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J, Drutigaitė.

GULBĖS.
. -;. I. • ■ .....

Ežero vilnys auksu švytuoju, 
Dangų užliejo ryto aušra, 
Ežere baltos gulbės žaibuoja, 
Lyg dangų moja sparnų Šviesa...

O ten, kur žemė dangų bučiuoja, 
Kur juoda juosta baigias giria, 
Kur melsvas rūkas tolį užkloja, 
Kyla į dangų saulė karšta.

Gulbės didingai kaklą ištiesia, 
Į dangų žiūri blaivia akim, 
Ir saulę, klykdamos sveikina šviesią, 

I saulę veržias karšia širdim!

Dar karta klykia, bet jau erdvėse — 
Karštąją širdį neša rytuos, 
Neša į rytus į saulę šviesią, 
Ir tirpsta jūroj saulės šviesos!..

- • • * . ■ . i

II.

Pamenu skaistų baltąjį rytą, 
Sieloj jaunatvės degė gaisrai, 
Širdį vyliojo viltis saulėta... \ 
Reikė... sustiko mūsų keliai!..

Tikėjau ranką tu man paduosi,v 
Sielos atversi gelmes slaptas;
Tikėjau laimę man dovanosi, 
Eisi su manim net į dausas...

V '■ t
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Bet tu, pro šalį „budėk" pasakęs,- 
Vienas, it žaibas, Saulėn skridai,

■ ■ ■ • . " •. f j ■ < ■ <■’’■. ■•■/,, •

Žvilgsniu ištolo „neliūsk^ 
Saulės? šviesoje jau paskendai! ‘

O aš, ant vieškelio dulkėto, ■
Viena palikusi nūnai,

' Bijau /'..aplefetiįtąją: vietą, 
Kurioj nuskrisdams palikai.

j l Vis negaliu suvokt kas buvo: ~
Kläikiąi dairausi po erdves, ;
Vieškelio dulkėmis siela apkrūvo

'/p.Širdis vis ilgisi tavęs! ; ■

Ir nors sakei >;budėk^, nėbudžiu, 
Tiktai nurimti negaliu.
Dienų dienas prie kelio liūdžiu. 
Lyg prikalta Širdies skausmu!

‘ . . . . ’ ' • ■ *

Tik kai rytuose saulė teka, 
Į. jąją akimis skrendu.
Širdis gyviau krūtinėj plaka, 
Nes saulėje tave jaučiu!

Ežere baltos gulbės vis plauko, 
Rytą išskrenda, grįžta vėlai, 
Jos ilgis saulės, beribio lauko, 
Bet meilesni joms ežerai.

Tik tu jaunatvėj žemę pametęs “
Saulės karalių pamildi;
Spindi, H saulė, tavo veidas. 
Bet jis ne žemei jau nūnai.

Tad veltui gulbės iš ryto šviečia, . 
Ir veltui grįžta jos vakare — 
Saulė tik am žiam s žmogų kviečia 
Todėl negrįši tu, jau ne!..

O vienok gulbės tegu grįžtą,
/ Nes joms sugrįžus lyg vyliuos.

' Kad tu gali dar čia atskristi, 
Kai plaukia Šerkšnas sidabruos ! .
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Tyliai vėjūi pakuždėjus ~
Tu pranykai paslapčia...
Aš ieškojau... vi jaus vėjus
Ir vis klausiau: „Ar Tu čia?“

Šėlo audros vėsulingos!
Kliudė kelią pusnynai...
Mane šmėklos \ paslaptingos. 
Vedė... rodė: „Štai jinai!..“

Taip netoli!« Ir taip skąistL.
Ak,Brangioji, juk žinai?..
Nenorėki manim žaisti,:
Ieškau Tavęs amžinai.

Mano šypsnį s tik dėl Tavęs,, 
Mano meilė Tau skirta.
Pagailėk, Brangioji, manęs!..
— Nejau... būsiu pasmerkta?..

