! (ema toliau).K i p š a s. Grįžk!J u r g u t i s. Nenoriu!Kipšas. Nes kai šoksiu, užsėsiu ant sprando ir neleisiu. < Jurgutis. Sėsk jei nori, aš už kulnų pastvėręs, įlįsiu į vandenį — tai tave išmaudysiu, tai išpliauškinsiu!../ K i p š a s. Kvailas! Aš žinau, kad švęstas!J urgu ti s. Žinai — tai eikš! Aš tave nuvesiu kur reik. 
(eina ežero link).K i p Š a s. (nušoksią nuo stogo ir pastoja jam kelią).F Sustok! toliau neleisiu! . ..Jurgutis. IŠ kelio kipše, nes tuoj tą storą pilvą tau per- f skrosiu!Kipš-as. Na, einam imtynių... Jei tu mane nugalėsi, as tau , užleisiu kelią. -r Jurgutis, (nenoroms) Einam...į Kipšas. Padarysimetris bandymus... pasiieškok akmens

l kas stipriau suspaus? (pasilenkęs ieško akmens -^ Jurgutis tuo tar- :
4 pu išsiima iš ryšelio Sūrio gabalą).rį K i p š a s, (radęs). Radai?į Jurgutis^. Radau štai baltą akmenėlį...I'.. Kipšas. Žiūrėk — kai vašką gniaužiu! *r J u r g u t i s. O iš mano vanduo varva... aš tvirtesnis, (tuotar-
į’ pu užteka mėnulis ežere pasigirsta tijlūs varpiĮ garsai).
į J u r g u t i s. Mėnulis teka, varpai gaudžia!... Kipšas. Na, o kur tavo dūdelė?Jurgutis. Švęstas vanduo nuplaukė, mėnesėlis kyla. Sku-I .. j bėk, kipše... man jau metas..;
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Kip š a s. Gerai! Dabar kas smarkiau sušvilps? Kai aš sušvilp
siu, tai skujai nuo medžių nukris ir vanduo ežere išsitaškys! Švilpk 
pirmas tu laimėjai... ką ten dirbi?

Jurgutis. Virvę veju!
Kipšas. O ką su ja dirbsi? -
J u r g u t i s. Galvą surišiu!
K i p š a s, s j Galvą? Kieno? ~
Jurgutis. Tavo. Tvirtai, tvirtai surišiu. Jei tau jos nesu- 

rišciau, tai kad sušvilpsiu, tuoj perskils ji tau kai puodynė!..
Kipšas. Te, rišk! Bet geriau tebūnie jau tavo► viršus!
Jurgutis (neva užsispirdama norių švilpti! Duokš 

galvą surišiu... v
Ki pšas. Šnekėk su kvailiu! Sakau gi — tavo viršus!
j U rg u t i s. Tebūnie... (varpai vis smarkiau gaudžia — iŠ gel

mių girdis tyli,bet kas t stipresnė paskenduolių daina),
Jurgutis. Tik greičiau... trečias bandymas...
K i p Š a s. Palauk! Kipšo neapgausi! Kas ką aukščiau išmes? 

Eikš! kai į padanges išlėksi, tai tik už valandos tesugrįši. (won jį 
imti pustau).

Jurgutis, (atstumdamasj į). Man pirma... aš pirmuosius 
dviejus bandymus laimėjau.

Kip ša s. Gerai.
J u r g u t i s. Duokš ragus! (Kipšas pasilenkia, Jugrutis paima 

jį u% ragų ir žiūri į mėnesį). . .
Kipšas. Nu gi!
J u rgu t i s. Palauk! Pagalvosiu ar už galvos, ar už kojų 

nutvėrus sviesti...
K i p š a s. Ką tu taip į mėnesį žiūri?
Jurgutis. Ten pažįstamą turiu, kurs tave už ragų nus

tvers, kai tave aukštyn išmesiu!..
. Kipšas, (nusigandęs pabėga). Vai, su tuo piemeniu maži 

juokai!.. p
J u r g u t i s. Kvailas kipšas! Tai kad nudūmė!.. (Išsiima iš už

ančio dūdelę ir eina ežerio link', matyt kai sėdas ant aukšto kr antį) 
ir pradeda pūsti dūdelę varpai skambina pritardami skenduolių 
dainoms).

P a s k e n d u o 1 ė s (dainuoja):
Vai teka, teka šviesus mėnesėlis 
Tyliajam, giedrajam danguj!
Kelkit, sesutės, paskenduolėlės, 
Buskit užburtosios bangos!

(pasipuošusios vandens lelijomis t r žolėmis pakyla iš vandens ir suk
damos ratu dainuoja — varpams ir Jurgučio dūdelei pritariard).

Uždanga iš lėto leidžias.
(Bus daugiau).
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0 Zofija Dromlevic.

Rikko meilė.
* ' ’ 7 . ’ • *' ‘ , * * , • r ■ • ’ i * . ‘

Mažas Rikko priėjo prie lango vildamasis, kad nors iš tolo 
pamatys aukštus, gelstančiais lapais apkibusius, sodno medžius, 
O gal tarp tų lapų švistels ryškiai raudona suknutė?

Nesimatė nei medžių, nei akį veriančios suknelės. Kieme 
darbininkai krovė tik ką atvežtas dekoracijas. Kėlė baisų triuk
šmą ir bildesį. Pastaruoju laiku Rikko daug skaitė ir girdėjo apie 
francūzų ’ revoliuciją. Jam rodės, kad štai jis žiūri į kiemą pro 
kalėjimo langą. Ten, kieme darbininkai stato gilotiną — ■ nukirs 
jam galvą. Jis atsiduso. Ach, koks gražus gyvenimas, kaip gera 
tiems vaikams, kurie dar neišmano kas tai yra pareigos ar atsa
komybė. . ' ■ /; '

Išlėto nuėjo nuo lango ir liūdnas žiurėjo į aukso vainiką 7 
ir karaliaus rūbus, kuriuos supykęs buvo pamynęs po kojų: Pakėlė 
vainiką fr vartė jį su gailesčiu ir panieka. Su gailesčiu, nes iki 
šiol didžiavos juo ir užsidėjęs vaikiškai džiaugdavos. Dabar žiu
rėjo su panieka, nes Mary iš jo juokės ir tyčiojos.

Mary niekuomet nesidomėjo jo darbais. Tačiau kartą jai 
parūpo. Jis pasakojo vaikams, kad vaidinąs karalių naujai rengia
mam kino paveiksle.

„ Ar tas tavo karali škas vainikas tikrai auksini s». ir brangiais 
akmenimis nusagstytas“, paklausė Mary ir jos akys žybtelėjo.

O Rikko, mažas, naivus Rikko nepagalvojęs prisipažino: 
Ne, jis b tekinis, paauksuotas.

Mary susiraukė ir pradėjo kvatoti. Paauksuotas, tik paauk
suotas, Tai lyg iš auksinio poperio, Žaizdama su vaikais, Mary 
dažnai būdavo karalienė ir tada dėdavos tokį aukso vainiką iš 
popieros. Tik tada ji buvo maža ir nesigyrė tuo kaip šis mažas 
pagyrų puodas. .

Mary niūniuodama apsigrįžo ir nuėjo, neklausydama Rikko 
paaiškinimų:

„Apsiaustas tikras, aksominiš, pamušalas iš brangių kailių“ 
šaukė jis virpančiu balsu.

Tat su panieka žiūrėjo Rikko į savo vainiką ir klausės bil- 
dėsio. Tai statė dekoracijas, ne gilotiną. Bet mažas Rikko ge
rai žino, kad tai stato gilotiną. Jis eina mirti išdidus, tvirtas, iš
tikimas tarnas puola jam po kojų, apsikabina ir klausos pasku
tinių savo pono žodžių.

Rikko užsimerkė. Aiškiai mato įtūžusią minią ir sužvėrėjusį 
budelį. \Staiga visi kaž ko sujudo. Pakilo riksmas. Rikko žino, 
kad tai pagalba ir netrukus draugai jį išvaduoja. O ten, aukštai 
rieda galva rudo Tomo, jo didžiausio priešo. Rikko pravėrė akis 
ir atsiduso. Kieme vis dar krovė dekoracijas, nėra nei gilotinos, 
nei riedančios galvos. Rudas Tomas buvo sveikas ir laisvas, o 
gal žaidė kartu su Mary.

10



tęiKKP incjic

L-V’: t
i '
i

1

Mary... Dabar jam vien Mary terūpėjo. Jos laukė, ilgėjos, 
svajojo, pavydėjo jos. Rikko dar nežinojo, kad tą pyktį, pavydą, 
susijaudinimą, nusistebėjimą ir džiaugsmą, suimtus krūvon, ku- 
riuosjis jaučia mąstydamas apie Mary, ąr ją matydamas, suaugę 
žmonės vadina meile. Rikko mylėjo Mary. Mylėjo ją, nors, jos veidas 
buvo-4ašuotas, akys įžūlios, nušiurę plaukai trumpai kaip berniu
ko buvo nukirpti. Mylėjo ją, nors kasdien susitikdavo gražesnes 
ir meilesnes už ją jaunutes filmų žvaigždes. Buvo meilutė ma
žytėlė Margot didelių mėlynų akių ir jo partnerė grakšti, laibutė' 
Betty, kurios aukso plaukai buvo ilgi ir garbanuoti, o akys žvaigž
dėmis spindėjo.

Abi būdavo pasipuošusios ir abi juo žavėjos. Mary netu
rėjo aukso plaukų, nebuvo nė elegantiška, visada dėvėjo tą pačią 
seną;raudoną suknelę; Vis dėlto Rikko mylėjo ją. Rikko Tomo 
nekentė, ries Mary jį mėgo. Ji sekdavo visur paskui jį, žavėjos 
jo miklumu, sakydavo, kad niekas nemoka įlipti į medį taip, greit 
ir mikliai kaip jis, nei parinkti gražesnių kaštonų. Pamačiusi To
mą ji pamesdavo Rikką nei kalbos nebaigusi, o jis, Rikko, tik jos 
vienos ieškodavo sodne, nepaisydamas kitų vaikų šnekinimo. Ją . 
išvydęs, džiaugsmu nušvisdavo, šypsniu spinduliuodavo.

Visi kalbėjo: „Koks saulėtas to vaiko šypsnys“ . Rikko šyp
snys visus žavėdavo. Apie jo juoką, šypsenas ir jaudinančias 
ašaras rašė visi pasaulio laikraščiai. Kada Rikko nusišypso, šyp
sos kino žiūrovai visose pasaulio šalyse, o kad verkia, daugelis 
žmonių pravirksta ir visi užjaučia pramanytą berniuko skausmą. 
Jis viso pasaulio mylimas, mažas, užburtas karalaitis, kurs kas 
keli mėnesiai gyveno vis kitokią burtų pasaką.

Deja, tas Šypsnys, kurs pavergdavo visų širdis, nejaudino 
mažos, atkaklios Mary. Jį neikuomet neklausdavo kaip sukuria
mas toks paveikslas—pasaką. O Rikko taip norėtų jai apie tai pa
sakoti. Jis papasakotų jai, kad tada, kada jį šviečia reflektoriai, o jis, 
vargšas, nudriskęs stipriai suspaudžia smuiką, jis mano, jis tikrai 
žino, kad nedoras globėjas išvarė jį iš namų ir kad visam pla
čiam pasauly nieko daugiau jis neturi tik1 tą seną smuiką. Pasakytų 
jai, kad, jei išties mokėtų smuikuoti, pagriežtų jai visų gražiausią 
pasauly dainą. Bet Rikko svajonė suvisai nerūpėjo mergaitei su rau
dona suknele. Mary žinojo ir vertino tik tai, kas tikra ir toks 
neva griežimas jai visiškai netiko. Jos pusbrolis mokės griežti 
smuiku ir kas sekmadienis griežė jai lengvas suprantamas dai
neles. Tai būva tikra ir Mary galėjo suprasti. Ar verta kalbėti 
apie Rikko smuiką, kuris, anot jo paties betariant, buvo senas, 
sulūžęs, užkimęs.

Rikkui rodės, kad Mary niekuomet jo nemylės. Visai to nesiti
kėdamas, užimponavo jai, nuveikęs Tomą ir pavertęs jį žemėn.

