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Mylimos skaitytojos- 
'P:<p;;p';inal0nus skaitytojai!

Pasaulio Džiaugsmo Šventei siųsdamos Jums „Nau
jąją Vaidilutę“, siunčiam širdingiausius linkėjimus ir pra
šom Aukščiausio palaimos Jūsų kilniems gyvenimo darbams.
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NAUJOJI VAIDILUTĖ I 
| MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS | 
51928 m. Kovo mėn. VIII 5

, , * . *. * * " ~ ’ r ■ • . - * •

Petronella Orintaitė.

IŠ ciklo T SAULĖS LAUMĖS“.
» * . . * r „C a

. ‘ ? *•**k T,r'*"' ■**

Audžia laumės saulei skraistę— ■
Žemei*;dienos nusišvaisto, z'-?.
O pavasario žaidimuos '• -
Jaunos širdys meile kaista, / f
Kol svajonės suvilios!
Saulės akys taip besotės, "
Kaitint širdis ir vilioti 
Gerti, gerti — nesustoti.
Okeanų šaltinius...
Vandenynai tie bekraščiai 
Užliūliuoja — apsvaigina, 
Tik troškimai vis nemąžta, 
Tik širdis naktų nežino... 
Jūrės norų, marios jausmo, 
Rods, jaunystė amžina! 
Ryto laisve drąsiai žaidžia 
Ir į pražūtį nuolaidžią 
Skristi beprotiškai geidžia... 

Laimę rasti ir gana!

Pasitikti žiaurią mirtį... 
Arba laime pasigirti!

Net nei dangiškieji plotai, 
Vandenų kalnai putoti 
Ir nei uolų aukšti grotai — 
Laisvės kelio neužstos!

dt'
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Sunkiai alsuoja galinga jūra
Tyroj paskendus <
Plačioj beribėj mirgančios žvaigždės 
Meldžiasi dangui nakties tyloj.

Didžiulės vilnys sūkuriu pina 
Ir švelniai glosto smėlio krantus. 
O, jūra, jūra! Tu pini vėliai 
Mano krūtinėj naujus sapnus!

O čia kaip gera, didu slaptinga — 
Nauji pasauliai mano širdy.
Banguok, sūpuokis, jūra galinga — 
Šiandieną ilsiuos tavo glėby.

Juodos padangės žvaigždėti sostai 
Lūkesio juostoms supą mane. 
Poilsio šventę gyvenu sieloj.
Bet ko taip ilgu - nebežinau.

■ ' r 
t ,

Gal nesvajotų rytinių aušrų, 
Ar stebuklingos paukščių dainos. 
O gal didingų žvaigždėtų tolių, 
Virpančios aido miško raudos...

• ‘ ‘ ‘ Z* >. ‘ V < X X ’ - y . . z*“ .

Ežerų Kar<i la ite~

DEBESIUI KYLANT.

Pažvelk, pažvelk man į akis! 
išvysi tu, kaip jos nušvis. 
Kilnesne tapsiu aš nūnai 
Ir gal pamilsi tu mane 
Už tai dar meile šventesne — 
Aš tavo būsiu amžinai. 

* ■* . ‘ 4

Pakilo juodas debesys... 
Ir niaukias tavo žvilgesys.
Lai mums grūmoja nū dangus,

4



Debesiui kilant 07 •
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Tik tu, tik tu nenusimink 
Į rytus eisim, saulės link, 
Nevesk į vakarus, brangus!

*!• * ■’ • , . ■ •

O jei rytuos dangus aptems, 
Nejau blogai jis mudviem lems? 
Lai ūžia, šėla dargana, 
Mirtis apsiaučia mus sparnais 
Mes dar nemindžiotais takais 
Pasaulin ženkim su daina.

Zun<i.

PER SKAUSMO KAPUS!

Ak n esiskųsiu, nesiguosiu, 
Liūdnai, it rudenio audra 
Ir po senuoju šilo uosiu 
Vagčioms neverksiu... niekada!..

t •

Šalin! o liūdėsi skausmingas!
Gana kančios! Apleisk mane! 
Pasaulis linksmas, vėsulingas, 
Reikia man juoktis burtų sapne! .

Bet ko verkiat!? — Neverkite Čia!
Nekelkit iš kapo skausmų! 
Neverkit viešai, nei slapčia, 
Raudos tenegirdis šauksmų.

Čia nėr vietos, nėr kelio raudoms,
Nors ir vargas juodasis dejuotų, 
Nors ir skausmas, žiauriausioms audrömsv 
Laimės pėdsakus ašaroms klotų!..

Ei, šalin gi skausmo kapus!
I laimingą užburtąją šalį...
Į ląimę tieskime takus, 
į laimę, kuri žūt negali!...
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Ar mums nepakelini
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2.- • . . ' * • • * • * ’
AR MUMS NEPAKELIUI?'

* ■ • • ' . "

r • • : • - • , ■ , , ' ’ . ■

Nutilo jau vakaro giesmės
Ir žvaigždės jau kviečia namo...

Bet mums nepakeliui. ..
Veltui belaukiate prie vartų!
Visi tą patį atkartotų:

Mums nepakeliui!..
Užgęso jau senai žibintai.

Jau rūmuose tylu ramu...
Kaip nepakeliui?

* * * . t”. * , '

Kartu namo keliausim?!...
Nustebę mes vien klausiam:

Argi mums pakeliui?!...
Nusijuokė linksmai mėnulis
Žvaigždės vėl kalbėt pradėjo:

Kaip?... Nepakeliui?...
Mums kelias toks laisvas platus, 
Nereikia ribų, griaunam krantus!...

O jums nepakeliui?!...

Laimutė.
NAŠLAITĖ.

Pavasaris žengia, 
gėlių vėjas pučia. 
Seklyčios palangėj 
groja skudučiai. 
Vaikai susirinko 

t ’ . - J • ■ *

ir skina purienas— 
ir skamba aplinkui 
pavasario dienos. 
Tiktai piemeniuke 
prie krūmų ten rymo 
ir klauso pavasario 
vėjų ūžimo.
„Ei, vėjai sparnuoti,

/ skubėkit lankyti,

6



padėkit dejuoti 
man vargo mergytei. 
Kur tu, motušėle, 
senai bematyta? 
Nėra kas paguostų 
mane anksti rytą. 
Visur svetimi čia,
vargai takus želia, 
tik varpas bažnyčioj 
numaldo mergelę, v-. ■ ' • O .. ę' •.
Žinau kur tu, mama. 
Kur debesys skuba, 
tu dėvi ten baltą 
šventadienio rūbą.
Sugulki t, avelės, 
sugulki t po kojų,— 
aš pasaką seksiu! 
kur mama buvoja.».

Palmė.

RYTO RASOS.

Ryto rasos—ašarėlės. 
Ryto rasos—gintarai. 
Ryto rasos—akužėlės, 
Ryto rasos—žiburiai

Išėjau aš anksti rytą 
Pažiūrėti'į laukus.
Kai nakties šešėliai vyto — 
Aušo rytas toks jaukus!..

Aš pririnkau gintarėlių— 
Gintarėlių nuo žiedų. 
Tarpe ryto ašarėlių 
Gi ntarėli ų daug randu. 

* v
’ 1 . ' * ■

Ir tviskėjo man po kojų 
Ryto rasų spinduliai: 
Kur tik žengiu, kur tik stoju 
Rasos viršuj ir giliai...

7



70 - ' . •• '■ Ryto rasos

Man krūtinėj susipynė 
Ryto rasų spindulai., 
O akyse, lyg aušrinė 
r lyg dega žiburiai.

Pirmoji Žibutė.
‘ ’ i

KRYŽ KELIAIS...

Vos jaunystėlės ryto sulaukus 
Jūron valtelę mečiau,
Krantą palikus, erdvėn išplaukus 
Darėsi vis neramiau...

Sukas verpetai, vandenius sklaido, 
Veržiasi bangos vidun..
Rankos pailso, irklą paleido — 
Pačios bekyla dangun.

Žemės kelionėn daug kas vadino, 
Merkė akis ne viena...
Siela sumišo — kelio nežino — 
Kryžkeliais dairos viena.

• i • * ’ - .

Niekas praeivių žvilgsnio netraukia, 
Niekam širdis nesuplaks...
Siela pastigus dar kažko laukia, — 
Kas jai žibintą uždegs?..

v
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Didžioji liūdesio savaitė.
> . * . • ’ • • . . . ‘ ’ 

(Žiupsnelis minčių apie Kristaus ir Jo Sužadėtines Kančias). ;
Štai jau prasideda Didžioji Savaitė, liūdesio, raudų savaitė. 

J i prasideda palmių (verbų) sekmadieniu. Bažnyčios liturgija šį 
sekmadienį primena išganytojo iškilmingą įžengimą į Jeruzalę, 
kurioje Jis po keleto dienų buvo nukankintas.

„Hosanna Dovydo Sūnui, kurs ateina Viešpaties vardu“ 
šūkavo žemiško Mesi jos viltimi apsvaigusios žydų minios, Iš
ganytojui miestan įeinant. Nes tos minios laikė jį esant tokį 
Mesiją, kuris įvykdins visas žydų žemiškos galybės sva
jones: -• ■ ■ •

Bet minių džiaugsmas nerado jokio atgarsio Išganytojo šir
dy. Jis matė priešais save Jeruzalę, dabar, rodos, puikų miestą, bet 
Jo dvasia regėjo šio miesto sunaikinimą, „kadangi jis nepažinojo 
savo atlankymo laiko“. - „O kad tu būtum bent pažinęs šią ta
vo dieną, kas eina tavo taikai“, išeina iš Išganytojo lupų nu
siskundimas. Jis verkia dėl Jeruzalės, verkia dėl visos žmonijos. 
Prasidėjo Išganytojo kančios, prasidėjo Kančių Savaitė.

Bažnyčia savo liturgijoj dramiškai, graudinančiai švenčia Šios 
-savaitės atminimą. Jau palmių sekmadienio šv. Mišios, kuriose 
skaitomas Kristaus kančių aprašymas iš pirmosios evangelijos, 
daro tokio įspūdžio. Kristaus kančių mintis vyrauja ir pirmųjų 
trijų Šios savaitės dienų šv. Mišių maldose. O ypatingu būdu 
šiai kančių minčiai pavedamas Didysis Ketvirtadienis ir Penkta
dienis. Šeštadienis jau primena Kristų karste, kančių laikas jau 
praėjęs. Mūsų ausį iš tolo jau pasiekia pirmieji Velykų, pirmieji 
Atsikėlimo garsai.

Tačiau Bažnyčia ne tik savo liturgijoj švenčia Kristaus kan
čių savaitę; ji ir pati Kristaus kančias pergyvena savo istorijoj 
per tūkstančių metų ilgumo savąją savaitę. Liūdesio savaitės 
lamentacijose imdama neprietelių išnaikinto šventojo, miesto Je
ruzalės Vaizdą, Bažnyčia stato mums prieš akis nuodėmėse gy
venančios sielos vaizdą, nuodėmėse paskendusios žmonijos vaiz
dą. □raudindami praskamba Bažnyčios raudos žodžiai: „Jerusalem, 
Jerusalem, convertere ąd Dominum Deum tuum“. „Jeruzale, Je
ruzale, sugrįžk prie Viešpaties, tavo Dievo!“

Bažnyčia mato, kaip visais šimtmečiais pasaulio sūkury 
praskamba nepaboti jos žodžiai, kadangi žmonija nepažįsta savo 
atlankymo laiko ir nenori suprasti, kas eina jos taikai. Todėl ir 
Bažnyčia kenčia su savo Viešpačiu.

Ir Bažnyčia, kaip ir jos Įkūrėjas, turi savo Alyvų kalno valan
das. Kaip dažnai praeity ir dabarty ji kalbėdavo ir kalba su juo: 
,Viešpatie, tegul ši taurė pro mane praeina, bet teesie ne mano, 
bet tavo valia“.

Išganytoją pardavė Judas. Tatai Išganytoją kuo didžiausiai 
sukrėtė. -Ir Bažnyčia pergyvena Judo pardavimą hėrezijų ir at
skalų istorijoj. Ir ji kenčia su savo Viešpačiu ir Mokytoju.

9



72 Didžioji liūdesio savaite ••• .
• * ' * ’ I 1 . ‘ ’

O mokiniai miegojo, kai Išganytojas kentėjo. -—Ir Bažny
čiai surengė ypatingą kančių jos mokinių miegojimas daugely 
šimtmečių, ir ypač tokiais laikais, kuomet ytin buvo reikėję ir 
reikia budėt.