Nejau visos širdies godos
Taip ir žūtų amžinai?!
Argi ilgesio ir meilės
Tu niekad nepažinai? ,

* ' ■ < - ■ ’

Ar Tu niekad negirdėjai 
Mano ilgesio maldos?,. 
Manau, jos nepavydėjai 
Tu man niekad... Niekados!

Aš maldauju! Išklausyki!
Ranką duoki! Vesk mane! .
Ir tik viena atsakyki,
Ar galiu mylėt T avė?

Nei atmetus, nei pritarus
Vien tik šyptelius vogčia, 
„Seki“, — vieną žodį tarus 
Vėl pranykai paslapčia...

1 h ‘ ■
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■■ •’ Azima.

Kai pražydo pirmos gėlės
Mano sode po langais; .
Kai tik ryto saulė kėlės
Ir prasiskleidė rukai.

___ ‘ , • '* ' ■ • * . ’ ■ . *

išėjau į gražią pievą,
Rinkau žiedą iš žiedų.

radau 4^
Nors jis slėpės; tarp rasų...

o • ' •* -' ’ .1 • • ’ ■ • ' * * *

Jis viliojo... nors nebojo,
Kas taip ilgai jo ieškojo...
Tik žydėjo — burtus bėrė
Ir svajingą laimę nėrė...

. . . ‘ . ■ *•

. Em. Migla.
Baltos burės.

Kai pirmieji saulutės spinduliai papuošė žaliuosius kalnus 
mudvi bėgova Šventosios pakrantėm pirmųjų žibučių—tokių ty
rų, melsvučių... pirmų... Krūmai ir saulės šypsnys mus sveikino— 
mudvi skubėjom.« ' \

Prisiskynėm pirmųjų žiedų ir papuošėm savąją lūšną. Gė
lėms pražydo sienos. Atidarėm duris, langus ir džiaugėmės, kaip 
bemokėjom. Kaip gera buvo džiaugtis!..

Mes laukėm, kada visi, visi ateis prie mūsų lūšnos durų ir 
džiaugsis mūsų laime; nė vieno nebus rūščių veidu; nes , gėlės 
imtų vysti... Visi ateis rytmečio veidais...

Ir bėgo žmonės ir džiaugės ir šypsojos žiedų šypsena, bet 
jų žvilgiai buvo aštrūs, vylingi... Gėlės pabūgo... vyto...
‘ Kai saulė leidos, mudvi gailėjomės žiedų—dar nepažinusių 
apgaulingos šypsenos...

; Juos saulužė temylavo...

Tylus buvo vakaras. Kvepėjo alyvos... Mėnulis švietė pro 
medžių šakas... švietė ilgesėliu...

Žydėjo sodas. Tyručiai obelių žiedai krito snaigėmis žemyn 
išlėto... apsnigo plaukus... Buvo tyla. Daug sakanti ir taip artima 
Sielai tyla... . 'v.j':’

Ir meldėmės tai . didingai tylai... Meldėmės didingam jaunat
vės sielų grožiui. Niekas nedrumstė mūsų maldos... ir medžiai 
stovėjo nejudėdami lyg maldoj, tik balti obelių žiedai krito iš lėto.

t
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Baltos burės 101

Sodo gilumoj suokė lakštutė ir. taip buvo gerą, rodos, nie
kur nebuvo vargo, apgaulės—vist džiaugėsi savąja dalužė».

Švelrnis vėjelis judino žiedus ir krito baltos snaigės... Bur-
.. tais gyv^ö sielä. ’•." r. ?,."! ?/•<•"<’ X '■ ;■”/

* • iMriMMK ' ’ ***"“ —r- ‘ > H*»X ' * «MaiMR

Atėjo ruduo. Atėjo baugiai šiurpulingi rudens vakarai. Rus- 
tusvėjasdejavomedžių šakose... Purvinomis gatvėmis retkarčiais 
praslinkdavo tamsūs lyg šešėliai žmonės—neaiškiais veidais... ne
buvo skaidrios šypsenos...

Vejas dejavo lyg nuskaustųjų sielos... ■'"■.■■■ .
Ir kai nakties tamsoj paskendo alėjos, aš klaidžiojau viena...