Rikko nežinojo, kad tą pat vakarą mergaitės kalbėjosi apie 
juodu su Tomu. Mary nustebo, sužinojusi, kad yra nemaža Ri
kko garbintojų, tuo tarpu visos juokėsi iš plonų T omo kojų ir 
jo rudos galvos. Rikko buvo karaliaus rūmuose ir visus ten su
žavėjo. Mary tas buvo vistiek. Nepažinojo tų žmonių ir jų nuo-
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monė todėl jai nerūpėjo. Tai, kad Norma pati gražioji jos pa
žįstamų margaičiųgyrė Rikką, privertė ją susimąstyti.

Sekančią dieną Rikko pamatė, kad Mary jau kitokesnė. Ji 
-buvo malonesnė ir kvietė jį dalyvauti lenktynėse, kurias ji rengia 
sekančią savaitę. Laimėjusiam ji pati pri seks orderį.

Kaž kada seniau senas ponas iš meno bei kultūros depar- 
mento prisegė Rikkui orderį. Ar galima lyginti aną suaugusių 
žmonių orderį su šiuo Mary prielankumo ir pasitikėjimo ženklu.

Kikko ištisas dienas svajojo apie lenktynes. Bėgiojo jis la
bai gerai ir buvo tikras, kad laimės. Atėjo paskirtoji diena. Rikko 
baigė pusryčiauti, tuojau eis į sodną. Prasiveria durys ir įeina re
žiseriaus padėjėjas.

„Automobilis laukia“ — pasakė.
Mažas Rikko taip nusigando, kad režiseriauspadėjėjas net 

pradėjo kvatoti. Dabar teprisiminė berniukas, kad šiandien traukia 
paveikslus. Buvo sveikas ir turėjo važiuoti. Sėsdamas į automo 
bilį ryžos nevaidinti ir grįžti.

Jau visi laukė. Statistai baigė grimuotis. Norma vaidino, 
kartu su Rikku. Ji nudžiugusi su juo pasisveikino. Darbininkai 
statė dekoracijas, elektrotechnikas taisė šviesą.

Mažas Rikko suprato, kad visi jo reikalai atrodys menki 
ir juokingi čia, kur kiekvienas atsidėjęs dirba.

Tačiau ryžos ir priėjo prie režiseriaus. ;
„Šiandien negaliu vaidinti“ — pasakė.
„Kodėl? kas tau“?
Turiu „dalyvauti lenktynėse ir jas laimėti“ —• tvirtai atsakė 

Rikko.
Daugiau nieko nepasakė, nes negalėjo juk kalbėti 

apie orderį, apie rudą Tomą ir apie Mary, kuri dėvi raudoną 
suknelę.

„Laimėsi jas kitą sykį — atsakė režiseris — dabar pasisku
bink. Manau, žinai, kad ponas Milsas šiandien išvažiuoja“.

„Ne vaidinsiu — atkakliai atsakė Rikko •— tuojau einu r 
sodną“. ■ '

„Niekur neisiu supyko režiseris. i
„Šiandien vis dėlto nevaidinsiu“, užsispyrė Rikko, eidamas 

savo garderobon. Jo veide matės toks pasiryžimas ir atkaklu
mas, kad režiseris nutarė pasikviesti direktorių, kurio Rikko vi
suomet klausė.

Štai Rikko sėdi savo garderobo j nuliūdęs, nusiminęs ir 
mąsto, kad verčiau būti paprastu rudu berniuku negu pasakos 
karalaičiu. Automobilis išvažiavo iš kiemo ir Rikkui pasiro
dė, kad jis girdi sustojusių į eilę berniukų balsus. Prasideda 
lenktynės. '

įėjo direktorius. Rikkö akis nuleidęs klausėsi jo kalbos. 
Direktorius kalbėjo, kad to paveikslo nekantriai visas pasaulis 
laukia, o Rikko mąstė, kad Mary kino nemėgsta ir turbūt šito 
paveikslo nepamatys. Direktorius sakė, kad aktoris Milsas šian
dien turi išvažiuoti ir direkcija turėtų didelių nuostolių, jei jis,
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Rikko, nesutiks vaidinti, pasakė, kad supranta jo nusiminimą ir 
jam užjaučia, bet Rikkoyra nepaprastas vaikas, jis yrą aktoris 
ir todėl turi pareigų, kurių kiti vaikai neturi. ,

Kieme vėl pradėjo bildėti ir Rikko vėl pradėjo rodytis, kad 
štai rengia jam gilotiną ir kad reik eiti mirties pasitikti. Direk
tor! u spabaigė. Rikko leido save nugrimuoti. Užsidėjo aukso 
vainiką, karališką savo apsiaustą ir nuėjo į atelier.

Priėjo režiseris.
i y„Puiku, pradėsim žaisti karalių“.

Šitą sakinį kartojo visi laikraščiai. Mažas Rikko nevaidinau 
jis žaidžia. „ '■ ■' . .

Rikko liūdnai šyptelėjo: „Žais“. Argi jis buvo vaikas, kurs- 
žaistų vaidindamas karalių kaip būt žaidęs lenktynėse. Ne. Jis buvo 
aktoris, kurį menas vertė užmiršti savo malonumus bei pergy
venimus ir jų išsižadėti. Nežaidė, o vaidino. ■

Režiseris paskaitė aktoriams scenarijaus ištrauką: , -
„Mažas karalius taria: liūdna būti karaliumi. Nusiima vai- 

nįką ir verkia“.
Pradedam. Nušvieskit Rikką.
šviesa paplito po visą atelier. Rikko pradėjo.
Hasakė:
„Liūdna būti kakaliu“.
Paskui nusiėmė vainiką, tą patį, tik paauksuotą vainiką, iš 

kurio tyčiojos Mary. Tada Rikko pamatė aukštus sodno me
džius ir lenktynes. Tomas jau atbėga į paskirtą vietą, o Mary 
susijaudinusi, smagi sega jam orderį.

„Dabar turi verkti“ -- primena režiseris.
Rikko paklausė ir pravirko. Pravirko ištikrųjų, nesustabdo

mu, vaikišku verksmu.
Išversta iš lenkti kalbos.
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Kazys Inčiura.

„Sename dvare“
Marijos Pečkauskaitės kūrinio ąptara ir įspūdžiai. 

(Kūrėjos sukaktuvėms)

Žmogaus siela — mažytis dievnamis. Kai kada jis 
atviras visiems valkatoms^ kai kada — niūrus, drėgnas, sklidinas 
ugnies; kartais gi esti kuklus, uždaras ir iš pažiūros — nesvetin
gas. Bet kažin koki slaptinga jėganenujaučiama ir ne
regima — ten mus traukia.

Prisėsk čionai, mažasis mano bičiuli, aš tau paseksiu kve
piančią pasaką.

Toji pasaka atsitinka sename Žemaitijos dvare.
Vieną svaigingą vasaros vakarą rymojo senojo dvaro palan

gėj vieniša moteris, gedulos šydu apsigaubusi, ir meldėsi. Graži 
buvo jos malda:

„Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų ro
žių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...

Ir nuskyniau vieną baltą rožę ir glaudžiu prie 
žiedo karštą kaktą... Motin mano! ar ne tavo rankos— 
baltos, meilios, kvapios ir švelnutės — taip mane mei
lingai glamonėja?

Ar ne tavo tos rankelės brangios?
Ašaromis apsiašarojo žiedas...
O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų 

kvapo bangos audžia seną seną aukso sapną“.

II. Kūrinio apimtis.
Ir taip pradėjau vartyti Pečkauskaitės kūrinį „Senajame 

dvare“.
T rijose „ Skaity m ų “ knygose eina tas kūrinys. Tai Irenos 

Daugirdaitės kūdikystės atsitikimai, ką jinai yra patyrusi priešmo
kykliniame amžiuje brangioj gimtinėj, motušės mylima. Tai lyg 
ir mažytės dienoraštis: tada tai tada tas atsitikę, tada šen buvę, 
tada tą regėję, patyrę ir jautę. - O koks temų paprastumas, kuk
lumas! Na, imkim kad ir iš eilės:

Prologas „Baltos rožės“ — Gluosny Irutės fotelis ir rožių 
daržai —- Spūdis ir Rimeika (du žemaičių sodiečiai) bylinėjasi dėl 
iššispietusių bičių — Pasakorė bobutė - Mintys apie mirtį — 
Mamatė gydo šašuotas, sužalotas mergytes - Kryžiaus dienos 
kalnely - Mamatė brėkyje skambina — Mamatė su vaikais s ve-
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čiuojasi gamtoje— Kartka wieczna — Dvarą atlanko klebonas, 
kunigėlis ir Narmantas — Šeimynos šokiai — Mamatę brėkyje 
prie židinio seka apie šv. Gralį — Muzikas Janavičius Mamą- 

- tęs nemigo naktis — Laukų darbų pusvakariai — Atsilanko Le- 
vanarda, šventųjų pardavėjas. Irusia su mamate Kalnėnuos, pas 
bočelį — Paulinos vestuvėse Kazelės mirtis — Mamatės už
rašai — Iš Vilniaus atvažiavo ciocia Karusia ir dėdė Boles — Vy
rai rengiasi medžioklėn — Išvažiuoja medžioti — Medžioklės pa- 

... slaptys — Dvare svečių baliukas — Susitinka tėvelis ir mamatė
— Mamatės užrašai — Ciocia Karusia vėl pas Daugirdus - Ka- 
rusia su vyru grįžta į Vilnių—Epilogas — Motinos ir vaikų vaka
rinė giesmė.

Toki, kukliais kontūrais papiešta, šio Pečkauskaitės kūrinio 
apimtis. Visa, regis, tai padrika, kad iš tikrųjų ' sunku paskirs
tyti stambesnėmis dalimis. Du dalyku čia tėra labiau skirtini, tai: 
1) pačios Irutės pasipasakojimai: ką vaikas jaučia, mąsto, jos san
tykiai su aplinkuma ir artimaisiais ir 2) — mamatės užrašai; slap
tų parodymai ten, kur nebeprieinama vaiko širdžiai ir pro
tui. Tačiau butų klaidu, jei kas prasitartų, kad tai padrika. Vei
kalą jungia į vienovę slaptas įspūdis, kuris juntamas nuo pra- 

! džios iki galo.
) Bet kas gi jau taip gražaus tame skaidriamintės mergaitės

pasipasakojime?
Kokie gi to kūrinio apmatai ir ataudai?

■j Kad purvinais batais neįbėgtumėm į dievnamį, pasiteiraukim
į tos mūsų vadovės, kaip ji nori į mus prabilti, kad galėtumėm
| suprasti jos giesmę. Štai keli žibantieji trupinėliai:
j ■ — Kas praėjo — tas jau tampa sapnu.
į j'"-'— Viskas žemėje tik sapnas, o tikrenybė—ne čia.
i — Yra tokių sapnų, kuriuose visi asmens labai

/ neaiškūs, matomi lyg per rūką, lyg kokiais apvalkalais 
! apsigobę. Rodosi man, kad šiame gyvenime mes visi
L esame tokie asmens.

(Iš mamatės užrašų — „Skaitymų" XVIII kn. 44 pusi.).
j Taip, ištikrųjų taip. Visas dvaras — tai sustingęs sapnas,
j Tai užkeikta pilis. Joje yra daug sustingusių, sukniubusių žmo- 

nių. Rodosi, atplėšt jų kaukes ir pamatysi veidus. Pamatysi ir 
f pažinsi. Tikrai pažinsiu nes visi jie taip ryškūs, skirtini, kiekvie- 
| nas nešiojasi savy jam duotą dievnamį.
f v III. „Sename dvare" žmonės.
I Štai Marynia — senojo dvaro šeimininkė, dienoraščio sa-

( vininkės geraširdės Irutės ir dvie gerų išdykėlių bernaičiųNi- 
: - kos ir Jonelio — motina. Tai gyvenimo sapnas, niekad sapnuot

nenustojanti. Ji klaidžioja gėlių daržuose, kaip skaidri aureolė— 
visiems, visiems svetima šventaširdė. Ji glaudžia trijų savo įš- 
čiuje užnešiotųjų galveles, myli juos labiau už viską. Ji — gai
lestingoji sesuo. Kur tik nutvėrusi liuosesnę valandėlę, šaukiasi 

< į dvarą beraščius apylinkės sodiečius, gydo jų vaikus, teikia pa
tarimus. Ji atsidėjusi muzikai — tai vieninteliai jos gyvenimo ra
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minto jai ir džiūgintojąi. Poilsio vakarais prarymo prie pianino,, 
užsimiršus,* lyg ne žemėj gyvendama. O, žiūrėk, ir išgirs, nepa
sitenkinusio vyro balsą, kad šeimynos nevaldanti, ūkio nežiūrinti. 
Gal būt ir ji norėtų turėti Šalia žmogų, su kuriuo galėtų svajoti 
— palankia sirdžia ji retkarčiais prisimena muziką Janavičių--bet 
jokiai pagundai nepasiduoda. Užsivėrus! savame narvelyje,. 
kenčia niekam tiesi sakydama, bevalė pri ešintis ir tik kartais nežy
miai pamini savo užrašuose, anot jos — kalbasi su savim. Jai 
nuobodžios, nuobodžios žemės dainos! Draugystėj ji taip dažnai 
esti toli toli nuo tų šnekančių, plepančių, apkalbių moterų — 
trumparegių ir kasdieninių. Ir veržiasi iŠ jos širdies džiaugsmas, 
kad žemėj viskas praeiną. \ /

Štai kaip ji sakosi užrašuose:
— Liudvikas sako, kad aš nemokanti valdyti tar

nų, kad pati dirbanti, ką turi padirbti jie. Tai tiesa. 
Žinau gerai, kad tai tiesa. Šimtą kartų beveliju pati 
dirbti, negu versti kitus, šimtą kartų beveliju nevalgyti 
pati, negu skaityti kąsnius kitų.