Žiaurūs-budeliai atvilko dievišką Kankinį prieš teismo tri
bunolą. -Kaip dažnai ir Bažnyčia istorijoj ėjo su Juo šiuo 
keliu. ■■ . _ ' . - ■

Plakimo sukapotas, erškėčiais apkarūnuotas, išjuoktas ir 
suspiaudytas, pajuokos apsiaustu apvilktas, šen ir ten tąsytas, 
nuo Aurio prie Kaipo, nuo Pontiaus Pilataus prie Erodo, 
draskomas žydų ir pagonų iškentė Išganytojas neišpasakytas kan
čias; — Išjuokimas bei panieka -- tai ir Bažnyčios dalis per iš
tisus šimtmečius, kuri jai tenka išžydų ir senųjų, bei naujųjų lai
kų pagonų. Tūkstančių tūkstančiai jos vaikų istorijos ei
goj baisiausiomis kančiomis savo krauju užantspaudavo savąjį 
tikėjimą. O šiandien ar taip nėra?

Pilatus susitaikė su Erodu, kai reikėjo eit prieš Jėzų Naza- 
rėtį vieną,— Ir kaip dažnai šiandien žydai susitaiko su naujaisiais pa
gonimis, kai reikia eit prieš Bažnyčią, ir kiek kartų dar jie susi
taikys ateity!

Išganytoją kančių metu pametė jo apaštalai ir mokiniai, 
net Petras, žmogiško silpnumo patrauktas, išsigynė savo Vieš
paties.—Ir šios rūšies kančių netaip retai tekdavo ragaut jo Baž
nyčiai amžiams einant. Po viena kitos žvakių užgesinimas ant 
altoriaus liūdesio Mišiose simbolizuoja šį silpnatikių apaštalų ir 
kitų mokinių šalinimąsi.

Įtužusipms, sujudintoms minioms,’ kuriose tikrai buvo dau
gelis palmių sekmadienį Šaukusių Hosanna, Pilatus pasiūlė pasi
rinkt: Barabą ar Kristų. Neapykantos apakinta minia šaukė ant 
Kristaus: „ Ant kryžiaus jį“! — Ir Bažnyčios istorijoj sufanatizuo
tos minios nekartą atidavė pirmeną kokiam Barabai prieš gyvuo
jantį Kristų Bažnyčią. „Ant kryžiaus ją, sunaikint ją!“ šaukia 
sukiršinta minia ir jos kraujas vis eina „ant jos ir jos väiku“.

Nusmerktas mirt ant’ kryžiaus, ėjo Kristus skaudžią kryžiaus 
kelią į Kalvariją.—Su juo eina ir Bažnyčia per šimtmečius, moky
dama ir savo vaikus vaikščiot karališkais kryžiaus keliais.

Išganytoją prikalė prie kryžiaus. Už savo kankintojus ir 
žudytojus jis meldėsi: „Teve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką da
rą“.—Ir Bažnyčia su juo meldžiasi už visus savo persekiotojus, 
ypač didįjį Penktadienį, taip pat ir už pagonis, ir už žydus.

Kristus kabojo tarp dviejų piktadarių ant kryžiaus. Vienas, 
kritusios, grynai materialistiškos žmonijos atstovas, žemiško me
sianizmo atstovas kalbėjo Išganytojui: „Jei tu esi Mesijas, tai pa- 
sigelbėk ir sau ir mudviem“. Jis neišmainė apie nieką kita, kaip 
tik apie žemišką gėrį ir laukė tik žemiško išgelbėjimo. O an
trasis, taip pat kritusios, bet atpirkimo ilgesio perimtos žmonijos 
atstovas, nužemintai ištarė: „Viešpatie, atmink mane, kai būsi įėjęs 
savo Karalystėn!“ Jis, bet tik jis vienas girdėjo Išganytojo žodį; 
„Jau šiandien tu būsi su manimi Rojuje“;

10



Didžioji liūdesio savaitė . 73

Bažnyčiai prikaišiojama, kad ji nepagelbstinti išeit žmonėms 
iš socialinio skurdo. Bet ji šių dienų materialistams ramiai atsako, 
jog išsigelbėjimas iš socialinio skurdo galimas tik tuomet, jei 
žmonija vėl įsisąmonins savo aukštesnį, negu žemės, paskyrimą, 
jei ji vėl pasiryš gyvendint didįjį įsakymą: „Mylėk Dievą, tavo 
Viešpatį labiau už visa ką ir tavo artimą kaip patį save“. Ieškan
tieji rojaus žemėje todėl nuo Bažnyčios nueina šalyn, bet kas 
turi širdy atpirkimo ilgesį, kreipiasi į Bažnyčią ir ji patarpinin
kauja jam suteikti atpirkimo malonę. Nesuskaitomiems milionams 
mirštančių Bažnyčia stovi prie šalies ir pagelbsti, kaip Kristus 
kenčiančiam piktadariui, ir visi jie girdi iš jos lūpų: „Tu būsi su 
Juo Rojuje“.

Dievo .Sūnus nuo kryžiaus tarė savo motinai, šalia kurios 
stovėjo Jonas. „Moteriške, štai tavo sūnus“. O Jonui tarė: „Sū
nau, štar tavo motina“.—Ir Bažnyčia su Išganytoju taria savo sū
nums: w Štai jūsų motina, Dievo Motina Marija!“ Bažnyčia išpla
tino širdį keliantį, taurinantį Marijos kultą po visą žemę. Ji daug 
gavo ir gauna kęsti dėl šio Marijos kulto, bet ji taip pat gali 
kupina džiaugsmo stot prieš Palaimintąją Mergelę sakydama: 
„ Štai Motin, štai ten tavo sūnūs! “ Ir Dievo Motina, kaip anuo
met Išganytojo, taip šiandien Bažnyčios nepameta, bet eina su 
jąja jos kančių dienomis. -

»Dieve mano, Dieve mano, kodėl Tu mane pametei?“ su
šuko psalmės žodžius iškankintas Išganytojas baisiuose sielos 
skausmuose, — Ir Bažnyčiai užeidavo toki laikai, kuomet ji buvo 
pamesta savo mokinių, savö tikinčiųjų, neprieteliams atiduota, ir, 
žmonių akimis žiūrėdama, nebematė iš niekur jokios pagelbos. 
Ir ji panašiai šaukdavosi.

»Trokštu!“ — nuaidėjo kraujo nebetekusio Išganytojo šauksmas 
Golgotos kalvomis. Jį kankino ne tik baisingas kūniškas troški
mas. Daugiausia jį pripildė deginantis troškimas visos žmoni
jos sielų, kurioms atpirkti jis ant kryžiaus kabojo.—Šį šauksmą 
paėmė ir Bažnyčia. Ir ji trokšta nemirtingųjų sielų. Joms išgelbėt 
nenuilstamai dirba jos tarnai pastoracijoj, joms laimėti ji siunčia 
Kristaus religijos platintojus į visą pasaulį. Šis jos sielų troški
mas niekuomet nesibaigia. Į i kenčia toliau, kad kiek galima dau
giau sielų laimėtų Išganytojui.

„Išsipildė“—ištarė Išganytojas, paskui nulenkė galvą ir nu
mirė. „Išsipildė“ — tai turiningiausias žodis pasaulio istorijoj. Iš
ganytojas baigė kentėt, atpirkimo darbas baigtas. Mirusiojo Vie
špaties kūnas paguldomas i karstą ramybei.

Šeštadienio, karsto ramybės dienos, liturgijoj Bažnyčia bai
gia, liūdėti, Šią paskutinių Didžiosios Savaitės dieną nušviečia Ve
lykų ryto aušra, Pašventinama Velykų žvakė, suskamba didinga, 
širdį kelianti pergalės giesmė E x s u 11 e t. Nes juk artinasi per
galės diena, Velykų rytas.

Taip ir Bažnyčiai kartą pasibaigs Kančių Savaitė. O kad ji 
ištvertų šį ilgą kančių kelią, jos Įkūrėjas; paliko jai Didžiojo Ke
tvirtadienio didį jėgų šaltinį: Save patį Švenčiau šiame Altoriaus
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Sakramente. Iš čia ji vis semiasi slaptingų jėgų savai kankinio 
kelionei, keliaudama šimtmečių kelią. Jos kryžkelėj šviečia pasku
tiniojo Teismo dienos aušra, žmonijos didingo Velykų ryto au
šra, ir iš toli toli pasiekia ją didžio Exsultet garsai. Ateina diena, 
kuomet kenčianti Bažnyčia paliaus kentėjus, idant toliau amžinai 
gyventų kaip triumfuojanti. Ateina didinga diena, kuomet taip 
pat ir jai bus ištarta: „Consummatum ėst“.—„Išsipildė-4.

Jis atsikėlė, Jo nėra čionai...
■ (Vetyltinių minčių žiupsnelis).

Angelas tarė moterims: „Nenusigąskite; jūs ieškote Jėzaus 
Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra 
čionai. Štai vieta, kame jį buvo padėję“. .

Išgarsėjęs prancūzų 17-jo šimtmečio pamokslininkas jėzu
itas L. B o ardai o u e, nebijojęs ir šio pasaulio didžiūnams pa
sakyt į akis tiesą, viename savo velykinių pamokslų, sakytame anų 
laikų galingam Europos valdovui prancūzų karaliui Liudvikui 
XIV-am, paėmęs pagrindan čia pradžioj cituotus šv. Morkaus 
evangelijos žodžius, toliau šiaip kalbėjo:

„Sire! šie žodžiai labai skirtingi nuo tų, kuriuos mes pa
prastai skaitome iškaltus ant žmonių kapų. Kad ir kokie galingi 
bus buvę tie žmonės, tai betgi kokiais žodžiais prasideda tie visi 
jų išgyrimai, kuriuos mes skaitome ant jiems pastatytų paminklų? 
Nagi visuomet v šiais liūdnais žodeliais: Hic iacę t, t. y. čia 
g u 1 i tas ir tas. Šitas galiūnas, šitas nugalėtojas, šitas pasaulio išau
kštintas vyras guli čia po šituo akmeniniu paminklu sutrūnėjęs į 
dulkes, ir visa ta jo galybė: bei didybė neįstengia jo iš tų dulkių 
prikelti...

„Visai kitoniškai yra su J ėzu m i Kri s:tu m i. Vos tik
žemė yra priėmusi jį savo skraitan, kai jis jau trečiąją dieną išeina
iš jos, nugalėjęs ir šviesa spindįs, taip jog maldingos moters,
atėjušios jo pažiūrėt ir jo neradusios, išgirdo tik vieną atsakymą:
Jis atsikėlė ir jo nebėr č i o n ai: n o n ė s t h i c. Tai ir yra,
kas pašlovina jo kapą: et erit sepulcrum eius g loriosum. Kaip
žmonių didybė kape pasitjaigia, taip Dievažmogio didybė kape
prasideda. Tai nuostabi atvirkščia dalykų eiga, mieli krikščionys, 
turinti būt jo Bažnyčios linksmybė ir pajėga, jo mokinių paguoda, 
džiaugsmingas tikėjimo pagrindas ir krikščionių viltis“.

Taip ir mes, mielosios skaitytojos, stovime šiandien paltai 
tuščią kapą, o tie, kurie tūrėjo galimumo atlankyt Kapo Bažny
čią šių dienų Jeruzalėj, taip pat gali matyt tik vietą, „kame jį buvo 
padėję“. .

Š i s tuše i a s k a pas ‘arba, tiksliau pasakant, K r i s t a u s 
atsikėlimo istorinis faktas, yrą Kristaus dievybės, Jo 
mokslo dieviškumo ir taip pat mūsų Bažnyčios dieviško įsteigi-
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į mo stipriausias įrodymas. Sis . didžiausias stebuklas yra mūsų 
tikėjimo pagrindas. Miraculum, ut credas (stebuklas idant tikė-

1 tum) — sako s\? Augustinas. Dievas taip ir surędė, kad šį ste
buklą paremtų kuo stipriausi įrodymai. ; A 

Atsikėlimas jau buvo žadėtas Senojoj Sandoroj, buvo su
ponuotas Senajame Testamente (15 ps.), bet dar ryškiau ir pa- 
kartotinai reikštas paties Išganytojo. Visų evangelistų praneša
mas atsikėlimas įvyko tokiomis apystovomis, jog negali būt 
jokio abejojimo — Romos kareivių sargybai kapą sergstint Pa
skui Išganytojas pakartotinai pasirodė savo apaštalams ir moki
niams, jie visi atsišaukia į šį faktą: „Tą tai Jėzų Dievas prikėlė 
ir mes visi esame to dalyko liudytojai“ (A. D. 2,32).

Tiktai šis tvirtas įsitikinimas įvykusiu atsikėlimu galėjo su
teikt jiems drąsos ir jėgos, tokiu pas itikėjimu skelbt Jėzaus mo
kslą ir už jį mirti. Ypač šv. Paulius pakartotinai apie tai liudija, 
atsišaukia į dar gyvuosius liudytojus ir ant to įvykio stato "savo 

■i mokslą. Antai, jis rašo korintėnams: „Jei Kristus neatsikėlė, tai
j mūsų apsakojimas yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas“ (1 Kor.