'. •. ■...A pi i n kui rud ens Šm ėklo skvato j os i—joms pritarė vėjas...
Šiugždėjo paskutiniai krintantys lapąi...
Mano ir jųjų skundas buvo tylus, bet kuris, ar mirštančių / 

rudens lapų ar sužeistos sielos skundas buvo didesnis, težinojo 
Aukščiausis.^-Jis tematė bendrą paskutinę iš beribio skausmo 
nupintą maldą... Aš buvau viena tarp tų nuplikusių medžių še
šėlių, bet Tu atėjai tyliai ir tarei man—eikim; ir aš ėjau palikau 
gūdžią rudens naktį. Tu manė nuvedei prie šviesos žibinto.

Kartą mudvi ėjom vingiuotu keliu ir pamatėm prie erškėt
rožiųkr ūmo sėdintį elgetą.

Rožės žydėjo ir aš sustojau prie jų.
? Elgetą buvo baisūs, bet retkarčiais jo akyse žibėjo jaunat

vės liepsnelės... gražios buvo akys... Vienoj rankoj jis teikė daug 
vos prasiskleidusių, rasotų rožių, kitoj—žibantį' žaltį.

Tų man tarei—eikim, bet aš pareiškiau norinti rožių. Vos 
nuskynus vieną žiedą susižeidžiau į dyglius rankas ir pravirkau 
lyg vaikas... Tu išgirdusi atėjai, apraišiojai pirštus ir tarei „bėkim, 
tas elgeta—gyvenimas, jis toks vylingas ir tas žvilgąs žaltys nuo- 
dingaš^..

Ir bėgome mudvi susikibusios rankomis. Bėgome, lipome 
skardžiais į baltuosius kalnūs, kur tyla ir mėlynasis dangus...

Ir vėl išaušo pavasaris. e
Nušvito pasakiškas pavasario rytas.
Aplinkui buvo tylu—nesigirdėjo triukšmingų kalbų, vylingų 

juokų—taip buvo gera...
Saulės šypsniai žaidė gėlių žieduos... ir džiaugėmės ir gy

venom tik žiedais—tyrais, rasotais žiedais...
Atėjo vakaras. Sutemose paskendo sodai. Paskutinį kartą 

sėdėjom mudvi po baltąja alyva. Varpai skambėjo vakarinė n s 
maldoms.

Paskutinį kartą lydėjau tave beržų alėja... Artinosi paskutinė 
valanda. Likimas šypso skyrimosi ironija ir ta ironija pavergia že
mės klajūnus —jie tylūs, užsislėpę savyje skausmą, lenkiasi prieš 
ją. Jos rūmai—amžių glūdumose.

_Kąi nuaidėjo paskutiniai varpų garsai. Tu išplaukei į mėly
ną jūrą. Dar kartą mostelėjai ir—išnykai...
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AŠ , viena... Aplinkui kvatojasi pilni pagiežosir apgaulės žmo
nės... Visi tokie svetimi... O, kad atsirastų nors viena siela, kuri 
nusišypsotų atvirai, artimai... ' .

: Tavęs nėra... Kas supras mano troškimus, lūkestėlį, godas 
negodotas...? '‘.y \

Su kuo eisiu skinti jaunatvės ryto žiedų?..
Žemės juokai tokie vylus, aštrus ir kai jie sužeis mane, käs 

įžvelgs sielos gelmėsna, paguos?.. Minia juoktis temoka!

Baltos burės išnešė tave į mėlyną tolį... \
• ■ . . . • ’ •

Miesto gaisras.
Ant žalio grindų kilimo saulė deda šviesius langus. Tuose 

šiltuose, mirgančiuose languose žaidžia bei šokinėja mažas ber
niukas. Dar nedaug jis žino apie pasaulį. Žino kad yra mažas ir 
užaugs didelis. Žino, kad eina penktuosius1 metus, bet nežino 
kas tai yra metai; laiką nusako: „šiandien“, „vakar“, «rytoj“.