• („Skaitymų“ XVIII kn. 40 psl.).
Priešinga jai — ciocia Karusia, vilniškė, išsipusčiusi elegan

tė — didžiausia „vyro kulto gerbėja“. Jos rūpinimasis savuoju 
siekia juokingiausių ribų. Ji dreba dėl Bolesio, žegnoja jį, visoms 
pavydi, kurios tik mėgina apie jos dievinamą pasikraipyti. Ji ne
kenčia Marinios brolienės ir net nesivaizduoja, kaip jai tiek maža 
terūpi vyras. Na, o jos tas garbinamasis Boles (kuždomis pasa
kius) jai nelabai jau taip meilus ir pošalčiai įvertinav savo žmonos 
talentą, ir mielai gyvena užsimiršimo valandas su Žemaitijos dva
ro gražuolėm darbininkėm.

Karusia tik geram pusdieny atsikėlus, apsikvėpinus, eina sū- 
žiūrėt peniukšlių, laukų, rūpinasi Virtuve. O kaip ji nori būti 
jauna. Mažasis Jonelis tapo jos favoritu tik dėl to, kad prispir
tas atrėžė: ciocia esanti už dėdę žilį daug jaunesnė, nors iš tik
rųjų būta priešingai. O bailė, kad tave tuoj! Bijo net arkliais 
važiuoti — esą, vežėjai tyčia suką karietą į duobę.

Labai teisingai ją pavaizdavo Vežėjas:
— Ta poni kaip tik butelka arielkos neužkimšta. Ir bijok, 

kadnepasiliėtų.
Ypač dar įdomi Paulinka, tipiška kaimo sustumtinė merga, 

neaptašytų manierų, o tuščia — Dieve saugok! Ir net juokas, 
kaip ji dedasi bajore, lenke, gatava spiauti „chamui“ į veidą, o pati — 
chamų chamiausia. Jos vestuvės, tai tikra parodija, karikatūra, 
bet draug tiems laikams-labai sava. Ir paklausta, kaip ji einanti 
už to kvailio, visai negalvodama atrėžia:

— Te! Durnas tai durnas, ale do gaspodarki chytry. Nege
ria, kortomis nelošia ir turtingas.

O kai tas jos iŠpūstakis, Dievo numylėtas vyrelis, vestuvė
se nori arčiau prie jos prisislinkti, jos akys žybtelia ir griež
tai..taria: ■■

-- Prosza siedziac jak czlowiek, bo wstana i pojda sobia.;
* ■ ■ > ■ • * ” . * . .
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Iš vyrų būrio originalumu skiriasi bočelis, simpatingas bajo
ras, lietuvis, savo tipiškumu prijuokinąs vaikus ikf kaklo. Lie- 

f sas ir aukštas, visuomet švariai vilki. Mielas senukas. Toks jau 
užsimiršėlis, kiek suvaikėjęs, lyg ir rėksnys, bet tik užriks, staiga

- vėl atsileidžia ir nuskriaustam kaip nors atsimalonina. Atsidėjęs 
savo ūkiui, myli visus gyvulėlius, vaikšto prižiūri laukus, kaip 
savo akį saugo knygas. V

Liudvikas, senojo dvaro galva, Irutės tėvas — kažin kodėl 
neaiškus. Nuo pradžios lig galo neaiškus užsidarėlis, tačiau tuo 

' neaiškumu kiek ir įdomus. Šaltakraujis ir drąsus, net kilnus. 
Štai, kad ir prisiminkim medžioklę: stirną nušovė jis, tačiau visai 
be pretenzijų visą pirmenybę jr garbę: suteikia Bolesio įkarščiui.

! Žmonai kartais mėgstą ir prikaišioti, kad nerupinasi ūkiu, o pats 
| — išlaidus, žaliojo staliuko mėgėjas. Sodėčiams ir tarnams ge-
I , ■ rokai griežtas.
I Minėtinas ir Levanarda — tas šventųjų paveikslų pardavė

jas, geras daugiakalbis, nepailstąs knygnešys ir Smuikelių skulp
torius — tas mūsų brangios praeities žiburėlis. Dar ir da- 
bar yra tokių geraširdžių Smuikelių drožėjų, praeities meno 
darbininkų. Levanarda visada linksmas, nors nieko neturi — 
visu kuo patenkintas, nieko nebijąs — kruta kiek galėdamas, at
sidavęs Dieyo valiai, trata savo brikeliu, visada nušvitęs, lyg nie
kad nebūtų gyvenęs ir nežinąs blogų metų.

Ir kur čia visus išskaitysi! čia ir kilniadvasis muzikas Ja
navičius, ir ta pasakorė bobutė, ta senovės ugnies laikytoja, gy- 

į verianti mūro namuose, mažame kambarėly, kur buvo bravoras. 
Ir ta žalia krosnis, prie kurios ji verpia, ir tas jos mažas, ajerais 

f kvepiąs, kambarėlis, prigužėjęs pasakų.
Į Šavitai įdomūs ir vaikai. Ir Irutė, nešiojanti mamatės širdį,
i ir ricerėlis Niką, ir Jonelis.
T Čia vėl storulis dvigurklis klebonas, Pauliuko s svečiai plik-
] bajoriai, žemaičiai Spūdis ir Rimeika, dėdė Boles, tas išdidėlis, 

putlus bailys. Ir visi visi bajorai—ponios, panaitės.
j Daug jų yra suminėta. Kai kurie taip trumpai, mitriai ir

vykusiai charakterizuoti, bet daug yra ir ne taip ryškių. Mamatė 
savo užrašuose tik kelius jų tepamihi, o ką mažamete Irusia pasa
koja — kai kas jai tenka ir neišbaigti.

j Palaida gal todėl, kad toks buvo autorės noras, kad gyve-
j nimas esąs pušsapnis. Ir iš tikrųjų. Sapnas—juk užburta šalis,
j kur tenka sutikt tiek daug iš pirmos pažiūros aiškių būtybių,

bet kas jų dievnamiuose—sielose, dažnai lieka mums uždengta, 
nepabaigta sakyti, nes mes gyvenam, anot mamatės—nuobodžias 
žemėsv dainas. '

čia labiau ryškesni bajorai ir plikbajoriai. Sodiečiams te- 
i ; leista tik kur ne kur išsitarti, o tik iš to apie juos spręsti— lyg 

butų užgaulu, nes sodiečiai rodosi šalia bajorų, neleidžiama jiems 
į tarpusavy išsišnekėti, išsiplūsti. Tada ir tų laikų visuomenė gal
į būtų galima geriau vaizduotis, bet ir iš to, kas duota, galima

daug gražumynų prisisemti.
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\ e IV. »Sename dvare“ idilė.
Ši pasaka įvyksta Žemaitijos gilumoj, netoli Šatrijos. Gyve

na žmoneliai, kruta, kenčia—vieni daugiau, kiti mažiau—užsidarę 
savyje. Idilė ir idilė. Kartais sudrumsčia koks nuotykis—ir vėl 
ramu. Valdžios išsišokimų daug nesimato. Vienur kitur prasi
tariama apie gabenamas knygas; kalbama, kad Maskvoj įsikūręs 
lietuvių ratelis, kad Tilžėj ėmęs eiti lietuvių laikraštis. Kai kuris 
bajoras giriasi prisidėjęs baudžiavą panaikinti, kai kuris giriasi, 
kad tekę vienoj lovoj su Mickevičių gulėti. Ir tiek. Pilka ir pa
prasta. „Jų šviesybės“ bajorai šnekasi, kad aukštesnis mokslas 
liaudžiai yra pavojingas■>- girdi, visiems jį išėjus, nebebūsią kas 
dirbtų fiziškus darbus. Rašymas irgi žalingas, nes išmokusios 
mergaitės rašysiančios laiškus jaunikiams, na, ir lenkaitės susi
lauktų konkurenčių, o vyrai, girdi, falšiuosią vekselių parašus. 
Lenkų kraujo ciocia plūsta Marinių, kad ji dievai žin kaip vaikus 
auginanti. Lenkiškas vaikų akcentas esąs tiesiog horible. Liud
vikas įtikina Marinių, kad esą „lengviau sugalvoti sąmoningą iš
tarą, kaip priversti chamą prie teisybės“. Tie plikbajoriai pučias 
baisiai, kaip burbulai. Labai ryškiai ir teisingai juos charak
terizuoja rnamatė savo užrašuose („Skaitymų“ XVII kn. 50 
pusi.).

Bet jau dažnai girdis ir nuoširdžių atsiliepimų lietuvių labui 
štai kaip pasakojasi rnamatė Marinia:

Nepaisant visų lenkiškų rūbų, lietuvė yra mano 
siela. Yra joje ir tų rūbų laukų melancholijos, ir 
tų vasaros saulėlydžių giedros, ir rudens vėjų nusimi
nimo, ir tų tamsių miškų rimties. Tos šalies išliū
liuota, tūkstančiais siūlų ji surišta su ta savo mo- 

' -tina. -
, („Skaitymų" XV1I1—45 psl.)

Ir kaip gi nepatikėsi, kad viskas nupasakota taip nuoširdžiai, 
droviai, bet taip gyvai ir įtikinamai.

Tai vis dėlto pilkoji, sakytumėm, ne taip nusisekusi kūri
nio pusė. ,

V. Kame gi glūdi kūrinio perlai?
Tos visos jungės, suliejančios beveik padrikus vaizdelius į 

darnią vienovę, glūdi subtelių minčių gausingume, tame nuošir
džiame pasakojime, svajingame lirizme.

Irusia mąsto: .
— Juk negali būt minčių geresnių už tą, kaip 

• patiekti džiaugsmo savo mamatei.
1 Mamatė kalba vaikeliams:

— /Gėlės— tai žemės šypsena iš džiaugsmo, 
kad jų Dievas sutvėrė ir didiems dalykams paskyrė.

— Gyvenimo duodamos trumpos laimės valan
dėlės, tai jo malonė, ne pareiga.

Arba Štai tas vaikiškas gilumas, žaislo draugei mirus:
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-- Kaip tai yra? juk Kazelė dar nepabaigė 
statyti savo namelio sodne! Nėbepabaigs jau nieka
dos, niekados!

— Ir ką daryti žiemą, kai nėra gėlių? klausia 
Niką mamatės.

— Tuomet reikia jas gerai atsiminti.
' ir vėl:

— Mieliausia žmogui atminus ne tas valandas, 
kuriose jis linksminos ir puošės, bet tas, kuriose ap
galėjo pats save.

Tai tik tėra maži maži krisleliai iš to didelio kūrinio. Sub- 
ielus,svajingas lirizmas veržte veržiasi ir, žiūrėk, nė nepasimatai, 
kaip perskaitytą puslapį vėl atskleidi, vėl skaitai ir grožiuojies. 
Stilius turtingas, stilius stambus ir gilus, be jokių nereikalingų 
meilumų. Nemaža rašyta ir žemaičių^ tarme ir lenkų kalbos 
žargonu — kur kaip buvo reikalinga. Žymus ir vaizdų kontras- 
tavimas.

Iš tų sukauptų sakinių dvelkia didelio talento dvasia, mįs
linga dvasia, mokanti įspėti visus neramios širdies įgeidžius. Ir 
dabar pajunti tas tvirtas junges, godumu masinančias. Ir niekaip 
negali užversti knygų, dar kartą nepasigėrėjęs tais šykščia;s sa
kiniais, perpildytais vaizdų ir jausmo harmonija.