15, 14). Dėliai Kristaus atsikėlimo jau apaštalai subatos šventę 
nukėlė į sekmadienį, ir Velykos yra ne tik didžiausioji, bet ir 

j seniausioji Bažnyčios Šventė.
j Tatai prie tuščio kapo sustiprinkime ir atnaujinkime mūsų
L tikėjimą. Nes „tai yra pergalė, nugalinti pasaulį, mūsų tikėji- 
' mas“. ■ ■ : .

i Tuščias kapas, t. y. Kristaus atsikėlimas yra mums taip
į pat t v i r t o s v i 11 i e s p a g r i n d a s, kad ir mes atsikelsime iŠ
į numirusių. Kitais žodžiais pasakant: Kristaus atsikėlimas yra
| lai das, kad ir mes atsikelsime spindėdami ir nemirštami, kad 
į po to, kai bus sunaikintas ir „paskučiausias neprietelius — mir

tis“ (I‘--Kor. 15,26), atpirkimas bus pilnutinis ir laikams pasibai
gus, Kristus viešpataus savo Karalystėj, kurios nebus galo. Atsi- 
sikėlusis Kristus tatai yra, kaip taria šv. Augustinas, exemplum, 
ut speres - pavyzdys, kad turėtum viltį; jis tai laiduoja.

Verta paminėti, kaip apaštalas Paulius visur pabrėžia šį 
sąryšį: „Kristus yra prisikėlęs iš numirusių kaip užmigusiųjų 
pirmonė. Kaip per žmogų atėjo mirtis, taip per žmogų ir mirų 
šiųjų atsikėlimas. Ir kaip Adome visi miršta, taip ir Kristuje 
visi bus atgaivinti (I Kor. 15,20-22). Kristus—antrasis Adomas. 
Kaip pirmojo Adomo kaltė pasėjo mumyse mirties sėklą, taip

► antrojo Adomo malonė įdiegė mumyse (ir kūninės) gyvybės
sėklą. Tai išreikšta žodžiais: „Prikėlusis iš numirusių Jėzų Kri
stų ätgaivins ir jūsų marius kūnus dėl gyvenančios jumyse j o 
dvasios“ (Rom. 8,11) Pirmajame laiške korintėnams apaštalas

< ryžtasi padaryt net atgalinį išvedimą: „Jeigu nėra mirusiųjų pri
sikėlimo, tai nė Kristus neatsikėlė... Bet iš tikrųjų Kristus yra pri- 

L sikėlęs iš numirusių“ (1 Kor. 15,13,20).
į Vargu ar bereikia primint, kurios reikšmės visam žmogaus
j doriniam gyveni m ui turi tikėjimo tezė: „Tikiu kūno iš nu

mirusių atsikėlimą“; k o k i ą p a g u o d ą ji Suteikia visuose var-
» ’ , . ° • . - , , » ‘ 1 . . • - • , 

f ■ . ■ ■ ■ . ■ •

v. : . . .. . ■ . ■ ■ . .

* " t : ' ' ;' ■. ■ ‘ - . •
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guose, kančiose ir ypač mirties valandoj! Todėl stovėdami prie 
tuščio Velykų kapo galime pilnu pasitikėjimu ištarti: Surrexit, 
Christus, spės mea (atsikėlė Kristus, mano viltis).

Būsimo mūsų laimingo atsikėlimo sąlyga — tai m ist i š
kas, d vas i š ka s p r i s i kėli m a s, idant mes atsikeltume iš 
nuodėmės kapo ir pradėtume gyvent vilamriovam in Christo, 
(naują gyvenimą Kristuje), ut in novitate vitae ambulemus (idant 
vaikščiotume gyvenimo naujume). „Nes krikštu, kuriuo dalyvau
jame mirtyje, mes esame draug su juo palaidoti, kad, kaip Kris
tus kėlėsi iš numirusių, taip ir mes gyventumėm nauju gyveni- 
mu“ (Rom. 6, 4).

Kaip stipriai ir įspūdingai ši mintis būdavo išreiškiama 
V e i y k ų š ve n t ė j s e n a i š i a i s k r i k Š č i o n i jo s lai k ai s! 
Tuomet gavėnios metu būdavo mokomi ir rengiami priimt krikš
tą katechumenai; šeštadienį prieš piet jie sudėdavo tikėjimo iš
pažinimą ir iškilmingai prisiekdavo atsižadėt nuo pasaulio ir kū
no bei piktosios dvasios darbų (redditio symboli et abbrenuota- 
tio); Velykų naktį juos krikštydavo, o Velykų rytą, baltais drabu
žiais apsitaisę, jie pirmą kartą įžengdavo į bažnyčią, idant daly
vautų su tikinčiaisiais šv. Mišių aukoj ir priimtų šv. Komu
niją. ■

Ir šių dienų Bažnyčios liturgija tatai atmena; šeštadienį pa
šventinamas vanduo su įspūdinga giesme E x s ultet. Ir visi yra 
raginami, ir netgi įpareigojami priimt Velykomis šv. Komuniją ir 
tuo būdu su Jėzum atsikelti ir su Juo gyventi naują gyvenimą. 
Taip jog visa privalėtų sužyst nauju gyvenimu, kaip kad Bažny
čia gieda viename himne:

Venit dies, dies tua, Diena tavo štai atėjo,
In qua retlorent oitinia; Kurioje sužysta viskas;
Laetemur et nos in viam t. y. Džiaugiamės ir mes į kelią 
Tua reducti dextera. Tavo rankos atvesti.

■ o
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Ir laimina savo mažute

{Miške, prie kelio. Gilumoj praskintas miškas* nukirstas ir nu
genėtos medžiu krūvos. Dešinėje medininkas kerta didelį storą medį. 

-Scenos priešakyje—kelias tarp paparčių irmusmirių. Šviesi, giedri diena, 
eina vargoninkas}. ■ ?

Vargoni n kas. Garbė Jėzui Kristui!
M e d i n i n k a s. Per amžių amžius. Amen.
Va rgon i ri kas. Ką, medžius kerti?
M edi ninkas. Vai kertu tai kertu, marškiniai jau ant nu

garos šlapi — išgręžiami...
(šluostosi prakaitų}

Ot nerasi lengvesnės duonos kai vargoninko!
V a rgon j n k a s. Eik žmogau, žmogau! Ö ar mažai tai 

aš prisikamuoju. Pamėgink, pamatysi, kad vargonais groti daug 
sunkiau neg medžius kirsti... Ot mužiko kailis! Net bažnytiniai 
asabai pavydi duonos kąsnelio! Bet tu pasiklausk klebonėlio kok
sai ten džiaugsmas aukštybėse, kai aš vargonais užpliumpinęs 
suriksiu iš visos gerklės. Visi šventieji nutyla ir klausos, o Vieš
pats Jėzus sako Motinėlei Švenčiausiai: Vai gražiai, tai gražiai 
gieda, kur jis taip gražiai ir išmoko... Z ’ 
rankele...

(Tolumoje girdis ragų balsai ir šunų lojimas}.
M e d i n in k a s. Nu o pat ryto Čia tie ragai gaudžia, 

būt ponas su svečiais medžioja... O Tamsta, pone vargoninke, 
kur keliauji?

Vargoninkas. Ieškau aš vis to butelio su švęstu van
deniu, kur aną dien pamečiau iš jomarko eidamas. Na reikia 
eit. Dieve, jums padėk!

Medininkas. Dėkui. Kertu ir kertu, bet toksai tas pra
keiktas medis storas,.
sunku! Bet vis geriau kai pas tą velnią malūninką!

V a r g o n i n k a s. Žinoma, svetima duona karti, geresnė 
savo nors ir sausa...

Medininkas. Tesukirmija! Tenusprogstie tas malunin- 
kas! .Senas vagis! Prižadėjo man prie algos dar naujus drabužius, 
batus. Gi kaip metai priėjo, davė senus skarmalus, ką tik į 
šiukšlyną išmesti ir porą senų klumpių, kurios išsižioję gert prašė. 
Dievo žmogus nesibijotum, tai susirokuotum su juo. Na, bet 
vis tiek aš jam kaulus sulaužysiu, išdirbsiu aš jam kailį ne šian
dien, tai rytoj... Velnio naginė! Bagotas, o taip pinigų godus!.. 

(girdis dūdelės garsas}. ‘
Vargoninkas. Kas ten dūduoja?

Tur-

iveiksiu... Vai sunku, tai
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V a r g o n i n k a s. Su vargonais gražiai išeitų!-Ei, piemenuk, 
Jurgiuk! Eik čia, greičiau!

{įeina Jurgutis)
Va r g o n i n k a s. Eikš čia! Ar nori pinigų uždirbti?
J u rgu ti s. O kam man jie?
V a r g o n i n k a s. Kvailas! Gausi keletą skatikų, bet už tai 

turėsi ateiti per ateinančius atlaidus ir dūduoti Mišių laikė...
J u rg u ti s. Dėkui Tamsta.
Vargoninkas. Kas tai? Ar nori, kad tau auksu mo

kėčiau!?
J u r g u t i s. Aš nieko nenoriu.
.Vargoninkas. Gausi senus batus, pavalgyt gausi klec- 

kų, pyrago...
J u r g u t i s. Geriau aš savo karveles ganysiu, nieko man 

nereikia... {žiūri scenos gilumon) Kür eini šemarge! (Išbėgoj
V a r go n i n k a s. Pabaiga svieto! (Išeina)
Medininkas: (kerta dainuojamas)

■ • ' » *

Aš ne gert atėjau'
Aš ne valgyt atėjau
Aš pas savo giminėles 
Paviešėt atėjau.

(UžScenos girdis dūdelės balsas. Medininkas kerta).
M i š k i n i s. (pasirodo scenos gilumoje tarp nukirstu ir suversiu 

kelmų)z
Šalin iš čia prakeiktoji žmonių sėkla! Kur žengi, ten pra

žūtis, ten mirtis tavo pėdomis slenka!.. Girios dreba nuo kirvių 
trenksmo, lapai baimėje virpa, paukščių būriai klykdami lekia, o 
tavo kirvis nedyla ant kiečiausių kelmų, tik žvilga, tik blyksi it 
žaibas, naikindamas mano medelius, vis toliau, vis toliau plėsda
mas baisųjį savo darbą!..

Jūs, galvažudžiai, gobšumo pastverti, išnaikinote panašius 
sau gyvius; jūs, menkos kirmėlės, vieną die norite iškirsti tuos 
šimtamečius milžinus, o ar jūs kada nors pamanote, kiek tai rei
kia šviesios saulutės spindulių, kiek šilto vėjelio atodūsių, kiek 
gaiviosios rasos lašelių, kad mažutis grūdelis prasiskverbtų per 
žemės žievę, išskleistų lapelius, išsišakotų ir tiesiąja viršūne dan 
gų pasiektų! >

O jūs, žmonės, menki, niekingi žemės vabalai, jūs plėšrai- 
siais savo nagais draskote, naikinate tą puikųjį, žaliąjį žemės 
rūbą!

Medininkas, {st avėjo, palei'dęs iš ranku k irvį ir visas nutir
pęs iš n uosta bosu r baimės) Kas esi? . ■

Mišk i n i s. Kas aš esu? Pažįsta mano vardą visos pražy
stančios gėlės ir visi gailios rasos lašeliai, pažįsta jį menkiausia 
sąmanėlė, pažįsta jį ir milžinai ąžuolai...

Nes aš pažįstu visus prigimties slėpinius, aš visus gyvius 
saugoju, aš juos valdau ? Saulę kaipo sesulę šnekinu — Mė
nuo, tai brolis mano!.. Z * . -
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Medi n i nkas. Kas gi esi?
MJ š k i iri i s. (valandėlę Žiūri į jį su paniekos

Miškų Senis! . .
M e d i n i n k a s. Vaje! Gelbėkit mane dangiškos dvasios! 

(traukiasi atbulas). v
Miš k i n i s. Šalin! Nedrįski kelti čia savo kojos, nes neiš

vengsi nelaimės! Dabar dar sveikas -ištrūksi,tačiaunegrįžki,nes 
vargas tau! (Medininkas palikęs kirvį ir kepurę išbėga. Meškinis pa
sitraukia girios gilumon. įeina Jonasf dvidešimties metų, augalotas 
bernas, tamsiu saulės nudegusiu veidu, juoda Čiupra, sudėvėtais milti- 
nuotais drabužiais. Apsiavęs ilgais batais, rankoje ryšelis ir lazda. Už 
scenos girdis Marės balsas, kurt pirmuosius žodžius ištarus įbėga-ir\ 
prišokusi prie Jono puola jam ant kaklo)..