- Tėtuši, — kreipias į tėvą, kurs tik ką papusryčiavęs, 
užsirūkė pirmą cigarą; tėvas dienos ilgumą suseka skaitydamas 
surūkytus per dieną cigarus - tėtuši, aš tiek daug sapnų, šią
nakt 1 sapnavau, sapnavau visą svečių kambarį, sapnavau kėdės, 
žalią kilimą, veidrodį, laikrodį, pečių, langines.

Ir berniukas, pribėgęs prie pečiaus, kuriame smagiai tva
ska liepsna, persirito per galvą. Pečius ir kilimas prieš pečių jį 
ypatingai vilioja ir džiugina;

Tėvas su meile žiūri į sūnų ir šypsos. Berniukas tai pa
stebėjęs juokias, juokia iš visos širdies, jis gyvena tokį amžių, 
kada juoką sukelia džiaugsmas, ne pašaipa.. Nesenai juokės jis iš 
mėnulio. Juokės ne dėlto, kad mėnulis būtų jam juokingas atro
dęs, bet dėlto, kad Savo apskritu spindančiu veidu žadino 
džiaugsmą. . •

Ik valiai prisijuokęs, užsilipo ant kėdės ir, pirštu rodyda
mas vieną paveikslą, pasakė:

— Ilgiausiai sapnavau šitą paveikslą.
T ai buvo f otograf ija seno olandų paveikslo: „ Miesto gais

ras“. .. .
— Kas gi tai per sapnas buvo? — klausia tėvas.
— Nežinau.
— Prisimink!
— Aha,‘ sapnavau, kad miestas degė, o aš glosčiau šu

nelį. ' ; - .- /;'
Nejaugi? juk bijaisi šunų.

— Tai tik taip bijau, ant paveikslų nebijau glostyti.
Jr berniukas vėl juokias, smagus, šokinėja.
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z Pagaliau priėjęs .7 prašo tėvą. t '
: — Tėtuši, brangus, nuimk paveikslą. Norėčiau, kad jį vėl, 

kaip vakar, man parodytum. . 4 5 ■ ;
Tą paveikslą tik vakar į juos teatnešė.■ lįtūš pavoksiu s, 

kurie kybo' sienose berniukas gerai pažįsta — ir dėdę Strindber
gą ir dėdę „Skppfturre^ ir dėdę NapoleonąTr „seną diedą“ ūpe* 
t h ę ir savo močiutę jaunose jos dienose. Bet „Miesto gaiš- ? 
ras v naujas ir daug už kitu s linksmesnis paveikslas. Te v aš nu
ima paveikslą nuo sienos ir abu su sūnum žiuri į jį. Išlenktas, 
.su bokštu tiltas nutiestas per plačiąupę, kurioj_vjeni pro kits kitą 
neprasispraudžia būriniai laivai ir maži laiveliai. Kairiame upės 
brante dega miestas: siaūri,aukštais stogai sn amai,bažnyčiosir 
bokštai; minia sumišusi, nežinanti kur bėgti, liepsnų juros, dųm^ 
debesys, atremtos į mūrus kopėčios, iŠ baimės pašėlę arkliai, 
upės Bantas pilnas prikrautas maišų; statinių ir įvairių daiktų, 
upėj skęsta laivas — perdaug žmonių į jį įlipo; uždusę žmo
nės bėga per tiltą; čia pat stovi du besiuostą sūnys. Toli toli, 
kur upė įteka į jurą, pro debesis mėnulis iškiša galvą ir nusimi
nęs žiūri į ištikusią žmonės nelaimę.

— Tėtuši — klausia vaikąs kodėl miestas dega?
— Kas nors buvo neatsargus ir įkrėtė ugnį.

Kas gi buvo neatsargus?
— To jau negalima sužinoti, nes buvo jau taip senai.
— O kada buvo? *
— Šis miestas sudegė prieš kelis šimtus m^H
Toks atsakymas berniuko nepatenkina. Tėvasgerai tai ži-* 

no, bet jis turėjo ką nors atsakyti. Berniukas valandėlę tyli, 
mąsto. Kaž kokios mintys, išvados grumias jo prote. Palietęs 
„Miesto gaisrą“ piršteliu, sako: 7p.; 7 \7-gg

— Taip, Šis miestas degė vakar, o šiandien jis tebedega.
Tėvas stengias jam išaiškinti koks yra skirtumas tarp pa

veikslo ir realybėš. 77 .
— Tai netikras miestas sako — tai tik jo paveikslas. 