— Sapnuoju sapną, ricierėli. Jau tu išaugęs iš 
savo uloniškų rūbų, jau rengiesi žengti pirmą žin
gsnį pasaulin. Jau laukia ten tavęs, ricierėli, darbas ir 
vargas, nežinomas namie. Ir ricieriškai tu rengiesi į 
kovą. Ant mažo popieriaus lapelio didelėmis, kreivo
mis raidėmis rašai tokį dokumentą:

Kartka wieczna.
• # • • ♦ • • f • t . • • ♦ *■ - — • • « • • ■ • •

O brangiosios, nuo senatvės pageltusios korte
lės! (^Skaitymų“ XVII-31 -32 pusi ).

Ir iš tikrųjų. Kam gi nebūtų mielas tas pirmųjų mūsų, su
sikūprinusių raidžių raštas. Bet, deja, retas kuris tesulaukia se
natvės.

Štai dar du prozos perlai:
— Tuo tarpu salonas vis labiau neriasi į tamsą. 

Portretų vietoje ant baltų sienų juoduoja dideli ketur
kampiai, ir rodos, kad visi tie prabočiai nuėjo jau 
gulti. Tik pas pat pianiną baltas prabobutės anglės 
stuomuo tartum nori išeiti iš rėmų.

• ♦ • .» • > • « t ■ » ' • » •

„Ir vardas jos, kaip mamatės -Mery. Žiūrėdama 
į ją dažnai klausiu: kaip prabobutė Mery galėjo taip 
padaryti? Atvažiavo pas ją tas puikusis ponas su rau
donu kontušu, deimantais spindįs, ir ji, viską palikus, 
nukeliavo su juo į tolimą, į nežinomą Šalį. Gai dei 
to paskui jos juodos akys taip nuliūdo, o grak^ipš 
lūpelės taip atkaro? Nakčiai užviešpatavus, i šeinį jiyiŠ <

9
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savo rėmų, išsiveda mylimąjį brolį Šarvaia apkaustytą, 
kurio portretą pasiėmė keliaudama į Žemaičius, ir 

.. vaikščioja drauge su juo po saloną, jo pasakojimų 
apie užjūrių tėvynę beklausydama, gimtinės kalbos 
garsais besigėrėdama. Paskui eina į priemenę, kur sto
vi mahoninė jos kraičio skrynia, ir atdariusi ją be rakto 
ima savo sidabru apdarytą maldaknygę pageltusiais nuo
senatvės lapeliais ir grįžta atgal į salo ną melstis. Ro
dos man, kad kada nors pranyks ta tmy ga iš skry-
nios. Ir kartais prašiiu mamatės ją pąžii

.-S

urėti. Bet atvo
žusios sunkų skrynios viršų, visados randa vają sa-
vo vietoje. .(„ Skaitymų* XIII —20-21 pusi.)

— Gražio s dabar n aktys, m ėnesiena. Be gal a 
mėgstu tokias naktis. Mėgstu, atsisėdus ant priean
gio laipsnių, žiūrėti į tvenkinį. Ilgas, ilgas aukso kelias 
tiesiasi tolybėn, begalėm Ir eina tuo keliu mano sie- * 
la. Meta šį trapių ir nepastovių formų pasaulį, tą nyk
stamųjų šešėlių pasaulį ir eina amžinybės ištroškusi 
ten, kur rožės nevysta ir nebaigia žydėti, kur vanagas 
nedrasko vieversėlio lizdo, kur perkūnas netrupina me
džių nei širdžių... Eina ten, į grožio tėvynę, kurio di-_ 
džiausieji pasaulio genijai menką šešėlį ir silpną aidą 
tėra sugavę, s

Aš žinau, kad visa tai yra ir žinau, kad kuomet 
nors tai paregėsiu, ir žinau, kad kuomet nors tai iš
girsiu. Eina mano siela auksuotu taku į savo vizijas 
įsižiūrėjusi - ir ilgisi ilgisi tomis tyliomis, šiltomis, si
dabrinėmis naktimis...

Ir žavi mane mirtis...
: j („Skaitymų“ XVIII - 41-43 pusi.).

i ’ ' ” , ’ * ' r * ■ . ‘ •• . * ■ . . • . . ■ *

VE Žavingoji sapno karalystė—Vakarinė ilgesio giesmė,
J. , ■ . . » • - . . . • ’ 4’

■ t . I ' ’ .. ■ .

ir visa, visa gamta tarytum gyva. Pasakorės bobutės tro
belėj rodos visi daiktai gyvi, visi daiktai pasaka gyvena ir kalbi
na žmogų. Tos rožės, tos stebukladarės baltosios saulėleidžiams 
begęstant žiūri į žmogų ir lyg šnekina, lyg pasakoja jam žemėj 
nesamus ir nebūtus dalykus. Karštomis vasaros dienomis ir žy
nės mėgstančios daubose pasirodyti, pasikinkiusios vežimuos mar
gasparnius vabzdžius. Ir vaikams taip gera gera prie mylimos motu
šės, bet mažyčiai nejaučia, kad ją dien dienon smaugte smaugia baisi 
kančia, kad ji gyvena pussapny, kad jos siela dažnai dažnai išklysta 
į dausas, bet štai - susijuokia kas už pečių ir primena, kad taip 
— nuobodžios, nuobodžios žemės dainos. Prabudusi širdis nujau
čia kas bus —ir tuo skaudžiau, tuo baisiau. Bet nenusimena. Eina 
jinai saulėta, klausydama tų nuobodžiųjų dainų ir tame nuobo
duly regėdama slaptą angą, Už kurios sėdi paslaptis.

Tai neramios sielos šventoji maldai
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Skaitai, ir nejauti, kaip patenki sapno karalystėn, kur labių 
labiausia tave gundina toji vakarinė, sukaupta žmogaus skausmo 
ir džiaugsmo giesmė:

— Dabar visi jūs vėl drauge-lizdelį susukę ten, 
kur jau nieks neyra. Girdi jau, motina, harmoniją ste
buklingą, kurios sugauti čia stengtais iškreiptą toną, 
ir grožį jau matai, už visą čia gražesnį, už Alpių eže
rus, už veikalus artistų, kurių čionai neteko tau regėti.

: 7 O aš-lizdelio musų paukštis paskutinis, pats vienas 
čia palikęs taip ilgai, skrendu pas jus, mamate vis, ar
tyn,artyn... Netrukus sunkūs plyš lėlutės-rkūnovysčiai, 
siela-drugys auksinis —nulėks pas jus į lizdą. Tikiu: 
vėl kada nors paglostys mano veidą rankelės tavo švel
nios, kvapios, kaip tos rožės, ir tavo liūdnos akys 
man šypterės laimingai. Prie rankų tų brangių pripuo
lus ilgioms lūpoms kaip Tomas Viešpaties žaizdas 
kai palytėjo, sušuksiu lamėj skęsdama: Mamate mano!

(„Skaitymų4 XIX, 47 pusi.)..

J. Laurinavičiūtė.

Marija Pečkauskaitė.
(Jos sukaktuves minint).

Valstybės gyvenimui besivystant, kartu turi kilti ir tautinė 
kultūra. Senoj mūsų valstybėj nebuvo taip. Todėl didelė dalis 
tuolaikinės mūsų inteligentijos palinko į aukščiau stovinčius kul
tūriniu atžvilgiu mūsų kaimynus ir pasidavė svetimoms įtakoms 
(labiausiai lenkų). Ji atskilo nuo savo tautos kamieno, tolo nuo jo 
vis labiau ir labiau, niekuo nepasireiškusi žudė savo kuriamąsias 
jėgas. Tai buvo jai pačiai nenaudinga, o tautai pragaištinga.

Tauta merdėja. Tik Štai, iš po sąmanoto stogo išeina nau
ja inteligentija. Mūsų bajorai jausdami, kad jie privalėtų vado
vauti tautai, o tos teisės nebetekę, ar, tikriau sakant, laisva valia 
jos išsižadėję, nenori, kad ta jų nėbranginama, paminta teise 
pasinaudotų kiti. Tąsyk viena bajorų dalis (deja, labai nėskaitfin- 
ga) nusikrato svetimą įtaką ir stoja tautinio atgimimo žadintojų 
eilėsną. Antroji dalis, identifikuodama lietuviškumą su „muži- 
kiškumu “ — kultūriniu atsilikimu, pradeda griežtą ir atkaklią kovą su 
„litvomanais“ Tautinio atgimimo darbuotojams bajorams reikėjo 
turėti nemaža drąsos paskelbti karą savo luomui ir dėtis su tamsuo
liais, buvusiais baudžiauninkais, neturinčiais nei mokslo, nei me
no. Kai kurie pabūgo ir pasitraukė. Drąsesni ir ištvermingesni, 
dar nepraradę savo tautiškumo pajautimo metė klajoję kryžkeliais 
ir įėjo į platų nors kupstuotą tautinio atgimimo kelią. Jų tarpe 
buvo ir p. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. '

Gimė ji Medingėnuose (Žemaitijoj) 1878 m. vasario m. 24 d. 
Augo Labūnavos dvare, paskui Užkenčio. Užkentis (anot Vai
žganto) turėjo jai labai didelės įtakos. Ten begyvendama ji pa-

21



52  Marija Pečkau s kaitė

žino Žemaitę ir Povilą Višinskį, mokiusį ją pačią ir jos brolį. Ta 
pažintis padėjo išbujoti jos sieloj tėvynės meilei. Apie Višinskį 
M. Pėčkauskaitė sako: ,,Patiko jis man, kad buvo išlavintas, daug 
galvoja, geidžia ir ieško ko kita, ne pašokti, ne gerą vietą gauti 
ir pilvą sotinti. Pas mus čia tokių nedaug, labiausiai tarp dvar
ponių sūnų“ („Viktutė“ jonas).
. 1898 m. mirė M. Pečkauskaįtėstėvas ir jai teko apsigyventi
Šiauliuose, jau tuo laiku žymiam lietuvybės centre. 1905. m. ji 
išvažiuoja į Ciurichą ir ten klauso paskaitų žymiausio mūsų 
laikų pedagogo F. V. Förster’io. Vėliau persikėlusi į katalikišką 
Fryburgo universitetą klauso ten literatūros paskaitų. 1909 m. 

„Žiburio“ draugija kviečiasi ją vesti tos draugijos progimnaziją 
Marijampolėj. Užėjus vokiečiams, Didžiojo karo metu, vedėja 
kartu su progimnazija keliasi į Trakus, čia jų keliai skiriasi. Mo
kykla keliauja į Rusijos gilumą, jos vedėją grįžta į tėviškę, į Ži
dikus. Židikuos ir dabar tebegyvena. Po karo, rodos, p. M. Peč- 
kauskaitė buvusi kurį laiką mokytoja Telšių gimnazijoj. Marijam
polės gimnazija (manau, kad ne vien ji) darė pastangų parsikvies
ti ją į vedėjas. Deja, silpna jos sveikata neleidžia imtis to 
darbo.

Užtat ji ir dabar vis neapleidžia literatūros darbo. Priešin
gai. Subrendęs jos talentas pasireiškia vis didesniu pilnumu ir 
jėga. . Dailiojoj lietuvių literatūroje M. Pečkauskaitė lengvai pa
ėmė pirmą vietą, nes turėjo daugiau už kitus estetinio jausmo 
ir skonies* (sako Vaižgantas). Tai tiesa. Jos švelnus, šiek tiek 
melancholiškas lirizmas, paprastas, kartais beveik naivus pasako
jimas, gilumas, jaukus nuotaikos ramumas mus žavėte žavi, Pa
skaitai jos kūrinėlį ir gaila darosi, kad jau perskaityta — norėtųs 
dar daugiau.

Rašyti M. Pečkąuskaitė pradėjo dar visai jauna būdama. S. 
Čiurlionienė pirmuosius jos rašinius aptiko „Varpe“ 1895 met 
spėjama, kad jų bus buvę jau nuo 1893 m. kitokia slapyvarde. • 
Pirmasis aiškiai beletristinis raštas: „ Margieji prisiminimai **.

1896 m. pasirodė .Varpe“ „Dėlko tavęs čia nėra“. Tai nu
liūdimu ir švelniu, vos pagaunamu pasiilgimu dvelkiąs sva
jojimas.