M a r ė. Jonai! Jonelį: Kur bėgi? Grįžki namo mylimiausias! 
jonas, (atstumdamas ią) Leisk mane!
Marė. Neleisiu! Kad ir žūčiau, neleisiu!
Jon a s. Leisk, Marike! Neš primušiu!
M a r ė. Mušk! Teliejas mano kraujas! Tik nepalik manęs! 

Neleisiu aš tavęs, neleisiu!
Jonas. Iš kelio! Traukis, kvaila boba!
Marė. Dobilėli mano! Kur gi tu eisi?
Jonas. Kas tau darbo — kur noriu, ten einu...
Kartą turi viskas tarp mudviejų pasibaigti. Nepastoki man 

. kelio!.' ; /-
Marė. Nepabėgsi tu nuo manęs — girias, kalnus pereisimi, 

upes perplauksiuj kad ir geležiniais pančiais mane surakintų 
ištrūkčiau. Paukšteliu paskui tave lėksiu... Niekur tu nuo manęs 
nepasislėpsi, kad ir vėjo greitumu lakstytum... nors po žeme pa- 
lįstum, nors po vandenim pasinertum.

J o n a s. O, kad saulė būt užgesus tą dieną, kai aš malū- 
nari įstojau! Kad tos akys būt aptemusios pirm negu tave išvy
do! Kad perkūnai...

Marė Nutilk, nutilk, Joneli!; Širdele mano! Kuo gi aš tau, 
Joneli, netinku?

Jonas. Kuo netinki? O gi nuo ryto lig vakaro prisikabi
nusi lyg smala. Vos tik žingsnį už malūno slenksčio žengiau, 
tuoj paskui kaukdama leki... Kitai tai jau nė. žodelio nepratark, 
tuoj pavydas, koliojimai, ašaros...

Marė. A a, žinau! Dilbų Onikė tau kvepia! Ką? Ar nedo
vanojai jai aną kart žiedelio, nors mano tau buvo duotas? Ma
čiau kai abu greta sėdėjot karčemoj... Visi tai matė! Vai aš ne
laiminga!..

J onas. Na ir kas gi? Ar aš tau koksai vergas, ar ką? Kad 
tave velnias apsėdo, sudek savo pavyde, o man kas? Panorėsiu 
ir vesiu Onikę. Vaje, jei tik tėvai leis.

Marė. Kad jūs nesulauktumėt! Kad žemė jus gyvus pra
rytų! Kad jūs!..

Jonas. Ko keiki? Ko čia man į akis lendi? Ar neturi sa
vo -- gyvas gi dar malūninkas. Ko prie manęs kimbi?

17



80 Burtai
_■ ____ --- »-w-i- ' ... -   Į     •—■' "IĮ ■-< — -f,-..... , , ------- ------.  -   —    

.....        I ; . 1 . 1 1 " t--I-.'-, - + .. .—r. ai,   ,i, .■«„ ... i ***—■■■ nwi»«W|l|. i - »■ lwui»«nu»» .  i 1 ■ >■ — 

te> * , • . ’ ' . - .

" • . * * r *

Mar ė: (akis žemyn nuleidusi artinas prie jo ir kužda) Su
grįžk tik... pasislėpk vakare už kerčios... kirvis... bus tenai... supranti?,, 
žinai?.. ;

J o n a s. Ką gi aš žinau?...
Mar ė. Kaip gi aš tau pasakysiu?.. Norėtumei gauti malūną, 

gyvulius, ir visą ūkį?.. Nebūk kvailiu; o gausi viską!.. _
Jo n a s. Ką tu Čia man tauzyji?
M a r ė. Likis esi, juodnugaris, o viena valanda ponu gali 

likti., aš tau padėsiu... stok tik vakare už tvoros... naktis... tamsu... 
gyva akis neregės... nesibijok kraujo... kraujas nluplauksnkai vanduo...

J o n a s., (supratęs, traukiasi ir žiuri 'į ją negalėdamas žodžio 
pratarti — po valandėlei. Gelbėki, Jėzau Mieliausias! Klausyt bai
su... Tai tu mane kraują pralieti gundini, savo vyrą mano ran
komis nori nužudyti! Tu pragaro duktė! Bet nesusilauksi! Leisk! 
Neš kai įšelsiu, tai tave velnių bjaurybę...

(smarkiai pastūmęs ją išeina)
M a r ė (suklupusi panirto—kelias ir bėga paskui) Joneli! Palauk! 

Joneli! ,
(Įeina Kipšas vesdamas girią medininką)

M e d i n in kas: Tai man draugas! Kai pasistiprinau degti
ne, tai nieko dabar nebebijau!

Kipšas. Dąr stiklelį!
M e d i n i n k a s. (dainuoja) Gerkim, broliukai, ir aš gersiu 

kai reiks užmokėti aš išeisiu...
Kipšas. Kaip aš tave myliu!
Medininkas. Ir aš tave taip pat!..

(Bučiuojasi)
K i p š a s. Už tavo sveikatą!
Medininkas, (dainuoga) Pasigėriau kaip gaidys... (pastu

mia kirvį) Duokit man čia tą miškų senį tuoj jam pakaušį perskelsiu!
K i p šas (šokinėdamas) Pasigėriau kaip gaidys, o kas ma

ne pabaidys...
Medininkas. Girtas? Aš girtas? Šalin iŠ kelio po velnių 

tuoj kojas pakertu...
(Kipšas dingsta)

(Medininkas kerta dainuodamas: Įeina malūninkas žemo ūgio, 
senyvas vyras. Apvalūs, raudonas veidas, pražilę plaukai, apsitaisęs 
gerais, sveikais rūbais).

Medininkas (pamatęs ją—piktai) Aa, tai tu?
M a 1 ū n i n k a s. (staiga užkluptas, stab elėjd ir slėpdamas iš

gąstį) Ar nėjo čia Jonas tuo keliu?
Medininkas. Tik tiek man tepasakysi?
Malu n in kas. (slėpdamas baimę —maloniai) Juozeli! Tai 

tu vis das pyksti?
Medininkas. Manei—pamiršau?!
M alu n i nka s*Žinai ką? Jonas pabėgo iš malūno ir val

kiojas kaž kur po girias... Ką aš čia jį vaikysiuos... grįžki verčiau 
vėl į malūną.

M e d i n i n k a s. Grįšiu aš prie tokio velnio! Kad tu nesu
lauktumei!
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Ma! u įlinką s. {baimingai *— beveik mald^ 
Susitaikihkiva!

M ed i n i n ka s. {stumdamas už peties) Ką? Dreba jau tavo 
kailis? Pervėlu! Atėjo tau paskutinioji valanda!

M a I ū n i n k a s. {išsiverždamas) Leisk mane, Juozel, ge
ruoju!’ .■ ;

M ė d i n i n k a s. (stveria jį už gerklė ) Nebeištrūksi!
M a 1 ū n i n k a s. (gindamos) Leisk!
Medininkas, (užsimoja Aąmu) Stipk šunie! v
Mal uni n k a s. {trenkia jam kumsčia į veidą) Še tau!
M e d i n i n ką s. Jėzau Marija! Kraujas! Kraujas!

(meta kirvį ir bėga uždengęs veidą rankomis)
Mal u h i n kas. Gali sau lig vakaro rėkauti! Ką? Dabar 

leki į ežerą snukį prausti. Dieve padėki •
(Grūmoja kumštimis — įeina Jd&>s).

Malūninkas. Jonuk! Tu šunsnuki! Kur tave biesas va
džioja?

j o n a s. Kas tau darbo? Kur noriu, ten einu...
Malūni nkas. Tai tu, nepraustaburni, ištiesų pabėgai? 

Ir ryšelį pasiėmei?
Jonas. Va gi kaip! Pasiėmiau kas mano ir eina kur tik 

akys veda...
Mal ū n i n k a s. O tai kokiu būdu? Dar ne šv. Jur

gis... Grįžki tuoj prie darbo.. Malūne žmonės laukia, reik 
malti..

Jonas. Grįšiu rytoj, tik rte Šiandien...
Mal ūni n kas. Sučiaupk dantis ir eik namo!
Jonas. Nenoriu ir neisiu!
Mal ū n i nkas. Kai tau kailį iškulsiu rasis ir noras... Pa

sišnekės jis čia dar...
Jonas. Neaušinki bereikalo burnos, manęs nepabaidysi, 

kur panorėsiu ten ir eisiu... ;
M a 1 ū ninka s. Grįši į malūną, tu valkata!?
J o n a s. Negrįšiu — o ką man padarysi?
'Mal ūni n ka s. O mietą pažįsti? /
J o n a s. Pažįsi ir tu!
M a j ūn i n k a s. {staiga ištraukia jam iš ranku ryšelį} Šit 

tavo drabužiai!
J o n a s. Atiduok!
Ma luninkas. Negausi! Turi grįžti... Eiva..
Jonas. Neisiu tu pakaruokli! Atiduok! Čia dabar juokų 

nėra, viskas manyje virte verda. Nori — tai grįšiu malūnan! 
Nori! Gerai! Sutinku. Tai nudžiugs Ma...

Malūninkas. Kas? Ką tauzyji?
J o n a s. Pasakysiu tau, šelmi, pasakysiu! Klausyk, žinai 

kas buvo? Tas buvo, kad ji jauna, o tu persenęs... Turbūt apa
kęs buvai, kai mudu mylėjovos... ,

Malūni nkas. Meluoji!
Jonas. Netiki? Ką? Aš sugrįšiu!
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BurtaiM a 1 ū n i n k a s. Tu! Tu!.. Nedorėli! Aš tave?. (Nori l 
ji pulti, bet pamato įėjusią Marį) Ir tu čia, paleistuve, aš jus abudu.;. ‘

(puola į ją) . ; Ji n k a s. Teisybę jis kalba?Neteisybė! Jonas meluoja! .
ir paduoda Jon ui)

M a r ė(atšokdama prie Jono) Jonei! Gelbėk manė.— Malūninka s. Teisybę jis kalba?Jonas, (atstumdamas i i) Eik sau!Marė. Neteisybė! Jonas meluoja!J o n a s . Neliesk jos! Šalin!M a r ė. (pašokusi'■ pakelia Medininkd kirvi ir. Mušk, Jonei! Mušk iš viso vieko!
({kimba vyrui Ą plaukus ir atlošia jam galvą' M a 1 ii n i n k a s. ((Javus smūgį kakton) Jėzau!M ar ė. Dar jam prakeiktam L. Jonas , (stovi' it išt iktas kirviu ra n ko j4 Ką aš padariau!;. • *»• t vMarė. Užmušova jį abudu...Jonas. (pasilenkdamas) Negyvas? Nei nekvėpuoja...Marė. Ką čia beišstovėsi?.. Joneli! Mano mielas! Girdi?Eiki va... E ikš
M a r ė.Dabar jau tu Jonas Marė.

su manim. ■Ką aš padariau! Jėzau Pone! Akyse man nuo tų kraujų temsta!Mesk tą kirvį, mesk žemėn! Kraujas nuvarvės.. amžinai mano...Marele...Eikš!..Ten kaž kas šaukia... 'Tai tik šuo... Klausyk manęs, nesibijok! Eikš tai šuo loja... Greitai... Bėkime...
(bėga miškui)Jonas, (sustodamos) Tss... Kas tai eina keliu... Girdi žing- . ■ . snius?..Marė, (klausydamos) Giria alsuoja... nieko nėra!

(Dingsta miško tankmėje) . . ’ .
(Iš gilumos ateina Medininkas: Marškiniai krauju ant krutinės 

1 suteršti^ rankos kruvinos. Iškairės atbėga Dvarponis ir 3 medžiotojai),D va r p ori i s. Berods iš Čia gaudė rago balsas, tur būt kas nors meškos pėdsaką susekė...
v (Medžiotojai žvalgosi) •Medininkas, (tuo tarpu pr isiartino prie medžių ir, pasilenk 

damas kirvio, pamato Malūninką paparčiuose gulinti)Jėzau Marija!'jatšoksta, meta kirvi ir bėga)I M’e d ž i o t o j a s. Kas ten bėga?II Medžiotojas. Kraujas! Žmogus visas kraujuose-Dvarponis. Žmogus kraujuose., Vykitės aną! ‘
(II ir III medžiotojas vejasi medininkų)D va r p o n i s. Kas tai? Kirvis... kruvinąs... (pakeli ' 11 v j

gu Ii Ö
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I M e d ž i o t oja s. Baisu žiūrėt koksai smūgis... kiek krau
jo.— O jau jį sugavo.,, veda...