Tikras miestas senai senai sudegė. Jau jo hera dabar. Žmonės, 
V uriu os matai čia bėgančius jau mirėir senai jau nėr jų pasaulyj.

O bokštaiar sudegė ar sugriuvo?
— Ir sudegė ir sugriuvo.

— p šitie gari ai viaiartaippat jau mirė?
— Šitų laivų taip pat senai jau nėra — sako tėvas—bet tai 

■ne garlaiviai, tik būriniai laivai, tais laikais garlaivių dar nebuvo.
Berniukas papučia lūpas — jis nepatenkintas. ,
— Aš juk matau, kad tai garlaiviai — ginčijas — tėtuši 

kaip vadinas sis garlaivis? , \ • 7 1
Berniukas vis viena savotiškai protauja. Tėvas pavargo 

besistengdamas jam Visa išaiškinti, tat tyli. Vaikas bado pirštu 
senus olandų laivus^~pais sau kalba: šis vadinas „Brage“, šis 
„Hillersjo“, o šis ,,Kunigaikštytė Jngeborga“.

— Tėtuši — ūmai vėl prašnekina tėvą ar mėnulio taip 
pat jau nėra? ..

___________ . ... ' - ... - 1,1-1 - ' * • ' 1 • , k • , « • •

i) Šopenhaueris.
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Miesto gaisras.
’ • r • ’ ■ • ... ... . . , .

— Ne, mėnulis yra. Jis vienas teužsiliko iš viso to, ką 
čia matai. Juk ąa tas pats mėnulis, iš kurio aną dieną taip gar
džiai juokeis, žiurėdam

L Berniukas vėl galvoju . Y
? ; ■ — Tėtuši, ar laba* senai degė tas miestas? Ar seniau negu

mes buvom išvažiavę į kaimą.
— Tai buvo labai labai senai, — atsako tėvas. •— Kai šis" 

miestas degė nei tavęs, nei manęs, nei motutės,, nei močiutės 
visai dar šiam pasauly nebuvo.; A g

Berniukas suraukė kaktą, jis yra labai nustebęs. Ilgai ilgai 
sėdi !r kaž ką galvoja/ _• .. .. ._ <y

— Pasalk, tėtuši, kur gi aš buvau, kai šis miestas degė?7 
öäl tai buvo tada, kai aš su mama buvau Orennoj?

Vaikaa apatinę lupą ir veidas sakyte sako: ne, su, 
tuo nesutinku. Ir dar kartą klausia: .

— Na, tai kur gi aš tada buvau? 7
Tėvas sako:’ ;
— Tavęs dar visai nebuvo. -
Berniukas išpl ėstomi s akim is žiūri į tėvą, ūmai jo veideli s 

nušvinta. Nušoksią nuo tėvo kelių jr straksi, .šokinėja ant žalio 
kilimo Šaukdamas:

— Buvau, buvau pasauly, žinau, kad buvau.
Jis manė, kad tėvas tik juokavo. Jo auklė dažnai tyčia, 

juokaudama šį ar tą sakydavo.
Ir berniūkštis smagus šoka, straksi ir kuliais verčias saulės

Saulėta, pavasario šypsniu žavėjama motinos
■.. diena ? 6 gegužio. . '■?. * ■ <,

Draugužės, supinkim savo širdžių gražiausius aidus 
ir pirmųjų žiedelių puokštes ir papuoškim savo mylimųjų 
mamyčių šventoves.

Tepradžiunga jų vargo ir rūpesčių naštos prislėgtos
• sielos nuo mūsų meiles ir padėkos žodžių.