Tuo patvlaiku ir dar prieš tai „Varpe“, „Ūkininke“, .Tėvy
nės Sarge“, „Žinyne“ ir kitur pasirodė nemaža jos rašinėlių. Tai: 
.Paveikslas iš lietuvių gyvenimo“, „Kalėdų vakaras“, „Idilija“, 
„ Pabučiavimas “, „ Fragmentas “, „ Pasaka “, „ Našlės skatikas “, 
„Rudenį“, „Nepasaka“, „Surinktos ašaros“, „Saulei nusileidžiant6, 
„Nusiminimas ir viltis“, „Rudens diena“, „Pabrėkšnyje?, „Per
traukta idiliją“, „Sulaikė“, „Adomienė“, „[ šviesą“, įvairūs seki
mai ir kiti. 1903 metais išėjo „Viktutė“ Amerikoj. Lietuvoj bu
vo „Viktutė“ priimta su didžiausiu entuziazmu, o savo autorę iš
kart iškėlė į žymiausių mūsų rašytojų tarpą. „Viktutė“ buvo 
grobstoma, atsidėjus skaitoma. Tai suprantama. Tų laikų inte
ligentai, mokslus einąs jaunimas, dažniausiai lenkiškai kalbančių 
miestelėnų ar smulkių dvarininkų vaikai, pasiskaitę „Viktutę“, tą
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tautiškai susipratusios bajorės pasipasakojimą, pasijuto yilkį sve- 
tipią rūbą. Daugelis panoro tą rūbą nusimesti ir vilkėti savą, ne 
skolintą. Pajuto turį pareigų savo gimtajam kraštui ir susidėję 
su naujai dygstančia.inteligentų karta pradėjo dirbti tautos atsi- 
vadavimo darbą. Šituo atžvilgiu svarba „Viktutės“ buvo labai 
didelė. Ji buvo tautinė programa, anot Vaižganto.

Literatūrinė „Viktutės“ vertė taip pat aukšta. Dar anks
tyvesniuose savo kūriniuose Šatrijos Ragana pasireiškė kaipo ga
bi stilistė .tačiau visu savo talento stiprumu ji pirmą kart sužibo >Vik- 
tutėje“. Ši novelė galėtų būti pažiba senesnės ir apstesnės litera
tūros negu mūsų.

„Viktutės“ autorė parašė nemaža dar kitų vaizdelių, ilgesnių 
ir trumpesnių novelių. Tokie; „Iš mūsųkariuonių-,7„Vincas Sto
nis“ — pamokymas koks turi būti jaunas kaimietis mylįs savo 
tėvynę ir jos labo siekiąs, „Irkos tragedija“, „Kažkoks aidas“ 
„ Dėl Tėvynės“ ir daugelis kitų. Visus sunku ir suminėti, tiek 
jų daug.v

„Žinija“ leidžia Šatrijos Raganos raštus. Vien originalių 
jos raštų, be vertimų rodos, išeis Šeši storoki tomai.

Pažymėtini M. Pečkauskaitės vertimai: M. Sienkevičiaus apy
sakos „Dykumose ir giriose“ ir B. Prus’o Sargyba“.

Vėlesnieji ir žymiausieji M. Pečkauskaitės rastai „Sena
me dvare“ (Skaitymų“ 17 ir 18 knygos), „Mėlynoji Mergelė“, - 
„Ant Uetlbergo', „Anuomet“ („N. Vaidilutė“).

Po karo M. Pečkauskaitė siuntė savo raštus „Moteriai“, „Lie
tuvos Mokyklai“, „N. Vaidilutei“. ’ Dabar savo straipsnius ir be
letristikos raštus siunčia vien „N. Vaidilulutei“, kurios yra svar
biausia ir žymiausia bendradarbė.

Visoms „N. Vaidilutės“ skaitytojoms tie straipsniai gerai 
žinomi ir todėl nėra reikalo jų čia minėti. Juose rašytoja liečia 
aktualiausius mūsų gyvenimo reikalus ir gyvai, ryškiai juos nu
šviečia. Tie straipsniai taip gražiai parašyti, kady rodos, lyg kokią 
novelę skaitai. Tuo tarpu beletristiniai jos vaizdeliai dažniausiai 
yra pamokymai. Tačiau tai nė kiek nemažina jų estetinės vertės, 
juos tarsi pagilina.

M. pečkauškaitė vienintelė pas mus moteris kilnios Förste
no kultūros skleidėja; Ciuriche jai teko klausyti to geniališko 
pedagogo paskaitų, pamėgo jo auklėjimo sistemą ir metodus ir 
taiko juos Lietuvoj.

Dabar kelis žodžius apie patį F. V. Forsterį. Gimė jis 1860 m. 
Jo tėvas žymus „etinės (bereliginės) kultūros“ atstovas. Savo 
sūnų auklėjo tokioj pat dvasioj. Išėjęs aukštąjį mokslą Forstens 
daug keliavo, buvo įvairiose svetimose Šalyse. Visur jis tyrinėja 
įvairius pedagoginius klausimus. Galop prieina išvados, kad „ eti
nė kultūra“ neatatinka žmogui, kad auklėjimas galį būti tik reli
ginis. Del savo skelbiamų idėjų jam teko patirti daug nemalo
numų, jis buvo priverstas pasitraukti pirma iš Ciuricho universi
teto, paskui iš Müncheno. Jis vaikų sielos žinovas. Parašė jis 
daug mokslo veikalų, kurie yra išversti beveik į visas pasaulio 
kalbas.
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M. Pečkauskaitė dar prieš karą išleido vertimą jo veikalo: 
„Jaunuomenės auklėjimas®, kuris bematant buvo išgrobstytas. 
1922 m. išleista antra laida ir taip pat netrukus išsisėmė. Po to 
išėjo .Seksualė etika ir seksualė pedagogika0, „auklėjimas ir auk- 
lėjimasis“.

Be to M. Pečkauskaitė parašė daug straipsnių auklėjimo 
reikalu: ,,Apie tėvynę“ — moko kaip reikia mylėti savo tėvynę. 
Ji sako: Lenkų ir maskolių kalba yra mums visiškai svetima, nes 
ir jie patys yra svetimi ir skiriasi nuo lietuvių visu kuo. Lietu
vos ponai labai blogai padarė, išsižadėdami savo prigimtos kal
bos. Ateis laikai, gal ir neužilgo, kada supratę tai, atmes jie len
kišką kalbą, o ims vartoti lietuviškąją, kaip senovės laikuose ■.

Marija Pečkauskaitė, galima sakyti, sukūrė mums pedago
ginę literatūrą, nes, jei dabar išskirtume juos verstinius ir origi
nalius pedagoginius raštus, negausioj mūsų šios srities literatū
roj maža kas ir beliktų.

Bene daugiausia M. Pečkauskaitės pedagoginių straipsnių 
bus tilpę „N. Vaidilutėj “* Tokie: „ Amžinybės žiedai " (apie meilę), 
„Drebančios rankos", „Chamas“, „Mergelė su veidrodžiuku" ir 
daug kitų, „N. Vaidilutės" skaitytojoms gerai žinomų.

Tikėkimės, kad žymioji mūsų pedagogė dar ilgai mus mo
kys ir gausiais savo raštais praturtins mūsų literatūrą.

k . . ■ ' * — *
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A. Stcdioraitvtė.

Kelios mintys moksleivės idealą 
atvaizduoti.

Tur būt niekada nebuvo taip neaiški mergaičių moksleivių 
būtis, kaip kad dabartinė. Netolimoj praeity mergaitė privalėjo 
būti tyli, kukli, klusni, laukianti jauno bernužėlio, užsiėmusi rank
darbiais ir ruoša. Mokslą einanti jaunuolė buvo globoje auklė
tojų, tetulių ir kitų geradarių. Nors ir pasitaikydavo iškrypimų 
iš to aprėžto rato, tačiau ji žinojo vieną kelią: ištekėt, būt kuklia, 
tylia, neskaitant to, kad kaikurios eidavo į vienuolynus, likdavo 
senomis panomis ir kartais nueidavo labai slidžiais keliais.

Dabar moksleivė pasijuto laisvės angoj. Nėra kokių ypa
tingų varžančių taisyklių. Drąsiai vaikščioja į vakarus, balius, Šo
kius ir ūžia, flirtuoja, vienu žodžiu, gyvenimas verda.

Žinoma, jei pusė ar trečia dalis moksleivių nesinaudoja to
mis „gerybėmis", tai tas nepaneigia jau pasakytos minties.

Akivaizdoje naujų moterų gyvenimo kelių (teisių lygybės, 
mokslo, švietimo, kilnaus moteriškumo šukių), tylaus estetinio 
gyvenimo ir aukščiau minėtos laisvės mergaitėms susidaro gana 
keblus padėjimas. Tik abejotina ar daugelis pagalvoja kokiu ke
liu eiti, kaip pasireikšti gyvenime savo dvasinėmis ir fizinėmis 
ypatybėmis.

• * ■ ■ • . ■ ' ‘ ■
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•■■y’’:..-./Mėginsiu-skirstyti moksleives į 4 grupes. "Tjal šis-suskirs* 
tymas nebus tobulas, tą tepasako kas pažįsta moksleivių gyve
nimą. Duosiu tai, kas ryškiau pasireiškia gyvenime. Neradus 
tinkamesnių vardų, pavadinsim: koketės, asketės,/pasyvios ir rim
tos tipus. Turėsiu omeny, kad griežtų vienos rūšies tipų retai 
pasitaiko, viršija .'-vienas kuris pradas.

M o k s 1 e i v ė k o ke t e, tai liepsna, ji skrajoja svaigiųjų 
jausmų bangavime, nemąsto apie rytojų. Mąsto, svajoja apie ma
tytą gražuolį, jo akis; ieško progos su juo susipažintu suseiti, 
skirti reudez-vous, rašinėti laiškučius ir taip begalo. Rimti daly
kai jai maža terūpi. Jei dirba idėjinį darbą, tai dažniausiai dėl 
simpatiškų idėjos draugų; jei ateitininkė, tai dėlto, kad draugės 
yra ateitininkės, ar kad bus progų naujose sferose savo sparne
lius tiesti. Gerai, jei tokia skrajūnė atranda ar gerą draugę ar 
draugą, kurie paveikia teigiamai jos svajones, ar jai pačiai nusi
bosta tas visas tuštumas, flirtavimas — ji grįžta į tiesų kėlią ir 
laimės siekia tikru patvariu būdu. Bet, jei ji pakliūva žemos do
ros vyro naguosna ar į kitokias pinkles, ji sudega aistros lieps
noj. Bendrai koketės gyvenimas yra apgailėtinas. Visi tie flirtai 
išsemia jaunos gėlės grožį ir sieloj palieka nyki tuštuma.

Ištekėjusios jos būna sunkenybė vyrams, prastos motinos, 
•o netekėjusios būna baisios visiems žmonėms. Daugelis iš mūsų 
draugių seminarijose ar gimnazijose belaukdamos pasakų kara
laičio ir svąigdamos nuo beribio troškulio klaikių svajonių, gy
venimo aplinkybėms susidėjus turėjusios kaime mokytojauti ne
atlieka tinkamai pareigų, nemato kaimo vaikų ir žmonių moralio 
skurdo ir liūsta, kankinasi tolimų kraštų karalaičio belaukdamos 
arba nueina baugiais kėliais.

Tos patinka bemaž visiems vyrams. Nes vyrų yra dvi 
pusės: intellektuäline—valios ir jausmų. Pirmąją dalį jie paskiria 
darbui, antrąją smagumams, kurio dalininkės yra moterys, vynas, 
kortos.

Yra moterų lengvų, kokečių. Vyrai moka būti rimti dar
buose, spręsti politikos, mokslo problemas, ant siūlo galo paka
binus nusverti žmogaus gyvybę, idealiai aukštai pakalbėti mitin
guose, kilnių draugijų susirinkimuose, susilaukti ovacijų, garbės, 
iš kitos pusės jie išnaudoja moters dvasią ir kūną, moters— 
žmogaus.

Ir to gražiausio tvarinio kūnas, kartais ir siela tampa pa
naudoti vien, kad patenkintų vyro antrąją pusę. O moterys ne
moka parodyti tokio dvejopo veido.