■ (Įveda medininką)
D varponi s. Veskit jį čionai! Prisipažink, niekše — tu 

užmūsai? Tavo kirvis? 'A 7 7/
M e d i n i n ka s . (negali So dilo pratarti tik galvfį-krato) 
Dvarponis. O kraujas? (rodo suterštus marškinius) 
Medininkas, (po valandėlei—pusiau verkdama*) Ne aš!..
Ne aš! Jėzau! Ne aš...v
I M e d ž i o t o jas . Žiūrėkite! Dar ginas!

(riša 'jam rinkas)
M ed i n ink a s. Kraujas iš nosies.
Dvarponis. Ką?! Kas įtikės? Lavonas kraujuose gu-

:. s gi miškan bėga, visas kruvinas... /
I Medžiotojas. Kraujas iš nosies!!
Medininkas. Ne aš!.. Dieve mano!
D v a r ponis. Tylėk! Teismas tai parodys... Veskit jį!- 

(Visi išeina) .
Uždanga.

Man giedra.
Rytuos tekėjo puiki saulė ir bėrė tūkstančius spindulių 

Rasos žemčiūgai papuošė žemę, o ji sveikino rytą pilna naujų 
stebuklingų jėgų. Toli bekraštyj orizonte, kiek tik akies vyzdys 
apimti gali, juokės kalnai ir auksu tviskėjo jų aukštos snieguotos 
viršūnės. O tarp jų žiba kaip krišpolas tyrų ežerų paviršius ir 
šimtai tūkstančiai saulių teka jų dugnuose. Kalnų pakalnėse slap
tingai ošia tamsios pušys, it guodžias ryto maldoj. Nuo kalnų 
vingiuojas upeliai ir rūkai juos gražiai glamonėja ir spindulia 
žaidžia smulkiuos rūkuos. Vakaruose žaliuoja lankos, ten tiek įvai
riaspalvių žiedų, net raibsta akys nuo varsų, rasos lašeliai it briljan- 
tais išsagstyti spindi juose. Stebuklingas aromatas sklaidosi ore. 
Aš atsikėliau dar saulei netekėjus ir išėjau į kalnus kartu su te
kančia saule su bundančia žeme kalbėti rytmečio maldą. Skendau 
toje begalinėje saulės šviesoje ir širdis pradėjo džiaugsmu plakti.

Pasauli, koks tu gražus, kaip gera man gyvent ir šypsojaus 
žemei ir saulei; Bet tolimos "žydinčios lankos mane masino ir iš 
kalnų aš leidausi į nežinomą žavintį tolį, kur mirgėjo jūra kva
piųjų žiedų.

Kalnuose šniokštė upeliai, tviskėjo ežerai ir žibėjo didinga’ 
kalnų auksuotos viršūnės. Aš leidausi į klonį.

Tarp lankos kvėpiančių žiedų aš sutikau nežinomą keleiv 
Jo juodas apsiaustas dulkėtas, o veidas išvargęs, baltas kaip mar- 
moras, bet tamsiose jo akyse spindėjo rytas ir naktis. AŠ su
tikau jį ir nežinau kode! atidaviau jam savo gėles, kurias taip 
rūpestingai skyniau. Jis pora žodžių trumpai padėkojo ir pažvel-
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gė man į akis. Aš jutau jo galingą žvilgį ir raudau kaip aušra, 
o širdis neramiai plakė. Lupas kaž kas surakino. O jis tik žiedus 
švelniai pabučiavęs dar kartą pažvelgė man į akis ir nė žodžio 
daugiau neprataręs toliau nukeliavo lanka.

Man gėda, aš nerimau, kodėl tam nežinomam atidaviau sa
vo ryto gėles. Grįžau į rūmus nusiminusi ir be žiedų. Kai lei
džiasi saulė toli už kalnų aš išeinu atsisveikinti su paskutiniu 
jos spindulėliu. Danguje žaidžia ir mainosi vakaro spalvos, kas 
kartą vis labiau vysto žemę rūkai. Paskendo parkas vakaro prie
blandoje ir baltosios gulbės atskrido į jo tvenkinį. Nelinksmina 
akis man vakaro varsos ir baltos gulbės man nieko nesako, aš 
pastigau vakarų tolio i r nežinomo kalnų keleivio.

išgęsojau vakaro aušra ir danguje sužibo tūkstančiai žvai
gždžių. jau parkas stovi tamsus paslaptingas tik baltosios gul
bės plauko jo tvenkinyj. Man pasiilgimas dar vis širdį kankina 
ir nors jau tamsoje dingo vakarų toliai, aš tebėrymau ir akimis 
klaidžioju nakties tamsoje.

Sugrįžk nežinomas keleivi, kurs pavogei mano sielos ramu
mą. Aš per naktis negaliu sumerkt akių, pasiilgimas man širdį 
iškankino. \

Išpuošiu aš savo rūmus girliandomis, suskysiu Tau puokštą 
puikiausiųjų baltųjų rožių, ir parke degs žibintuvai. Kai atskris 
baltosios gulbės, ateik dar kartą į mano rūmus ir būsi mano 
laukiamas garbingiausias svečias. Dar kartą pažvelk man į akis 
ir priimk mano vaišingumą.

Atėjo laukiama diena. Tviskėjo rūmuose šviesa, degė ži
bintuvai, plaukiojo gulbės, puošė girliandos rūmų vartus. Aš laukiau 
Tavęs iškilmingai pasipuošusi ir skyniau puikiausias rožes. Rūmuos 
puotavo svečiai aš laukiau vis Tavęs... Rūmuose skambėjo saldi 
muzika, linksmi glegėjo svečiai. Tik man nelinksma, nežaidžia 
šypsena mano lūpose, man liūdna ir skaudu, kad neateina mano 
garbingiausias svečias.

Jau vysta girliandos, nebeskamba dainos, nutilo ir muzikos 
tonai, užgeso parke žibintuvai, iš skrido baltos gulbės, svečiai ap
leido rūmus. Vidurnaktis, jau rūmas kurčias ir tamsus. Aš 
liepiau uždaryti visas langines ir užrakinti vartus. Apvilta ir nu
siminusi užsidariau aš savo rūmuose. Ir pamažu vyto ir biro 
baltosios rožės, o ašaros degino mano akis.

Jis neatėjo, neatlankė, kada aš jo taip laukiau, kada švenčiau.
Vidunaktyj, kada visi sumigo kaž kas pabeldė į vartus, tai 

buvo mano vėlyvas laukiamasis svečias. Bet aš buvau nėpasiruo- 
si ir neįleidau jo į rūmus.

Ilgai jis vaikščiojo prie vartų ir paskui dingo plačiam vie
škely. ■' . •

Vėl slinko metai, o aš vis laukiau, bet jis manęs daugiau 
neatlartkė., Nubodo rūmai ir senas parkas. Apleistam darže nebe- 
žydėjo rožės, nelankė tvenkinio baltosios gulbės. Apleidau savo 
puikius rūmus ir išėjau į kalnus ieškot ramumo ieškoti savo 
laimės. O rūmai liko tylūs ir kurti. Aš klaidžiojau po kalnus,
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atlankiau puikius miestus, bet laimės nemačiau, bet vien tik var
go ir ašarų jūras. Neradau ko tikėjaus ir. nusimįpusi grįžau vėl 
į;savo .'.rūmus, ir kelyje sutikau jį. Jis tyliai pasisiūlė mane paly- 

..... dėti ir rnes keliavome kartu.
• Vėl linksmai švietė danguje saulė, vėl man šypsojos snie

guoti kalnai Baltieji paukščiai skraidė aplinkui
J Bet sugrįžę mes radome rūmų tik griuvėsius, apleistam par

ke augo dagiai.
Si diena buvo man didelė šventė. Nuėję lankon pynėm vai

nikus ir kvėpiančiais žiedais papuošėme rūmų griuvėsius.

Jolita.
Važiuojant plačiu vingiuotu vieškeliu ištolo matyti visoje 

apylinkėje žinomas Radviškių dvaras. Pro medžių viršūnes, išsi
kišę stypso balti mūro bokštai. Gražios rietenos, tai prisiglaus- 
damos, tai atstypdamos, pina vainikus ant baltųjų jų sienų. Iš 
vieškelio į dvarą veda platus liepomis apsodintas kelias. Aplink 
rūmus darbštaus sodininko juželdytas grąžus^ sodas, kurio takus 
ir pakraščius puošia išdidūs topeliai ir gražus radastai Prieš 
didžiąsias rūmų duris guli du klombai, pilni įvairiau žiedų, 
kurie iškėlę savo gražiąsias galveles, sveikina ir vilioja kiekvieną. 
Bet gražiausia dvaro puošmena yra ramus spindintis, veidrodiniu 
veidu ežeras, prieš panelės Jolitos kambario langą. Baltosios 
Gulbės, kaip balti mėlynės debesėliai nardo ežero bangose. Eže
ro krantai apžėlę kveperičiais ir nuo paukščių balsų skambančiais, 
alyvų krūmais. Nuo ežero panelės Jolitos kambaris link veda 
platus takas, apsodintas akacijomis, kurių kojas puošia baltosios 
lelijos ir žaliosios rūtos. pro kambario langą dažnai pasirodo 
dvi, mėlynos it jūrių gelmės ir liūdnos lyg rudenio dangus,akys... 
Jos pilnos ilgesio...

Vieną tylų vakarą, kada-Jolita, kaip paprastai/sėdėjo prie 
lango ir klausė gražiojo paukštelių choro, įėjo jos teta, ponia 
Radviškienė, pranešdama Jolitai linksmą naujieną.

Joliuk, ryt atvažiuoja ponai Zuobriai, tad pasisteng 
gražiau apsirėdyti

Jolita, pralinksminta žinia, paklausė:
— O Mikas ar žadėjo atvažiuoti?
— Taip, Joliuka, atvažiuos, atvažiuos, kur bus neatvažiavęs, 

matyt jis tan patinka — paerzino ponia, Jolitą. Jolita truputį už
raudo, bet greit susigriebė ir atkirto: —- Xą čia tetule apie pati
kimą! Bet juk žinos, kad linksmiau pasidaro, kada pasitaiko pro
ga, tą įkyrią vienumą pašalinti. Ponia palingavo galva, tarytum, 
sutikdama su Jolitos pasiteisinimu ir išsiskubino. Gal laiko ne
turėjo, o gal ir jai rūpėjo tualetas.
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Jolita giliai atsiduso. Vėl sėdosi prie lango ir-greit pasken
do nusiskundimų sūkuryj. Ach kaip sunku gyventi vienumo
je, atskirtai nuo jaunų žmonių, tokių kaip aš? Nėra kam pasi
skųsti gyvenimo nuoskaudomis... Nėra su kuo pasidžiaugti su
žibusia laime... Nieks manęs negirdi. O gal ir girdi šis tylus 

. ežeras, Šios baltosios-Melijos? Bet kas iš to. Tiesa, atsimenu bu 
vau aš gyvenimų patenkinta.

Atsimenu... Tai buvo mokslo metai, och, kaip ten buvo 
linksma tarp gerų draugų, kiek ten įvairių, įvairiausių nuotykių, 
komedijėlių, „dramų“ ir rimtų gyvenimo žingsnių. —

Per Jolitos vaizduotę prabėgo daugybė “pergyventų scenų. 
Prisimena jai Jonas. Jo didelės mėlynos, saldžia šypsena žiūrin
čios akys, aukštas, liesas liemuo pilnas energijos, nusilenkia prieš 
ją ir paduoda jai vos pražydusią, pirmą pavasario žibutę. Ji pri
spaudė prie krūtinės tą mėlyną slaptingu veidu žiedelį.

Ilgai Jolita, paskendusi svajonių jūroje, žiūrėjo į maloniau
sią savo gyvenimo sceną, kol ši pamažėli išnyko, tik liko tos 
akys, liepsnojančios tyra pirmąja meile, ir toji žibutė, kuri pir
mutinė papuošė jolitos krūtinę, kada joje sutvaksėjo skaisti, kaip 
pavasario saulė, pirmoji meilė...

Bet nuožmus gyvenimas atskyrė ją nuo jo. «
• ' • ■ A • ■ « • • • . - • - • • ' • ' • • • « ’• * . C • - • • •

Rytas. Virtuvėje tarnaitės atsikėlusios ruošia įvairiausių ska
nėsių būsimiems svečiams. Jolita apsivilkusį šviesiai žalsva suk
nele, kurios liemenių puošia dirbtinių ■rožių vainikas, išbėgo iš 
rūmų. Aplakiojo lyg plaštakė sodo alėjas, norėdama išsirinkti 
gražiausiąjį žiedą, kuris galėtų ją. geriausiai papuošti. Pagaliau 
apsistojo prie vieno kero, jis buvo apsisagstęs gražiais, lyg iš 
kraujo išplaukusiais, tamsiai raudonais žiedais. Atsargiai nuskynė 
žiedelį.! ^Neabejodama, kad jis iŠtikrųjų bę_galo gražus, prisegė 
prie savo geltonųjų ilgų kasų. Ištįesų, pažiūrėjus dabar į Jolitą, 
be apsirikimo galima pasakyti: — Tikra gražuolė,Ta suknelė 
gražiai, kukliai pasiųta, o ta rožė lyg raudono aksomo, prisegta 
prie kasų, tartum prie aukso graudinėlio, darė ją nepaprasta. 
Net ponas Radviškis pamatęs Jolitą pasijuokė: — Jau šiandie 
Jolė tai tikrai sužavės poną Miką. ?