Tebūna ši diena skaidraus džiaugsmo, meilės, karštų 
maldų, pasiaukojimo ir spindinčios jaunatvės žiedui 
kupina. ;

v

10



tvarto) užkur ios t^ 
daržas. Tvoroje varteliai. Dešinėje malūninko kiemas namai ir

5 tvartai. Vakaras. Pro debesis retkarčiais švystelėja balsvas mėnulio 
veidas: Anapus vartelių rymo graįiai pasipuošusi Panelėj— dvarinin- 
ko duktė.' Siapusf ties tvora—— kvailas Jurgutis) — -

P a n e 1 ė. Vargšė! Kas gi jai daros?
< Jurguti s.KasdarysisPKlykiane savo balsu; raudoda-

- ma plaukus nuo galvos drasko...
; našle paliko...

Jurgutis. Atėjus kam nors iš kaimynų jos paguosti, dar 
smarkiau susigraudena. Verkia, rankas laužo, garbstydama vis 
savo vyrą šaukią. Šiandien ją vos plėstinai nuo kapo atplėšė, kai 
duobę užkasiuėjo vis Šaukė, kad ir ją kartu užkastų. O kokias 
jam pakasynas iškėlė! Visas kaimas susirinko. O tų pyragų, o 
alaus, o visokio gero ir neišrokuosi...

Pa ri e Te. Baisiai man josios gaila.
Jurgutis. Maloni panelė verkia?.
P. a n e 1 ė. Nieko... jau nieko. Man kartais taip griaudu da

ros... Nekalbėkim verčiau apie tai... Pasek man geriau pasaką...
Jurgutis. Kokią pasaką?

! P a n e I ė. Arba geriau padūduoki. Aš taip mėgstu tavo . dū
delės balsą, mėnesienai besirandant {Jurgiukas išsiima iš. užančio,

- dūdelę ir dūduoja. Panelė klausos giliai susimąsčiusi).
P an el ė, (po paužos). Vai kaip man kartais ilgu šiame sod

ne, pati nežinau ko, ir taip nuobodų... Dažnai aš ^ vakaro pavė
syje, kai paskutiniai saulutės spinduliai gęsta užu' girių, vienui 
viena sodno'takeliais klajoju. Ir taip mah tad kaž ko liūdna da
ros... Kad net rytą pabudus ir aūkso saulutei langutį pravėrus; 
šviesos srovėmis apgaubta, vis jaučiu kąž kokį liūdesį... Pasakyki 
man — kur laimė? Kurioj šalyj? Kartais kuone verkdama pama
nau, kad į svetimas Šalis ji iš mūs iškeliavo... O tu -- ar lairnin- 
'gas esi? '/-)■'

J u rgu ti s. Vai kaip laimingas! Kai toji žuvelė vandenyj 
narstanti, kai tas paukštelis girioje čiulbantis! Kad ir alkanas, 
kad ir sušlapęs^ sušalęs, aš vis sau dūduoju ir duduoju po girias 
beganydamas. O giria klausos ir mano dainelėmis džiaugias... 
kiekvienas medelis man, pro šalį praeinančiam šakelėmis linksi 
lapeliais mojuoja ir prašo: „dūduok, Jurgut, dūduok! Einu lauku, tai 
kiekviena varpelė, kiekviena gėlelė man galvute linguoja ir kužda: 
„dūduok, Jurgut, dūduok!u Tai ir dūduoju!.. Oi, toji dūdelė man už 
visus pasaulio turtus brangesnė!.. Nieko dangiau aš nenoriu...

Panel ė. Nes iš tos tavo dūdelės užburtos dainelės skriejas, 
it vyturys iš lizdelio ir įstabiu skambesiu orą skardena...

J u r g u t i s. Ar matei, partel, vyturėlį? Kai iškils į padanges, 
vos, vos saulutės nepasiekia ir vis aukščiau ir aukščiau ir tik
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ties pat dangaus? vartais sustoja ir nutyla, nes tada angelai, - y 
bežais darni, už sparnelių sulaiko. ’

P a n ei ė. Panašus į tavo dainelę, kuri padangėmis skrisda
ma verkia ir ašaromis juokias... ir danguj be aido nuskęsta (Paoa).