Ir kas yra moksleivė koketė? Sunku būt atsakyti. Ar ji 
pagalvoja kokiais keliais ji eina, ar žino, kas ją laukia? Tiesa, mo
dern ojo Europos pasaulio besikuriančios tradicijos perša dabar ■ 
vien laisvę kūnui ir sielai, vien sukūringo gyvenimo gėrybių naų^5|^— 
dojimą, vien savo ūpo patenkinimą ir savo blizgėsiu vilioju 
svaigina jaunas sielas. Bet yra kita tiesos, grožio ir gėrio x
kuri amžinybės dvelkimu neša sielas į žvaigždėtą daus^ šalį, 
kuri bėgalinio džiaugsmo akordais skamba ir teikia sieloms pą- - . ■ " ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ■ ' •. . ■ . • ‘ ■ • • v* •

■ • • ■ ■ ■ ' V ' ’ ’
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laimą. Tai Kristaus šalis, kuri skaisčiomis gėlėmis išpuošia jau
natve trykštančius takus ir perlų spinduliais vainikuoja sielas tų,, 
kurie linksmi žengia jo kryžiaus keliu. :

, Mok s 1 e i ve a s k e t e, tai dvasiniu susitelkimu tiesos giedra 
ir amžinybės ilgesiu spindinti asmenybė. Tai Kristaus aukuro 
patvari kūrentoja laimės ir giedros nešėja. Tai artėjanti prie Auk
ščiausiojo Sosto skaisti Kristaus Sužiedotinė.

Tačiau tokių yra maža gimnazijos mūrų globoj. Vienos šios 
rūšies yra perdaug užsidariusios savy, perdaug didelės skrupu- 
lantės, perdaug su surūpinusios savim, per maža mato ir jaučia 
draugių vargelius ir skausmus, permaža girdi elgetos tylų skun
dą, permaža jaučia aplinkos skausmo balsus. Kitos tai daro pa
viršutiniškai, pataikaųdamos ar kitokiais sumetimais.

Ryto angoj prie mirgančių žvakių jos klauso šv. Mišių. Jų 
kilni karsta malda skrenda į Dangaus aukštybes, šv. Eucharisti
joj vienijasi su savo Valdovu ir tyli, kukli grįžta iš Dievo namų.

Bet... jei grįžusi nepames namo skaidrios ugnelės, ji nea
pykantos ar nekantrumo sėklą pasės aplinkoj.

Tik nebijodama pajuokų ir priekaištų, trukdymų ir nemalo
numų, drąsiai eidama tuo saulėtu takeliu, galingai kovodama su 
vidaus priešu, ji liks tvirta, kaip uola.

Daugiausia tur būt pasitaiko tų pavadintų p a s y v i ų j ų. Jo 
kio aktyvumo, savarankumo, mažiausios iniciatyvos, savos kūrybos 
visiškai pas jas nėra. Viską išteisina „nieko nenoriu, nieko ne
moku, nieko nežinau“.

Susikaupus kaž kokia vidaus potencija. Kad pasiskaityti 
rimtesnę knygą, giliau įsigilinti į mokslo dalyką, aktyviai dalyvauti 
org-joje ir t. t., visa tai nerūpi, nesvarbu ir neįdomu. Dažnai ne
sirūpina net švaresniu apsitaisymu, tvarkingumu. Didelis darbas, 
jei ateina į susirinkimą. Ir čia labai charakteringa stebėti tą dau
gybę mergaičių pasyviai besėdinčių ir beklausančių kalbų ir pa
skaitų. Kartais paima didžiausis noras įsiveržti į jų sielas ir išrauti 
tą įkyrų ir nuobodų pasyvumo diegą. Kartais nori skųstis ir pyk
ti, kad protingos esybės nieko negalvoja, nemąsto apie svarbius 
klausimus ir reikalus. Dažniausiai ' pasiteisinama - aš neturiu 
laiko. Oiį Dieve brangusis, jei tik norėtumėm visą tą brangų lai
ką tinkamai sunaudoti, jei norėtumėm svarbesniems dalykams 
daugiau vietos užleisti, tai begalo turėtumėm progų tikrai pasi
džiaugti savo darbo vaisiais, pasigerėti gamtos grožiu. Bet, deja, 
mes perdaug rūpinamės įvairiais mažmožiais, apsirengimu, per
daug tuščiai kalbame. Bent kartą reiktų susiprasti ir išsivaduoti 
iš to nelemto pasyvumo, nepasitikėti kažkokia globa ir jos nelaukti.

Pasauly perdaug yra šalčio ir skurdo. Ir kaip reikalinga 
švelni gili, moteriška širdis, kad sumažint šeimynų, įstaigų, mo
kyklų, teismų ir kitų gyvenimo sričių dvasinį vargą, nerangumą, 
storžieviškumą. Kiek reikalinga pasiaukojimo, nuoširdumo, kad 
sutirpinti tuos ledus. Neveltui mums Aukščiausias suteikė tiek 
brangių dovanų, kurios glūdi kuklume, švelnume, pasiaukojime, 
meilėj. Būdamos pasyvios, mes ardom Visatos Valdovo tvarką, 
nepilddm didžiųjų savo uždavinių.
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Pamažu kaip iš užburto tinklo kyla kilnus vaizdas r i m 
t o s m er g a i t ė s—moksleivės, ilgus amžius klajojusiossenųjų tra
dicijų, dvasios verguvės ribose. Ilgus amžius ji snaudė ir budo, 
pasireiškė keletoj asmenybių ir vėl nyko. ; ?

Tai moksleivė užsidegusi kilnių atėitinirikijos idealų meile, 
giliai supratusi savo uždavinių reikšmę, savarankiai besiruošianti 
gyvenimo kovai ir vargams. Tai at-kė norinti įvykdyti vyriausią 
moteriškės uždavinį M. Pečkauskaitės žodžiais: „Sujungti žemę 
su dangumi", Ji yra rimta, tyra, jaunai linksma, aktyvi,gyva, nuo
širdi, draugiška, pasiaukojanti. Ji jungia žemės gerybių dovanas 
ir išorės dalykus: rūbus, grožį, tvarką, grakštumą su dvasiospakili- 
mu, sielos grožiu ir kilnumu. Ji sudvejina savo esybę, ji pri
verčia savo prigimtį tarnauti aukščiau šiems tikslams.

Griežta savo nusistatymu, protingai apsvarsto gyvenimo 
klausimus, kritikuoja, įvertina aplinkumą. Visa žino, visa jaučia 
savo siela. Kiekvienam darbui mokykloj, namie, organizacijoj, 
profesijoj atsiduoda visa siela ir dėlto darbo išdavos būna iš 
tikrųjų svarbios, didžios ir pasekmingos.

„Kiekvienas žmogus nešiojasi savo vertybės ženklą; didybė 
ar menkumas priklauso mūsų pačių valiai“.

Samuelis Shells
‘ o • *

„Kaip žmonės nenoroms daro vietos vienam tarp susigrū
dusių, kuris būtinai nori prasistumti per minią, taip šalinasi 
nuo kelio tam, kurs skubina prie kokio nors tikslo“.

Dvight'as.
„Kas pasiryžo laimėti ar žūti, tas retai būva apgalėtu“.

' Corneille.
„Žmonėms pajėgos netrūksta-jiems trūksta valios“.

\ ictoras Hugo.

4
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Apžvalga.
•.< Bendras lavinimas ir moterų auklėjimas.

Aukštoji mergaičių mokykla, įkurta Brukselyje ir Louvain’o 
universiteto globojama pereitais metais spalių 19 dieną pradėjo 
penktuosius mokslo metus. .

Iš ponios Haps, tos mokyklos vedėjos, iškilmių metu pa
sakytos kalbos iškelsime aikštėn keletą vietų, turinčių svarbios 
reikšmės pedagoginiam klausimui.

Žmogus, turįs ką nors gera, instinktyviu būdu rūpinasi juo. 
Protas, didžiausias žmogaus turtas ir privalo būti lavinamas ir 
tobulinamas; Tobulinti protas, tai reiškia taip jį lavinti, kad jis 
pajėgtų suvokti tiesą ir grožį įvairiais būdais, kuriais tik pasi
reiškia mokslas bei menąs.

Skaudžiai apsirinka kai kurie prietaringi individai stengda
miesi moteriškę laikyti nuošaliai arba visai ją išbraukti iš proti
nio gyvenimo?

J. Ė. Kardinolas Gasparri, Šv. Sosto Sekretorius, sako: „jei
gu šių dienų įpročiai ir įstatymai moteriškei šalia šeimyninio ži
dinio, kuris tuč tuojau sugriūtų, jei moteriškė nustotų buvusi jo 
ponia — praplečia intelektualės kultūros, socialiö veikimo ir pi
lietinio gyvenimo ribas, vis dėlto jos pareiga yra panaudoti Šias 
naujas įtakos sroves ir iškelti bei stiprinti šeimyninį gyvenimą, 
rimtai susirūpinti krikščionišku vaikų auklėjimu, energingai palai
kyti viešą dorovingumą".

Taip pat Mgr. Lodeuze, Lauvain’o universiteto rektorius, pa
reiškė, kad bendroji kultūra esanti prievolė ir pareiga kiekvieno 
kataliko.

Kuo galima pateisinti įsivyravusią nuomonę, kad moterims 
nereikia aukštesnio išsilavinimo?

Kliūtys pasenusių prietarų žlugo; legenda pasiliko pasa
kymas, būk jaunuolė lavindama savo protą nustojanti grožio 
ir i t. . ■

Kodėl daugelis jaunų mergaičių ir dabar spiriasi prieš aukš
tesniąją proto kultūrą?

Dažniausiai čia atsako m ingi tėvai, o ypač motinos. Dau
gelis lengvabūdžių motinų didelę dalį brangaus savo dukterų 
laiko skiria bereikalingiems užsiėmimams, kurių centrinis pun- > 
ktas -- arbatos stiklinė. Daroma visa, kad savo dukteris pada
rytų nelyginant lėlėmis, kurias reikia nuolat puošti ir nuolat 
žadinti.

Keista tokia motiniška meilė, kuri užmiršta pagrindinę auklė
jimo taisyklę: pirmiausia nevalia kenkti.

Kokį autoritetą gali turėti tokia motina, kuri pati nepajėgda
ma atsispirti gyvenimo bangoms, įtraukia dar ten ir savo dukte
rį, arba nesugebėdama jai pasipriešinti, pataikauja visoms ^už
gaidoms?

Užtikrinimas mūsų vaikų lai mės pareina nuo rimtų įpročių.
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Jei kartais motinos savo dukterims negali duoti aukštesnio 
išsilavinimo, tikiuosi, kad jų motiniška širdis mokės užpil
dyti tuos trūkumus, ir padės išsivystyti pilnai ir kilniai asme
nybei. •. ■
Pereina šiurpuliai, girdint pesimistiškus tvirtinimus, -kad šių die
nų jaunuolis savo žmonoje, savo vaikų motinoje linkęs sutikti 

> lėlę, ne patarėją, gyvenimo draugę? Toks pasakymas yra didelis 
Įžeidimas mūsų jaunuoliu idealizmo.

Mūsų priešas ne išorinis. Vienintelė kliūtis, kurią reikia nu
galėti, yra išvidinė, asmenyje tų jaunų mergaičių, kurias vadina
ma moderniškomis.

y Jų Vėjavaiki Škumas, begaliniš troškimas pasismaginimų ir
neprildausomumo, aukoja viską menkniekių kultui. Ką daryti su 
tokiomis silpnaprotėmis, vergėmis pražūtingojo tinginiavimo bęi 
savo neapkęs tino „aš“?

Stoka pasiryžimo, kilnių idėjų, valios ištižimas, begali 
noras patikti, neturėjimas asmenybės, tai yra ydos, slepiančios 
snobizmą, berniukų pamėgdžiojimą ir t. t.

Berniukų pamėgdžiojimas, atima mergaitei jos grakštumą ir 
; grožį, ir yra išjuokimas tų, kurių manieras ji stengiasi kopijuoti? 
f Pusė bėdos, kad dar pasitenkintų manieromis... bet nuo išvirsi-

"'Į nio pamėgdžiojimo iki protinio — tik vienas žingsnis... ogi šie
j nuolatiniai disonansai ankščiau ar vėliau iššaukia moralinės lyg

svaros skilimą.
Kaip neprotinga stengtis būti nenusisekusiu berniuku, tik 

dėlto, kad nesugebama būti pilnai išsjvysčiusia mergaite!
Diletantizmas kartais yra neužgaunančio pobūdžio, ir yra 

nugalimas protinių jėgų įtempimu. Tam reikia studijų.
Tiesa nepasiekiama be mūsų pačių nuoširdaus ir kantraus 

bendradarbiavimo. Tam reikalinga drąsos ir pasiryžimo. Tačiau, 
kad norėtumėm, reikia mokytis norėti.