Bet Jolitai komplementai nepatiko ir lyg jų nenugirdus, nu
bėgo i salioną kanarkėles papenėti. 
« • « • • • • t • • -• ♦ • • • * • • • •

Sudundo kelias vedąs į Radviškius, nubudo šųnes, sveikin
dami lojimu svečius. Į kiemą įvažiavo gražiai pakinkyta karieta, . 
kurioje sėdėjo trys asmenys: abu Zuobriai ir jų sūnus, aukštas, 
grakštus juodbriuvys jaunuolis, baigęs šįmet universitetą. Jolitos 
širdis kažkaip karščiau suplasnojo, nei visados ir skruostai apsi- k 
pylė rausva varsa, kuri darė ją dar žavingesne. Po keletos valan
dų Radviškių salionas, kuris prieš tai jau beveik metus tylėjo, 
suskambo dainomis ir piano akordais, kurie maišėsi tai su tyla, 
tai su juokais ir susidaręs keistas mišinys klaidžiojo tarp medžių. 
Staiga atsivėrė rūmų durys ir ant balkono pasigirdo skambus
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Jolitos balsas: — Žiūrėkite, tamsta Mikai, kokis gražus, tylus va
karas, lakštutės čiulba, tikrai būtų nuodėmė dabar kambaryj sė
dėti Einam, einam pasivaikščioti. - - Mikas mielai pritarė jos su
manymui. Ilgai juodu vaikščiojo. Daug kalbėjo. Kalbėjo apie 
taip greit prabėgusius, malonius mokslo metus, apie da
bartinį gyvenimą. O medžiai snaudė nuleidę lapais ir žiedų 
vainikais papuoštas galvas. Bet Miko akyse nebuvo palikta vie
tos gražiąjai gamtai, jose įsiviešpatavo vien Jolita, kuri jį jau se
nai viliojo savo, it jūrų gelmės paslaptingom akim ir prie kurios 
jautė nepaprastą, kaž kaip kitokį, gilesnį draugiškumui jausmą. 
T ai buvo meilė. Mokslo metais norėjo jai prisipažinti, bet Visa truk
dė Jonas, šiandien jis pastebėjo Jolitoje kaž kokį artimesnį prie 
jo prisirišimą. tuo pasidrąsinęs, sukaupė visas jėgas ir išliejo 
jai taip senai; užslėptą širdyje, meilės šaltinį,

Joliuk, nenustebsi manau išgirdus, šį mano išsireiškimą, 
rodos prieš tai galėjai pastebėti, kad aš tave myliu. Joliuk, sa
kyk, ar būtum laiminga su manim? — Jolės skruostai nuraudo, 
akis nuleido. Sužibo jai vilties kibirkštėlė, sueiti Joną, bet greit 
ji vėl užgęso. O gerai žinojo, kad išskyrus Joną, ji brangesnio 
neras už Mikutį, jos gerą klasės draugą. O tos vienumos, ny
kios vienumos ji begalo nekentė. Tad nutarė visiškai išdildyti 
Jono vaizdą iš savo širdies ir būti ištikima, gera Mikučiui 
savo kūdikystės draugui, amžina draugė. Tyliai pratarė:—my
liu. - Ir šios gražios gamtos akivaizdoje, pasižadėjo vienas an
tram amžinai būti ištikimais, nusprendė tue tuojau parei
kšti savo tėveliams ir prašyti jų palaimos. Miko tėvai ir Jo
litos globėjai mielai sutiko, nes senai manė, kad būtų gera jiems 
susituokus, bet nei Zuobriams nei Radviškiams nebuvo noro var
žyti jaunuolių laisvę. Vestuvės nutarė neatidėlioti.

* • ' ' * ' 1 • ’ 4 • • ’ ’ ‘
ui . • • • • • .0 • ’•• • ’ • • • .• * •* • » • • • . > ’ , • •

Važiuoja, dunda kėliais iš rytų, vakarų ir visų šalių, svečiai 
į Radviškius. Visi tarpu savęs šnekučiojasi:-— Nors jauna, bet iš
tiktųjų bus graži pora.

Daugelyje buvo girdėti ir papeikimų, ypatingai iš tokių pa
nelių, kurių dauguma pavydėjo Jolitai giažaus, mandagaus Miko ir iš 
tokių jaunikaičių, iŠ kurių ne vienas vylėsi, gražutę, gerutę Jolita 
sau už žmoną gauti.

Suskambo visas dvaras: tiek rūmai, tiek sodas, tiek mažiau
sios kertelės, jaunimo juokavimais. Visi tiek įsilinksmino, kad 
net pavydą Užmiršo ir tik linkėjo jaunajai poreliai ilgiausių ir 
laimingiausių metų.

Tris dienas, tris naktis nenutilo Radviškių rūmuose dainos, 
juokavimai ir valso aidai, tik ketvirtąją dieną svečiai išsiskirstė. 
Rūmai nutilo, aprimo lyg kad nieko nebūtų atsitikę. Nieko neži
nodamas kas vakar darėsi, Šiandien negalėtum pasakyti, kad dva
re kai kas pasikeitę, nes viskas greitai tapo sutvarkyta ir įvesta 
į senąsias vėžes. Tik Jolitos veide, dabar slankiojo pasitenkini
mo ir linksmumo spindulėltai.
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Laimingai ir linksmai gy veno jaunoji porelė. J i myli ir ją 
myli, o mylėt ir būt mylimai tai juk didžiausia laimė. Mikas irgi 
buvo visumet linksmas, nes matė, kad jo žmona jį tikrai myli ir, 
kad ji patenkinta jo artimumu.

• ■■*•■■■ • • . • . • f ■ ♦’ ■ ■’ • • .c

Laimę ir ramybę visumet persekioja priešininkė nelaimė ir, 
jeigu tik randa progos, tuoj įsiviešpatauja ų rūmuose.

Po laimingų Miko ir Jolitos pergyventų metų, pradėjo leisti 
diegus į laimės pilį jos priešininkė. Ne vieną kartą Mikas 
pastebėjo, kad Jolita būna daugiau nusiminus negu linksma ir, 
kad tas jos širdingas linksmumas pavirto dirbtinu. Tą permainą 
Jolitoje Mikas pastebėjo, tuoj po tos puotos, pas poną Daunorą, 
kurioje dalyvavo daktaras Jonas Mantvydas. Mikas laike puotos 
pastebėjo Jolę labai širdingai ir linksmai su juo kalbant, bet jis 
nieko bloga nepamanė, priešingai—jam buvo malonu matyti savo 
Joliutę tokią linksmutę. Tas tiesa, jis žinojo, kad Jolė buvo įsi
mylėjusi į Joną, bet pamanė, kad jo Joliutei senai po keturių 
metų išnyko iš širdelės Jonas. Bet dabar po puotos, pastebėjęs 
Jolitoje permainą, pradėjo abejoti: Ar tikrai Jolitą nemyli Jono? 
ar ji patenkinta jo artimumu. Ar neapsivylė ištekėjusi už Miko? 
Besikankinanį tokiomis nemaloniomis mintimis, įėjo tarnas neši
nas laišku:—Štai ponui laiškas— tarė. Mikas perskaitė ir pasku
bomis nubėgo pas Jolitą. Jis rado ją susimąsčiusia,, pas langą. 
Matyt, kad verkusi. Mikui atėjus, skubiai nusišluostė ašaras ir 
kiek galėdama linksma sutiko Miką. — Koks tu linksmas, 
šiandie Mikuti. — Taip aš linksmas bet tu, Joliute, kas tau 
yra, ar tu verkei? — Jolita paraudo, bet juokdamasi atsakė — 
Ne, ne! kas sakė, žiovojau tai tau, Mikuti pasirodė, kad aš ver
kiau. — Mikas nors ir pastebėjo Jolitos apgaulingą teisinimasi, 
bet nenorėjo jos užgauti, nusidavė ja tikįs ir, išskleidęsv laišką 
iš kurio išbiro keletas žibučių, sušuko kūdikišku tonu:—Žiūrėk, 
Joliuk, kokios gražios! Mano sesutė mudri sveikina su šiomis 
skaisčiomis mėlynakėmis ir linki, mudviejų meilę būtų ištikima, 
kaip Šių žiedelių vainikėliai dangaus mėlynėmis ir žydėtų, žydėtų 
amžinai... Perskaityk jį, o aš tuo tarpu eiriu baigt parašyt tėvams 
laišką. Mikui išėjus, Jolė vėl sėdosi prie lango ir, pasiėmus laiš
ką, iš kurio kyšojo mėlynakiai žiedeliai. Ilgai ji žiūrėjo į juos ir 
kartojo — žydėtų, žydėtų amžinai... Pakartojo ji ne vieną kartą, 
tuos žodžius ir pradėjo ieškoti tų žiedelių savo širdyj. Veltui... 
ji jų nerado, jie visi nuvytę. Bet tik dėl Miko, o dėl Jono... dėl 
Jono, išskleidę savo lapelius liūdnai šypsojosi.

Jolita giliai susimąstė ir savo jaunutės sielos nenustojo 
klausti:— Aeh kodėl taip?., kodėl taip?.. Staiga jos veide*suspin 
do pasiryžimas, o iš lūpų išsiveržė žodžiai: — Ne! To negali 
būti! Aš negaliu būti tokia beširdė, kad galėčiau apvilti savo 
vyrą; tą, kurį Aukščiausiam prieš altorių prisiekiau mylėti, tą, ku
ris mane taip širdingai myli, kuris pareikalavus už mane, savo 
gyvybę paaukotų. Ne, to negali būti! Juk tada aš būčiau viso 
pasaulio niekše, jei aš drįsčiau sugriauti jo ramybės rūmus, pa-
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skirdama save kitam, o jo išsižadėdama... Ne, juk tai būtų ne- 
žmoniška... Bet juk aš myliu... ach, Viešpatie, gelbėk!.. — Pasviro 
jos susivėlusi, skausmų nukamuota galvelė ant kelių, o veide at
sispindėjo sielos kova. Jos vaizduotėje slinko ir slinko viena pö kitos 
scenos iš praeitos puotos. Jos veide pasireiškė skausmas; ji pra
dėjo sau išmėtinėti: — Tuomet mudu vaikščiojom sode, kada ma
no vyras pasitikėjo manimi, kaipo ištikima žmona ir rimta mote
riške. Tuomet... ach būk prakeikta toji nelaimingoji naktie!., o aš... 
aš niekše prisipažinau Joną mylinti... išnaudodama savo vyro ge
rumą, jo pasitikėjimą. Bet aš juk nekalta. Pats, Viešpatie, matei, 
jog man pritrūko jėgų save pergalėti, pergalėti tą prakeiktą mei
lę,kuri keletą metų išbuvo apgesinta, o dabar numetė pelenus, 
pasiliuosavo nuo jų pilkų, Šaltų grandinių ir išsiliejo, žudydama 
mane i r Mi k ą be pasigailėjimo. ;

Jis tarė mano ranką stipriai spausdamas — „Atmink, Jo
lita, p raei tį... Aš jos nieku rh et neužm i irsiu i r dabar, nors m an i r 
nepritiktų tau kaipo vedusiai moteriškiai taip kalbėti... Bet ką aš 
darysiu!.. Juk tame aš nekaltas, kad mano valios neklauso siela, 
ir iš jos liejasi žodžiai; prieš kuriuos aš neturiu jėgų kovoti...

— Jolitamyliutave!“--
Jolita prisiminus šiuos žodžius, sudrebėjo ir verkdama kar

tojo:—O aš, kaip aš toj prakeiktoj pražūties valandoj pasielgiau?!. 
Aš lyg kokia nedorėlė, pamiršus kas esu, kad jau esu žmona ir 
nepagalvojus, kad tą nesąmoningą, meilės apakintą žingsnį galiu 
apšlakstyti krauju, pratariau:—myliu.—... Jolė tartum sumišus pra
dėjo vaikščioti po kambarį. Jos lūpos sukepė, akys degė kaž 
kokia pasiryžimo liepsna, o veidas prisidengė skausmo šydu.

— Ne!—sušuko ji.--Dora moteriškė nemoka apvilti. Apvilti 
gali tik tas, kuris nejaučia! Kuris neturi širdies!—Aprimo. Priėjo 
orie stalo, atsivėrė jo stalčiuką ir atsargiai išsiėmė gražią paau- 
<suolais kraštais dėžutę. Atidarė ją. Jos veide suspindėjo, kilni 
angeliška pergalės šypsena.

„Pasaulio Kūrėjas nėra nieko gražesnio sutvėręs už moters 
širdį“. 4 Bongand.
. • ' • * , • ♦

„Moteries psichika yra turtingesnė i n tai ei ja, kuri nekarta 
daug teisingiau nušviečia dalykų esmę, negu sausas protavimas“.

Heimansas,
■ ' . ’ • *' • * y .

„Meilė yra vien lyg toji žalia žolė iš medžiai ir. gyvenimo 
muzika — tiktai pasaulio paviršiui. Ji eina ir šlaistosi lyg sap
nas. Bet po jąja guli pareiga lyg rupioji akmenų krūva, lyg mil
žiniška sunkenybė, kurios nieks neįstengia pakelti.
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Musų Rūmai.
5 Didingi ir gražūs išaugo; Ateitininkijos Rūmai, (Lais
vės Al. 3) lyg norėdami ne tik Vytauto Kalną pralenkti, 
bet saulę pasiekti, arčiau mėlynųjų erdvynų pakilti.

| aukštį iš kėlę juos nuoširdiir duosni gerb, visuo
menės parama ir intensyvus bei ilgas darbas su meile ir 
pasiaukojimu ypač komiteto pirmininko gerb. kan. Dogelio 
ir reikalų vedėjo Dobrovolskio.

Kaip malonu ir gera! 5 aukštų rūmai. Požemy Stud. 
At-kių Draugovė ruošia valgyklą, kuri bus nemaža parama 
musų Vargstant draugėms ir draugams ir labdarybės 
Šaltinis. Pirmam aukšte „Židinio“, ■ „Nauj. Vaidilutės“, „Atei
ties* administracijų kambarys (N r. 1), toliau Moksl. C. 
Valdybos (2); dar toliau tai tikras „skruzdėlynas“ (3) — 
tai Stud. At-kų kambarys. Kolkas visi telpa — namų, sta
tybos kontora, buhalterio kanceliarija, knygynas. Ketvirtas 
kambarys Vyr. At-kų Federacijos prezidiumo. Ten yra pui
kių baldų padovanotų Britų konsulo Kaune C. D. E1p - 
hie Esquire.

Visur didžiausias gyvumas. Čia darbininkai, čia 
administratoriai nuolat karščiuojasi, čia visoki ekspeditoriai, 
čia knygininkas džiaugiasi gavęs daug storiausių knygų.

Darbo dar daug: įrengti salę, bendrabučius. O pi
nigų, pinigų...

Tai toks mažas žinių žiupsnelis.
Bet užbaigus namus reikalinga, kad mūsų Rūmuose 

viešpatautų kilni dieviška dvasia, jaukumas, solidarumas, 
vienybė, kad nebūtų vnei žydo, nei graiko, net vergo, nei lais
vojo; nei vyriškio, nei moteriškės; nes jūs visi esate viena Jėzuje 
Kristuje^ (QaL 3, 28). oios dvasios įnešti yra mūsų, sesės 
pareiga. Vyrai statė šių namų pamatus J r sienas, vyrai 
galvojo, kūrė planus, o mes įneškim šviesią, saulėtą am
žinybės spindesiu alsuojančią dvasią.

Tegul pildosi mūsų vyriausias, kilniosios Pečkauskai- 
tės aptarimu, uždavinys „jungti žemę su dangumi“. Požemy 
valgykla—žemės gerybė, o V aukšte- teauga ir žydi studenčių at-kių 
jauna, ideali, pilna gražiausių nusistatymų, dvasios tvirtumo s iela.

O Jūs didingi Rūmai, Dievo Malone išvydę pasaulį, 
gal ne vienam mūsų didžiulės šeimos nariui prilygsit tėvų - 
pastogei ir priglausit į savo židinį visus ateHininkijos duk
teris ir sūnus.

28



! Viskas Ateitininkų Namams !

i .

Ateitininkų Namai iš Laisvės Alėjos,

Ši namų dalis yra iš kiemo pusės J pietus, k1’f Vytauto .Kalnas pavasariu 
dvelkia, kur Nemunas saulės atokaitoj tirpdo ledus, kur poetiški Aleksoto 

kalnai...
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Sesutėlės!..
Štai, jau saulėtoji gamta panaši linksmam pavasariui! jau 

paskutinės liūdnosios dienos praeitin slenka, jau vis artėja kil
nioji šventė „Resurectio:

Sesutėlės! jūs laukiate tų švenčių, laukiate jų tikrai, lau
kiate ištroškusią ir kupina ilgesio siela, nuo sunkaus darbo pa
vargusiu protu, lėtai beplasdančia krūtinėj širdim,.. Taip... Jūs 
laukiate ir žinote, kad jos tikrai ateis. Jūs tikite, kad gal visos 
linksmutės ir sveikos sulauksite jų.

Bet truputėlį pagalvokite, palikite lūkesį ir viltį šalia, žvilg
terėkite į gamtą. Joje permaina! Tirpsta šalti ledai, dygsta 
kalnuose žibutės, saulutė šildo ir Šviečia aiškiau, ore jau čiurena, 
sparneliais plasnoja paukštelių būriai; visa gyvoji gamta su savo 
Karalium k ei ias...

prisikelkite ir Jūs sesutėlės! Ir Jūs turite puošti pasaulį! 
Ir Jūsų sielos turi būti žibutės, iš gėlių tarpo nesiskirti. Juk jūs 
esate gyvos alyvų šakelės, Jūs esat tarp žmonių sielų žiedai,; 
aukščiausios viršūnės, kilniausių idealų skleidėjos ir dalintojos, 
Jūs tat su pavasario žibutėmis sveikinkite kėlusį Kristų...

Jame Jūs rasite ramybę, paguodą, Jame Jūs rasite tyriam 
siąjį džiaugsmą, kurį Jūs neškite plačiai į pasaulį, neškite jį į 
visus kampelius, neškite; ten, kur glūdi nuliūdus žmogaus siela, 
kur nejaučiama prisikėlimo, kur skausmas ar liūdesys, ten Jūs 
pribūkite su tyruoju džiaugsmu. Į visus pavėsius ir skausmin
gas širdis Jūs įneškite saulę. Jūs džiaukitės ir kitus linksmin
kit, Jūs ilsėkitės ir kitus raminkit, Jūs būkite gyvos pavasario 
žibutės i r kitiems š vieskit, šioj Kristau s prisikėlimo šventėj!..

Siiiirūpinusi
. ♦ ' * . * ' • . , * * •

■ ' 1 ’ ■ • ' . .

Ar neskaitėm?
Žiūrint iš paviršiaus mūsų gyvenimas rodos eina ramia 

paprasta vaga. Visoms viskas aišku (bent man taip rodos), visos 
patenkintos.

Nepykit, draugės, kad aš jus „paturbysiu“ duodamą keletą 
trumpų paklausimų. Perskaičiusios pasistenkit paaiškinti, ö jeigu 
nesuprastumėt tai pajudinki! mūsų viršūnes (Moksleivių Centrą), 
kad jie mums paaiškintų, nes mano vienos balsas nieko negelbės, 
liks tik tyruos šaukiąs.

Taigi man pirmiausią puolė akin moksleivių At-kių Sta
tutas.

Šis statutas buvo pirmykštės e. V. Mergaičių Vedėjos ruo
šiamas dalimis ir siunčiamas aplinkraščiuose. Tą visą aš nuosek
liai sekiau ir kartais, kai kur nesutikdavau, bet nedrįsdavau pa
sakyti, nors pastabos buvo leistos kiekvienai daryti.

Galvodavau sau, jei jau bus käs blogai, tai pataisys už ma
ne gudresnės galvos.
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Taip. Jį išdirbo, o galutinas priėmimas bus Palangoj moksl. 
at-kių konferencijoj.

Tad ir aš skobuos Palangon, nes jaučiu pareigą ir savo 
.dvylekį“prikisti. Tik deja ten viskas, taip buvo gerai padary
ta, kad aš nei nesuspėjau sugalvoti kur čią ką pakeitus, pa- 

* taisius. •• • ••
Aš tuo nesisielojau, tik džiaugiaus, kad męs mergai

tės turime jau Statutą, pagal kurį galėsime gerai tvarkytis.
To atminimui pasiskubinau nusipirkti N./^Vaidilutę“;, kurio

je \buvö: atspausdintas-.Statutas.
Grįžus iš Palangos pradėjau jį taikinti gyvenime. Aš pil

nai įsitikrinus, kad ir visos draugės tą pat padarėt. .
Ir viskas taip gerai sekės, kad išnyko visos mano abejonės 

ir neaiškumai.
Tik štai nė iš šio nė iš to 1927 met gruodžio mėn. »Atei

ty“Nr. 12 randame, (o gal aš tik viena radau) Moksleivių 
A t-ki ų R e gu 1 i a m i,n ą. Galvoju ir nesuprantu ar tai čia tas 
pats Mergaičių Statutas, ar kas kita. Perskaitau... paragra
fai rodos tie patys — kurie yra, bet daug yra praleistų ir pa
keistų.

Kas turėjo teisės jį pakeisti?
Juk jis kartą buvo priimtas Mergaičių Konferencijoj, tai tik 

Mergaičių Konferencija gali jį ir pakeisti, o Merg. Konferencijos 
per tuos kelis mėnesius nebuvo.

Tuo klausiniu tikėjaus ką nors pasakys, ar duos kokių nu
rodymų — paaiškinimų C. V. Mergaičių Vedėja. Bet deja iki 
šiam laikui nieko nesigirdi. Paaiškinimai; rodos, buvo kur įdėt, 
nes jau po to laiko išėjo du numer. (Nr. 1 ir Nr. 2 — 1928 
met.) „N. Vaidilutės“ ir du (Nr. 1 ir Nr. 2-3 — 1928 met.) 
„Ateities“.

Bet galutinai aš norėčiau atsiklausti C. V. Mergaičių Ve
dėjos, kuo dar mes turime naudotis ar statutu ar regu- 
liaminu?

Ar gal laukti trečio ir ketvirto... gal dar ką nors sugal- 
. VOŠ?!... ;

Ne mergaitės mes ilgiau laukt negalime! Turi mums pa
aiškinti, kokiu būdu ir iš kur atsirado dveji mergaitėms kelrodžiai: 
Statutas ir reguliaminas, ar gal čia tas pats statutas, ką Pa
langoj priimtas per Reorganizacinę Konferenciją?

Bet ar tai turėjo teisės tai padaryti (pakeisti) C. V. Merg. 
Vedėją? Man rodos, kad ne.

Tikiuos, kad į mano aukščiau paminėtus klausimus atsakys 
C. V. Merg. Vedėja, ar ta, kuriai viskas aišku. Švelniau malo
niai paaiškins visą, nesupykdama, už mano kartais tokius ir aš
trius užsipuolimus ir dovanos už visas čia mano padarytas klai- 

. das, o aš iš anksto tarsiu Jai nuoširdų, kuklų ačiū!
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Marija Pečkauskaitė.
Stud. at-kų meno draugija „Šatrija“ š. m. kovo 18 dieną 

suruošė iškilmingą mūsų žymiosios rašytojos ir mylimos mūsų 
bendradarbės Marijos Pečkauskaitės 50 metų amžiaus sukaktuvių 
paminėjimą.

Stud. A. Petrauskaitė nupasakojo jubiliatės biografiją, stud. 
J. Grušas kalbėjo apie poetiškumą jos kūryboj, stud. E. Vilčins- 
kaitė paskaitė keletą gražesnių ištraukų iš jos raštų jr stud. J. 
Skrupskelis vertino jos raštus pedagogišku ir visuomenišku 
atžvilgiu.

Kaętįte Kolvitz.
‘ ‘ ■ ■ 1 ’. . . X ■ • ■ "

Nesenai sukako 60 metų pagarsėjusios menininkės Kaegte 
Kolvitz. Ji gimė Karaliaučiuj. Dar vaiku būdama pamėgo piešimą..

Mokėsi Karaliaučiuj, vėliau Berlyne, Miunchene ir vėl Ber
lyne. K. Kolvitz piešiniuose tokiuose skirtinguose savo siužetu 
yra vienas jungiamasis bruožas.

Tai—žmonijos kentėjimas, įkūnytas nuostabios menininkės 
talento į gyvus ir jaudinančius vaizdus. Menininkės piešiamieji 
vaizdai dažnai liūdni. Bet pro šiuos liūdnus vaizdus pilnus var
go ir skurdo spindi karštas kūrėjos šilimos ir užuojautos 
spindulys. '

4 t ■ . _ • . ■ ■ :
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Kauno studentų ir moksleivių eucharistininkų šventė 
kovo 11 d.