Valia yra svarbiausia veikiamoji kultūros jėga. Niekuomet 
nebus tikro protinio išsilavinimo, jei valia neuždęs protui parei
gos suvesti į tam tikrą vienetą pakrikusias bei neaiškias mintis, 
ir priduoti joms pastovumą. Protas, kuris blaškosi yra nevaisin
gas. Bendroji kultūra yra nesutaikoma su jausmų išsiblaškymu; 

u \ jinai tegali tarpti ramiam bei įtemptam susikaupime, tuo tąrpu 
kad nevaldymas minčių pratina protą blaškyti savo jėgas, ir tuo- 
mi pačiu neišvengiamai silpnina intelektuales galės.

Tokios mintys, tai anot Payot, yra lyg „musės“, „amžinai 
kelionėje, nuolat, lyg garų debesys kylančios kaž-kur aukštyn, 
neturinčios savyje nieką rimto, gyvenančios čigonės gyvenimą“.

Nesusistemintų idėjų perteklius gimdo tokius charakterius, 
kurie linkę yra prie svajojimo ir pernelyg didelio įsivaizdavimo. 

k . Man vis dėlto rodos, kad moteriškės palinkimo prie nediscipli-
; nos priežastis jos valios nepaslankume, o ne autoriteto paneigime.
Į Tai epochų keitimosi yda. Charakteriai įgauna visai priešin

gų įtakų-vakar, aklas suvaržymas; šiandien—tikras laisviskas iš
tvirkimas. Jaunuolė ieško paralėlės tarp sąžinės ramumo ir eman-
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sipacijos troškimo. Ji neranda atramos punkto tarp anų laikų rei
kalavimų ir dabartinės moderniosios epochos. Gal būt taip pat 
jai dabai retai pavyksta surasti auklėtoją, pilnai suprantančią aktu
alius jaunatvės reikalavimus? Jinai verta pasitikėjimo, nes jaunuolė 
yra teisinga ir kilnios sielos. Gerbti svetimą nuomonę, o jei rei
kalinga, ją pakreipti geron pusėn, štai pirmutinis rūpestis kiek
vienos auklėtojos. Asmenybė privalo vystytis ne varu, o laisvė 
negali turėti geresnio pagrindo, kai charakterio stiprumas.

Laikai keičiasi, įpročiai mainosi. Mūsų jaunuolių gyveni
mas dėl to kenčia. Išauklėtos anų laikų papročiu per daug an
kštoj atmosferoj štai jos dabar atsidūrė gyvenimo bangų kryžkelėje. 
Auklėjimo įstaigos turi daug racijos rūpindamosios disciplina išau
klėti tvirtą būdą, vis dėlto, antra vertus reikia pabrėžti tokio auklėjimo 
ir didelius pavojus, kurie gali ištikti mūsų jaunuoles, jeigu jas ; be 
gilesnio įsąmoninimo, išleisime į sūkuringą, laisvės ištroškusį 
gyvenimą. Savęs gerbimo metodas itin privalo būti taikomas šių 
dienų jaunuolei, nes atbaigiamasis auklėjimas atramos punktą turi 
kaip .tik paties auklėtinio savęs kontrolėje; tai yra, auklėjimas 
prie to turi privesti auklėtinį, kad jis pats .sugebėtų drausminti 
savo dvasines i šgales ir jas paruoštų geriausiam pareigos atliki
mui; Iniciatyva, asmeniškos pastangos privalo būti skatinami.

Dar viena Šių dienų klaida. Pokarinės idėjos dažnai pasižymi 
kraštutiniu utilitarizmu, kuris labai keistai veikia į jaunos mergai
tės dvasinės struktūros sudarymą. Aktualūs siu dienu reikalavi- 
mai, materialių turtų nepastovumas žadina jose savo rūšies ne
tikrumą, nuo kurio verčiau jų manymu, agsisaūgoti.

Proto lavinimas, tvirto charakterio išsidirbimas, gero sko
nio auklėjimas, visa tai, kas sudaro bendrąją kultūrą ar gi ne
randa praktiškos naudos tūkstantyje aplinkybių, kuriose gyvena 
mūsų jaunuolės? Ištikrųjų trejopas moteriškės uždavinys: šei
myninis, socialinis ir pilietinis reikalauja ne maža žinių bei su
gebėjimų. Vyro gyvenime moters įtaka turi didžiausios reikš
mės — motiną savo minčių kilnumu didina savo namuose mo
ralę valdžią; šeimyna, visuomenė beabejo priklauso tų mo
terų intelektualio rodiklio, kurios yra tas dvasinis namų ce
mentas.

Laike socialės savaitės Nancy aukščiausios asmenybės su
tiko su ta mintimi, kad moteriškei reikalingas bendras išsilavi
nimas. O. E.

Problema intelektualinio vyro ir žmonos bendra
darbiavimo gana paini. Daugelis rašytojų savo kūriniuose ban
do ją rišti. Ypatingai ryškiai Šį klausimą gvildeną žymus pran
cūzų rašytojas Gustave Amiot veikale („Da i 1 in i n k o ž m o na“), 
o Sully — Prudhomme duoda nepaprastai reljefingą ir teisingą šios 
problemos sprendimą savo kūriny „Conseil*.

Intelektualinių profesijų vyrai, kaip menininkai, profesoriai ir 
kiti, dažniausiai yra labai jautrios sielos žmonės. Savo nuolatinėj 
vienumoj jie daugiau negu kas kitas pasiilgsta švelnaus jausmo,
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moteriškosglobos. Tačiau pasirinkdami sau gyvenimo draugę 
privalo atsižvelgti į tai, kad jinai sugebėtų suprasti jų intelektua
linį gyvenimą ir prie jo pri^taikinti/^^

Kad žmona suprastų savo vyrą, jai neturi būti svetimas 
intelektualinis gyvenimas bei tinkamas į tą gyvenimą įsijautimas, 
nenustojant moteriškumo.

Jei moteris prieš ištekėdama užsiėmė kuria mors profesija, 
tai ištekėjusi, turėtų nuo jos atsisakyti, ir susirūpinti žmonos ir 
motinos pareigomis.

Šeimos, kurių motina dirba kokį profesinį darbą, labai re
tai būna laimingos. Psichologinės to priežastys labai įvairios. Kar
tais išimtis sudaro tos šeimos, kur vyras ir žmona drauge dar
buojasi švietimo srity.

Žmonos bendradarbiavimas su vyru gali pasireikšti—tiesio
giniu būdu ji padeda jam darbą dirbti ir netiesioginiu—sudaro 
□alankias darbui sąlygas, įvertina vyro darbuotę, stiprina pasiti- 
cėjimą savim, daro įtakos savo nuolatine globa, pasirūpina poil
sio valandomis ir t. t. Žodžiu, netiesioginis moters bendradar
biavimas intelektualiniam vyro darbe yra labai įvairus. Jis dažnai 
turi lemiančios reikšmės, taigi ir labai {vertintinas..

Būdama „šeimos valdovė“ moteris rūpinasi vidujiniu ir iš
vidiniu šeimos sutvarkymu. Tačiau ši „valdovė“ negali virsti ver
gė, viena pasinėrusi kasdieninio gyvenimo reikaluose. Vyras ati
traukdamas bent mažuma savo brangaus laiko turi dalintis su 
žmona kasdieninio Šeimos gyvenimo rūpesniais.

Trumpa minčių santrauka paskaitos La femmė collabora- 
trice du mari dans la vie intellectuelle, — skait. 1927 m. 3. VIII 
Nancy Socialinės Savaitės metu. B. L.

Kino artistė gražuolė Lya Mara duoda keletą patarimų. Mažiau 
re kšmės yra, kuo jūs rėdotės, bet daugiau,—kaip jūs savo rūbus vil
kite Medžiaga, jos rūšis, mažiau svarbu, negu spalva. Rausva (ruža- 
va) ir mėlyna blondinėms labai gražiai tinka, bet juodplaukės jose či
goniškai išrūdytų. Apskritai, kiekviena turi sau skyrium prisitai
kyti spalvą. Prie mėlynų akių—tinka mėlyna, prie rudų—ruda, 
prie degančios gyvos veido spalvos tinka raudona. Pilka spal
va pavojinga vilkėti nevikrioms ir didelėms; ją tenešioja senes
nės ponios. Storkojės turi vengti pilkų kojinių, Diktesnėsiems 
patariama laikytis juodos spalvos. Raudona — labai graži, to
dėl vilkėt tik retkarčiais. Zoržette ir Šdfon—- smagiausios me
džiagos. Satina tinka tik gyvoms, jaunoms ir lanksčiu liemeniu. 
Storkojės su trumpais rūbais—juokingos.

Svarbiausia, kiekvienai skyrium reik prisitaikyt visas aprė- 
dalas, plaukų šukavimas, manierai, net ir šypsena, o gyvenime 
visa tai turi daugiau reikšmės negu tik įgimtas grožis. Moters, 
visos turim būt gražios ir simpatingos. ■ > • * . ‘ f '* • . ' •
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„Tasso* Kultūriniai Ekonominis Biuletenis.

Maskvos vaikų teatras. :
Vaikų teatras Maskvoje gyvuoja jau 6 metai. Maskvos 

teatras vaikams ne tik stato vaik ams spektaklius, bet įtraukia 
vaikus į visuomenės gyvenimą; panaudoja vaikus, kaipo me 
džiagą dideliam moksliniam pedagoginiam tyrinėjimo darbui, 
duoda vaikams vaidinimų, kurie atitinka jų skonį, norus ir rei
kalavimus# — pagaliau tvarko tą skonį, nukreipdamas jį į 
sveiką idėjos ir meno vagą. Prie teatro yra platus pedagogų 
ir tėvų aktyvas, taip pat ir vaikų aktyvas, organizuotas iš nuo
latinių teatro lankytojų. Tam tikros pedagoginės grupės tyri’ 
nėjajaunų žiūrovų reakcijas į teatro vaidinimus kaip pačiame 
teatre, taip ir namie, mokykloje, pionierių būryje, vaikų aikšte
lėse ir t. t. .■ •■ ■./■■. /;.

Teatras renka viską: vaikų piešinius, kurie vaizduoja atski
ras spektaklių scenas, piešinius spektaklio sužadintus, vaikų 
žaidimų ir viso vaikų elgesio užrašus, kurie formavosi šio ar 
kito spektaklio įtakoje, vaikų atsiliepimus apie spektaklius. Visai 
tai tyrinėjama, sistematizuojama ir imama domėn statant naujus, 
spektaklus.

Tam tikrais protarpiais susirenka vaikų aktyvas, kur skai
toma ir svarstoma naujos piesės. Vaikų aktyvas leidžia teatre 
sieninį laikrašti, kuris nagrinėja meno gyvenimą nė tik „Ma
skvos Vaikų Teatro®, bet ir kitų mokyklų vaikų pionierių klubų 
teatro klausimus.

Teatro auklėjimo payyždžiu gali būti Šis toli gražu ne 
vienintelis faktas. Pedagogai vienos prieglaudos (dom bez- 
prizornycb) kur buvo labiausiai išdykę vaikai, konstatavo,, 
kad po spektaklio „Gaijavata“, vaikų elgesys žymiai pagerėjo. 
Spektaklis paveikė vaikų viazduotę, pakreipė jų kūrybinę ener
giją į meno pusę.

Dabartinės moterų mados ir ligos.
Ligų oficiali statistika Anglijoje parodo gausiai sergant 

moteris nuo 18 ligi 27 m. amžiaus. Gydytojų patirta, kad dau
gelio ligų priežastimi yra jaunų moterų rūkymas, nes tabako 
nuodai moterims daugiau kenkia kaip vyrams. Tai parodo vis 
augąs kvėpavimo ir širdies ligų skaičius Tą priežastį gydytojai 
randa taipogi naujoviškame moterų apsirengime, nes šaltesnluoju 
laiku persišaldoma ir gaunama įvairios plaučių ligos ar reuma
tizmas. Tokios ligos labai pakenkia sveikatai ir dažnai baigiasi 
mirtimi. Vienas Mičigano gydytojas sako, kad 60 nuoš visų 
vaikų, kuriuos gimdo rūkančios motinos, antrais gyvenimo 
metais miršta. Vienos miesto sveikatos apsauga palyginamo 
sįos statistikos daviniais apie moterų mirtingumą sako tą patį, 
ką Anglijos? Artimiausioje ateityje tai turi pasireikšti dar blo
gesnėmis pasėkomis, nes prieš 2 — 3 metus pradėtas moterų 
rūkymas dar nespėjo apimti platesnius moterų sluoksnius ir pa
sireikšti visu savo kenksmingumu.
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Iš at-kių gyvenimo
* ' r ' « ’ " '•’.’*

Ateitininkių eilės didėja. Kada keletas metų atgal buvo tik 
viena kita sendraugė, šiandien jau mes turime daug baigusių aukš
tąjį mokslą ir savarankiškai dirbančių. Dar daugiau studenčių 
ir moksleivių. Tad reikalinga organas, kuris vienytų sendrau 
ges, studentes ir moksleives ateitininkes, rūpintųs vadų išauklė
jimu, matytų neigiamas ir teigiamas gyvenimo puses. Pirmąsias 
stengtus pataisyti, antrąsias dar labiau išplėsti.