Šventės išvakarėse studentų bažnyčioje kun.- Usaris laikė 
konferenciją.

Rytą 11 vai. šv. Mišios laikomos kun. Česnio. Gieda stud. 
at-kų choras. Per šv. Mišias eucharistininkai jungiasi su Dan
gaus ir žemės Viešpačiu. Po pamaldų Zitięčių salėje buvo susi
draugavimo kuota. . \

Dalyvavo gerb, vadai: Dvasios vadas prof. kun. Kuraitis, 
mūsų pranokėjas prof. Pr. Dovydaitis, stud. eučh-kų dvasios va
das, kun. Usaris,Įmokslevių euch-kų dvasios vadas kun. Grauslys, 
Leimonas ir kt. ?

Sveikinimai ir kalbos. Linkėjimai gilių norų, užsibrėžimų 
bei siekių padaryti Kristaus karalystę žemėje einant ir keliant 
iš matėrialio bei moralio skurdo mūsų beturčius dvasjpje. Paskai
tyta meno kūrinėlis. Nusifotografuota.

Suskamba at-kų himno garsai. „ Mūsų idėjos: tikybos bran
gybė mokslas, dorumas, tautos reikalai*. 7C L.
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Iš ateitininkių gyvenime.
Naujoji Stud. At-kių Dr-vė „Birutė“.

■ ■ ’ . ■ . ■■ * ■ - ‘ , . ■ . ' ' • ■ "r #

Praeitame „N. Vaidilutės“ num. Redakcija teikėsi paskelbti 
naujos Stud. At-kių Dr-vės įsisteigimą ir prašė parašyti žinių 
apie jos tikslą uždavinius ir žygius. Manau, kad ir „N. V.“ skai
tytojoms bus taip pat įdomu apie tai ką nors išgirsti.

Visų pirma pažymiu, kad naujai įsisteigusios Stud. At-kių 
Dr-vės vardas yra pakeistas; vadinsis ne „Romuva“, o „B i r u t ė“, 
nes pirmuoju vardu prof. Šalkauskis yra įsteigęs kitą draugiją, 
kas ir vertė mus savo Dr-vei parinkti naują vardą.-

Draugovėš „Birutė“ šūkis „Fides, Spės, Caritas“ o emble
ma „Tikėjimo Vilties ir Meilės“ ženklas. Įsigilinus^ į šių, trims žo
džiais išreikštą mintį, manau, jog skaitytojai pastebės kuriuo kelių 
mūsų Dr-vė eina.

Draugovės b e n d r aš i s t i k s Ta s yra s ą m o n i n g a s 
jo s narių ruošimas i s t a p t i k a r š t o m i s 1 i et u v ė- 
m i s patriotėmis, a i š k i a i sus i p r a t u š io m i s, a k t y- 
v i o m i s, be si rup in a n či o m i s. b ė n d ra v i šuo menė s 
gerove, katalikėmis ir geromis savo profesijos 
s peciali stėm i s. Special u s is tikslas—ruo ši mąsi s 
prie aktyvios moters kovos visuomenėje ir šei
moj e už k r i k šc ion iš k u oš i u s ideal ü s su p a g a1- 
ba euchar i s ti nes prakti ko s, ab s t i n en tiš kų j ų i de
jų, gailestingųjų darbų ir padorių papročių. v

Toliau seka mūsų Dr-vės u ž da vi n i ai. Jų yra keliolika. Čia 
paliesiu tik tuos, į kuriuos mūsų laikais ne Vien atskiros drau
govės, bet ir visas moteriškasis pasaulis turi kreipti daug dėme
sio. Mes turime:

1. Tapti tikrai sąmoningomis ir aktyviomis katalikėmis.
2. Tapti tikromis savo tautos ir tėvynės mylėtojomis.
3. Ugdyti tikrąjį moteriškumą ir sudaryti rimtą katalikės inte

ligentės moters tipą.
4. Aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniam gyvenime
5. Gyvendinti visuomenėje Kristaus įsakytus artimo mei

lės įsakymus, nešant krikščioniškosios Šviesos ir šilimos 
į darbo ir vargo žmonių tarpą.

6. Skleisti abstinencijos idėją visoj Lietuvos visuomenėj, o 
ypač vaikų ir moterų tarpe.

7. Dirbti karitatyvinį (labdarybės) darbą.
8. Kovoti su nepadoriomis drabužių madomis, su nepado

riais linksminimosi būdais ir su neracionaliais papročiais. Čia yra 
tik maža Dr-vės „Birutė“ įstatų ištrauka, kuri charakterizuoja 
bendrą Dr-vės kryptį ir jos veikimo plotmę.

Dabar nors trumpai apie Dr-vės, i š v i d i n į s u t v a r k y m ą. 
Dr-vės nariai yra susiskirstę į Visuomenininkių ir Gailestingų 
darbų būrelius. Dalis visuomenininkių t. y. Jaunimo“ Ratelis 
ypač kreipia dėmesio į moksleiyeš at-kes, pavasarininirtkes ir 
kitas katalikiškas org-jas, lankydamos jų kuopas ir skaitydamos
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Iš at-kių gyvenimo

t. y. „Angelo 
skiepydamos 
idealus.

paskaitas. Antroji visuomenininkių būrelio dalis 
Sargo“ Ratelis specialiai eina į mažųjų pasaulį, 
ems krikščioniškuosius, o ypač abstinentiškuosius

Gailestingų Darbų būrelis eina į morali žmonių gyvenimą. 
Jo tikslas „Sekant Kristų, ieškoti tai, kas pražuvę“. Si darbo 
sritis be galo plati, ir būrelis yra pasiryžęs eiti į visus tamsius 
gyvenimo kampelius, eiti ten, kur nėra nei tyro džiaugsmo nei 
šviesos, kur daugiau ar mažiau išvidinis priešas, vienoj ar kitoj 
formoj, stengiasi pagrobti žmoniųšielas. 2

Kad geriau tam darbui pasiruošus, būrelis surengė „Apa
štalavimo“ kursus, artimiausiu laiku mano įsteigti tos sri
ties savo knygyną, o kas svarbiau Dr-vė įsteigs „Apašta
lavimo “ biurą, kas, be abejo, žymiai palengvins visus darbus 

Išvidiniai būreliai jau susitvarkę, turi savo reguliaminus ir 
veikimo planus.

Paėmus visą „Birutės“ Dr-vę bendrai tenka pasakyti, kad 
ji taip pat išvidiniai susitvarkius ir eina prie konkrečių darbų. 
Pirmuoju žingsniu yra ruošiamos stud. ir inteligentėms 
moterims rekolekcijos, kurios įvyksta 21,22,23 d. kovo 
mėn. Toliau apart visų kitų darbų Dr-vė mano suruošti tradi
cinę Dr-vės įsisteigimo šventę.

Dr-vės Valdybą sudaro pirm. K. Jonkaitytė, vice-p. A. Bar- 
štytė, sekr. A. Lukošiūtė, ižd. M. Krasnickaitė ir kronikos vedėja 
E. Mikalauskaitė. Revizijos Komisiją sudaro: A. Dragūnaitė, 
A. Sereikyti ir M. Valuckaitė. Visuomenininkių B. valdybą — A. 
Dragūnaitė ir B.
M. Valuckaitė ir J. Rimaitė.

Dirstelėjus į Dr-vės tikslą, uždavinius ir darbus, kuriuos 
teks jai nudirbti, savaime kyla mintis, kad Dr-vės nariams reiks 
daug pasiaukojimo, daug ištvermės einant prie tikslo. Bet mes 
juk jaunos! Mums jėgų užteks! Gera daryti žmonėms, rodyti 
jiems tikrąjį gyvenimo taką, eiti paties Kūrėjo pramintu keliu, 
aktyviai pasireikšti visuomenės darbe ir ginti bei plėsti savo pa- 
sauliožiūrą. Tai kiekvienos ateitininkės pirmoji ir svarbiausioji 
pareiga.

Tikime, kad gimnaziją apleidusios rimtos abiturientės idealis- 
tės, atvykusios universitetan papildys mūsų eiles, ir mes visos 
kaip viena eisime į žmonių tarpą ir savo širdžių liepsna uždeg
sime jų širdis, savo idealo meile nušviesime jų dvasios pasaulį, 
savo pasiryžimais priversime juos ryžtis į tai, kas gera; ir mes 
nugalėsime visa. Gyvenimo taką fožėnfis^dojusios mes laimėsime 
.laurus.

Gailestingųjų D. — A. Barstytė,Cižauskaitė,
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Aplinkraštis Nr. 1 ’C

*

Visoms ateitininkų kuopų »Naujosios Vaidilutės*
■ platintojoms. ■ ’ -y.•>

' , • • . . ■ • • ' ■ ■ , ’ f ' ■' - ■ i 'ir .' • *

meratorių atsiskaitymą, »Nau j. Vaidilutės* 
laikytis šių nurodymų:

vusi „N. Vaidilutę* reikia įrašyti, kiek ir kurio n-no 
egzempliorių gauta, kiek išdalinta prenumeratorėms-iams, 

*

likusius n-rius 

pradėdama: vesti nuo 1925 m. sausio ntėn.
3. Prenumeratorių sąrašų ir atsiskaitymo lapų ve 

dimą, prižiūri kuopų valdybos,kur;osyra taip pat 
atsakomingos už visą „N. Vaidilutės“ platintojos vei* 
kimą ir už padarytus per jos kaltę nustolius.

v

»

5. Platinto jos turi stengtis kito greičiauišrinkti visus'I-ojp 
pusmečio prenumeratos pinigus ir tuojau pasiųsti Adni^H, 
Bet dėl kurių nors priežasčių susivėlinus, sumokėti ne vė
liau tO'.d.' oeciužės. '

" 6. Pusmečiui pasibaigus, atsiskaitymo lapo nuorašas 
reikia prisiųst ; Adm-jai patikrinti su jos vedamais užrašais, 
o metams pasibaigus, atsiskaitymo lapą» perkėlus kasrei- 
kia j naują atskaitomybės lapą, visai grąžinti Adm-jaL

7. Platintojoms draudžiama prenumeruoti »Nauj Vai 
moksleivių kaina nemoksleivėmš.

8. Pakartoju, kad visi »N. V * prenumėratč^ l|^aii 
*' “ b

* . .

i1
v,

♦

9/ Visi »N. V.* prenumeratorjainemoksieiviai reųda;pę 
duoti Adm jos žimai, ;tt Jų gyvenamą adresą ir W®i 
čiant Įmokėtuosius prenum. pinigus. v.;

siu ntin ėti. Bet rei
1-
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telaukite tik Tokį egzm. skaičių, kuris galima butą išdalinti pre- 
numeratorėms-iams ir atskirais n-riais išparduoti (grąžinti leisti
na tik labai mažais skaičiais)»

11. Pardavinėjant atskirais n-iais moksleivėms ir nemoksi, 
kaina ta pati, kuri visumet nurodoma viršelyje.

Už atskirus parduotus n-ius taip pat atsiskaityti Adm-jal
12. Siunčiant pinigus visumef reikia aiškiai žymėti, kiek ir — 

už ką siunčiama.
13. Adm-ja nepamiršta 1927 metų skolininkų. Dar vis 

kantriai laukia atsilyginimo. Bet tos kuopos ir platintojos,, 
kurios iki balandžio 20 dienos neatsilygins1927 m. sko- 
las arba neduos pasiaiškinimo ir tikslaus aiškaus nurodymo 
termino, kada grąžins, bus paskelbtos viešaiBN. V.“ 4Nr, 
Tegu sužinos visos ir visi »N. V.“ skaitytojos-jai, kokios ne
drausmingos ir nesąžiningos tos ar kitos kuopos vaidilutės ir 
jąją vadai. Perspėju, kad Adm-ja griežtai elgsis, reikalau
dama grąžinti senas skolas. Be to sustabdys tolimesni 
siutinėjimą ,N. V.* j tokias kuopas.

14. Visą kuopą platintojos labai prašomos dėti pastangą 
paremti 9N. V.* aukomis. Prašykite kuopą Valdybą, kad su-

Nepagailėkite mažą dalelę savo jaunystės idėjų pašvęsti kil- 
niadvasės „N. Vaidilutės* skaisčiam žydėjimui. Nereikalaukite 
už tą savo darbą materialinio atlyginimo, atsiminkite, kad Redak
cijai! Adm< ja dirba „N. Vaidilutei* taip pat be jokio atlyginimo.

Administratorė.
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B“ kai nau j o ji Vaidilutė
Moksleivėms (iams)
Nemoksleivėms(iams)
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Redakcijos ir Admini-
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„Naujosios Vaidilutės“
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