Yra sudaryta komisija iš trijų asmenų: stud. E. Jakševičiu- 
tės, stud. A. Sereikytės, stud. A. Barstytės. Si komisija turės 
išdirbti Vyriausiai At-kių Vadovybei pagrindus, pagal 
kuriuos ji turės būti sudaryta.

Iš studenčių gyvenimo.
Įsikūrė nauja studenčių at-kių draugovė „Romuva“. (Lau

kiame žinių apie jos, tikslus, uždavinius ir žygius. Red ).

Iš moksleivių at kių gyvenimo.
' . • ■ . * *

Moksleivės ateitininkės ll-ame 1927 metų pusmety.
■ Po didelės Reorganizacinės konferencijos Palangoje prasi

dėjo reorganizacija ir kuopose. Iš pradžių mergaitės lyg ir ne
suprato tų visų planų, kurie buvo Palangoje piiimti. Taigi visas 
I-mas pusmetis šių mokslo metų ir praėjo bėgyvendinant reor
ganizaciją. Tiesa kai kuriose kuopose teko tik vardai pakeisti. 
Yra apie 40 mergaičių kuopelių.

Šitame pusmety įsikūrė dvi naujos kuopelės: Kaune „Pa
vasario“ gimnazijoj ir Panevėžy mergaičių ruošos mokykloj. Rei
kia pastebėti, kad mergaičių kuopeles sudaro tik vyresnės mo
ksleivės.

a Be to mergaitės turi dar savo sekcijų ir būrelių. Daugiau
siai pritaikomo meno, gailestingumo, rankdarbių, sporto sekcijas 
ir ruošos būrelius.

Taip pat tenka konstatuoti faktas kad mergaičių mokslei
vių skaičius didėja. Tas pareina nuo šalies kultūringumo. Pra- 

/ vedus statistiką pasirodo, kad berniukų skaičius nedaug dides
nis už mergaičių.

. Mergaitės at-kės daro labai gerą įtaką kitoms mergaitėms.
K Jos ruošias būti pavyzdingomis Lietuvos moterimis, jos savo 

, švelnia, jautria siela yra nelyginant gaivinantis šaltinis musų r -
a moksleivijoj.

*. • ■ ■ ■ ■ į . a ■' . ■ ■ *

Skuodas. Skuodo mergaičių kuopelės valdyba sudwp^ü
.••j nariai pirmininkė Petrė Valatkaitė, vicepirmininkė Brpnė Wigytėj., 

s kuri atlieka raštininkės ir „Nauj. Vaidilutės“ darbus. 8 1
□" . ■ • ■ .• ■ ■ ■' • • ■ . " ■" ' ■ ’ B
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Mergaičių skaičius labai mažas, tik 10. Numatyta rengti va
karą ir jei pasiseks, tai dalį pelno skirsime „N. Vaidilutei“ (Bravo!)

Nauja kuooelė. Gruzdžių at-kės šio m. sausio 14 dieną 
pradėjo veikti atskiroje kuopelėje.

Jau padaryta du susirinkimai, viename jų laikyta paskaita: 
„Kaip moteris tapo visuomenės veikėja?4

Vilkaviškis. Išrinkta nauja valdyba, kurią sudaro: A. Svo- 
telyte, A. Andriuškevičaitė ir U. Lietuvininkaitė. Kuopelėj 17 
narių. -------------  _

Be to įsisteigė ruošos būrelis. Būrelio vedeja U. Ali
šauskaitė.

To dar negana, Jos nusistatė šį pusmetį: 1) suruošti litera
tūrinį teismą, kurio teisėjais būtų tik mergaitės, 2) suruošti lite
ratūrinį vakarą, 3) parsikviesti iš Kauno prelegentę aktualioms 
moteriškoms temoms.

Ryga. Mergaičių kuopelė turi 35 narius, kurios sudaro 
daugiau kaip 2/s visų kuopos narių. Į valdybą įeina: pirm. St. 
Gžimalau skaitė, vice pirm. L Atkočiūnaitė, sekret. O. Didžiulytė. 
Šit kaip rašo rygietės: „Tikimės ateity iškariauti sau geresnę pa
dėtį ir daug ko pasiekti. Šie Nauji metai gal neša mums daug 
laimės ir džiaugsmo. Nuo mūsų priguli ar mes tą mokėsim pa
siekt ar ne. Todėl į darbą! Taip pat ir Jums sesės linkime daug 
pasisekimo darbe ir gyvenime“.

Jurbar«as. 1928 m. vasario mėn. 11 dien. Vyresn. Ateiti
ninkių kuopelė suruošė šeimininį vakarą. Vaidinama buvo: 1) 
„Šv. Agnietė“ ir 2) gyvieji paveiksi.: Romos likimas ir Ateities 
Šaugotojai.

Šv. Agnietė (P. Kairaitytė) labai gerai suvaidino. Taip pat 
ir Liucina (A. Naujokaitė), Simparijonas (J. Čelkys) ir Klaudija 
(O. Zokaitė).

Vakaras pavyko, kaip materialiai taip ir moraliai labai gerai. 
(Tik viena, tai reiktų skaitytis su punktualumu!)

St Antanas.

Gruzdžių Ateitininkų mergaičių kuopelė.
t

Esant dar visai jaunutei ir nedidelei mūsų kuopai, kai kurį 
laiką buvo veikiama mišrioje kuopoje.

Bet sugrįžus iš organizacinių kursų, kurie davė daug noro 
ir pasiryžimo dirbti, buvo nutarta sudaryti atskira mergaičių 
kuopelė.

Sudarius atskirą kuopelę mergaitės įsirinko sau valdybą. Į 
valdybą įeina: Br. Palionytė — pirmininkė; J. Špiliauskaitė — vice 
pirmininkė; O. Galinytė—sekretorė/

Po sudarymo atskiros kuopelės buvo padaryta du susirin
kimai, susirinkimuose laikytos paskaitos liečiančios moterį ir jos 
būtį.

Iš susirinkimų nuotaikos matosi, kad mergaitės rimtai ir 
su noru yra pasirengę dirbti. Br. Pa-tė.

_________ _____ ____ ______ ____________________ ,

Redaktorė: J, Laurlna vielutė.
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Gautos knygos ir žurnalai.
* Rįaudifua Peyrowr. Ketteleris. Įvadą parašė kum Kru

pavičius vertė A. Januševičius.Kaunas, 1927 met ; •: v
Ätsim<mmai iš bolševikų nelaisvės. Parašė kuri. 

Grašis. Mariampolė4927 met.
. ( Šy Aloyzo p^šriukimris, 3-jtį veiksmų dramą Angliškai 

parašė Boero S. J. Vertė Vaitiekūnas. 1927 met. .
;; PasakėfeiOs. Rinkinėlis (1—56) kalbos ir liteiaturosį mok
slui. Trečiasis papildytas teidimaą Kaunas, 192T niet

J Didvyriai. Parašė d-ias A> Kaunas, 1928 met
J Dabartinių laikų bau y bos arba Bedievių inkvizicija. 
II dalis. Parašė d-ras A. Maliauskis. Kaunas, 1927 m, į

Moteris mėnesinis moterų laikraštis. 1 Nr. ir 2 Nr.
Tiesos Kelias. Religijos bei doros mokslo ir visuomenės 

gyvenimo mėnesinis laikraštis. 1 Nr. ir 2 Nr. Redaktorius-leidėjas 
prbf. kari. dr. Pranas Kuraitis, r . ■
- Sv. Pranciįicauė Varpelis. Mėnesinis Lietuvos tretininkų 
laikraštis.LNr. ir Z/. E

Logos filosofijos Iaikrašti$. Rėdagtioją proL Pr. Dovy
daitis, VII metai, 1 Nr. • ■■■'K'c'

Mokykla ir Gyvenimas. Lietuvos mokytojų profesinės 
sąjungos laikraštis.1 (58) Nr.

Kultūra. Mėnesinis iliustruotasmokslo, visuomenės, literą- 
tūros populiarus žurnalas. Nr. 1, Nr. 2. Redaktorius -r R Būgai- 
liškis. Leidėjas JCiūtuipąŠviėt^

Jaunimo vądas. Zurnalas skiriamas jaunimo vadų organi
zacinei praktikai, metodikai .ir auklybai. 1928 m. sausio-r vasa
rio mėn. : ;

L*etuvos mokykla Mėnesinis pedagogikos laikraštis. Nr,

Trimitas — nepartinis paveiksluotas šaulių laikraštis, eina 
kas savaitė ketvirtadieniais. Atsakomasis redaktorius R. Skipitis. 
Leidžią Lietuvos Šaulių Sąjungos - Centro Valdyba. ; ■

Ateitis — mėnesinis moksleivių žurnalas. Redaktorius An- 
tanas Januševičius. Nr. 1../J

.Židinys Literatūros, mokslo, visuomenes ir^akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. Nn l. Nr 2. ■ ■ J ; j ' %

Kardas. Lietuvos karininkų laikraštis.Leidžia.. Karo-Mokslų' 
augi ja. Red. pulk. J. Acukas Nr. J, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-5, Nr. 6..

. J**»  1 Ėi- . —. • i v i V - ' < i < . '.tV' 1 t •• • • . ■ r ■<

ąlg^, Nį\ Nl 1
■ ' j'Sąrgy'ba,-; Paveiksluotas liaudies savaitraštis. Redaktorius

Karolis Dineika. Leidėjas Liet Kat Blaivybės Draugija. NN 2—9.
Da r bin m kas. Lietuvos darbo Federacijos savaitinis laik

raštis.-Atsakomasis redaktorius Petras Jočys. Nr. 9.
Ūkininkas. Lietuvos ūkininkų sąjungos savaitraštis. Nr. 9.
Šiaulietis. Visuomenės, kultūros ir politikos savaitraštis

/;Nr.^;W;9.:
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JAUNUOLIU AUKLĖTOJOS-JAI.
* , r . ■ . * ‘ - • * ... * & - ’

Didžiausi malonumą suteiksi sau ar savo auklėtinėms-iams 
nupirkdama-as senesniųjų metu „N. Vaidilutės“ komplektu 
kaina:

1927 m. 5 lit., 1 lt6 šąsiuy. *-
4 ■'«.■:■■•• —
5 „ 0-® . ..
5 w U-ano ir IV-to sas.,.• w> M
7m.„ visas kompl. 15 lt. „ 

1921—22 m. turime tiktai 4-tą ir 54ą sąs. 
Moksleiviams ir stud. nuo komplekto nuolaida 

siems kurie patys atsiima iš administr. nuolaida 5%.
■ ■ ■ • ■ ' : ■ -.n'

Kražių gimn. at-kės paaukavo surinktus iš loterijos 107 
Stus (sektinas pavyzdys), kun. A. Dailidė — 10 lit. kun. K 
Byla — 5 lit. .

Už aukas širdingai visiems dėkoja ,yN. VaidiIutė“

n
JI

n
1

>f;‘ ■

r>

I

• i

1,5»
2,50

■<

>.-liM^lil<į.F~i n. ■. <» ,. m » «»»T»» '' H .»
IR.,!»

„DAR PRIIMA 
prenumerata 1928 metams politikos ir visuomenės klausimu 

žurnalui „KRIKŠČIONIS DEMOKRATAS“.
Kaina metams tik 5 Htai. 1

Adresas— Kaunas, Mickevičiaus g-vė Nr. 28.“
M «IMI»1
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Moksleivėms (tams) 
Nemoksleivėms (iams) 
Atskiras numeris^ 
Užsieny dvigubai

„Naujosios Vaidilutės“
stracijos adresas: K A UN A S, Laisvės Alėja Nr. 3

5 litai
10 „

Redakcijos ir Admini
i

t

-■*
1 ■

t

„Šviesos“ spaustuvė, Kaunas, Jakšto gM Nn 2 Tel. 20-95.
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