~J urguti s. Reikia eit arklių pažiūrėt... kad ir supančioti...
(Ema malūno linkuE Panelė dingsta sodno gilumai liūdnai susimąs
čiusi. Namu dūrys prasiveria-^išetnakeletas^ moterų, paskui J orios 
ir Marėj. ; i. ■■ ■■ •••■■■b"

M a r ė, ^(aimanuodama) Vai taip... Kaip aš tą baisią žaizdą 
prisimenu, tai mane net salti s ima krėsti Kad žinotumėt, mielos 
mano kaimynėlėš, visa galva sudaužyta, kakta pusiau perskelta;.. 
O kiek kraujo! Tepasako Jonas!

■'-:Z /y'?--- -.; .

(tarp moterų^ apsupusios ją, galvomis linauoja, 
dūsaUįd \p rlejusiostėmis akis besišluostydamos) Kaip aš dabar be jo 
liksiu —— vienui viena našlaitėlė... Kaip čia neverksi, neraudosi... 
Nebent akmenis, o ne akis turėtum... Tai jau einat? Jau? Dėkui 
sveikos atėjusios vargšės paguosti. Vai Dievuliuk! (MoZe 
rys nueina kaimo linkui, scenoj palieka Jonas ir Marė);

J o n as. (Prsiartin^s įriev Maifės) Marele!
M a r ė. (atstumdama jį) Šalin tu galvažudy!
J o n a s. Kai ėjau per kiemą... žiūriu, kaž kas patvoryj tūpi

ir strykt, strykt prie manęs kvatodamas.»
M a r ė. (/7as2Ž>a^e^mrtJ Tylėky tylėk... netauzyk niekų!
J o na s. Pasileidau bėgti, o jis tik baisiomis akimis bliksė

damas, prišoko ir jąu būt už gerklės nustvėręs... '
' Marė. Kvaili plepalai... Tai tikrai buvo pelėda!

J o n a š, Pelėda! Taigi, tik dantis turėjo kai grėblio!
M a r ė. Žiūrėkit! Tai man vyras! Tfu! susigėski -bent! Aš, 

-boba, drąsesnė -- nesibijau tokių niekų.
Jonas Vai kad ne tas kirvis, kurį man į rankas įsprau- 

dei... Ar aš pats žinojau, ką bedarąs. O dabar kas?! Vien baimė
je tik ir gyvenu... O vis dėl tavęs, tų, palaidūne, neturiu aš ra
mios valandėlės.

Ma r ė. Ką čia tuščias, kalbas vadžioji! Kas padaryta —- ne- 
bęatitaisyši. /'.'■A..-

Jonas. Nes teisybė! Kieno kaltė? Ar ne tu tikroji jo mir
ties priežastis?

Marė. Tauzyki! Pats užmušė!
J o n a s. Tavo prikalbėtas!
M a r ė. Kaipgis. Aš visa kuo prašikaltusi! Viena tau paguo

da mane krimsti. KrimskP Krimsk! Gyvą suėsk! Viską aš dabar 
turiu nukentėti. Iškalbinėk, man, kad krauju už tave užmokėjau, 
sielą amžirion prapultin įstūmiau... Ųž ką... Už tavo meilę!.. ,

J o n a s. Nieks čia neiškalbinėja. Kas pasidarė nebeatsimai- 
nys... Laiku reikėjo iš malūno nešdintis. Į tolimiausias šalis iš
keliauti.'.

M a r ė. Gaila tau? Gaila? Daryk ką tinkamas Aš tavęs antrą 
kart nebesivysiu per laukus ir girias. Gali sau eit, aš tau kelio . 
nepastosiu! ' r
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Jö riH (žiuri-įją- valandėlę, paskui greit prisiartina) Kad ir 
norėčiau—nebegaliu. jau dabar mano gyvastis ir mirtis u tavim 

i : kraujo ryšiu suristi (Nori ją apkabinti).
i M a f ė, (sunkiai jįatstunidaind));, Nelieskmanęs—aškruvi-

■ na... Tavo tik rankos kruvinos, mano gi sielą žmogaus kraujas
v i i amžinai suteršė... įidloondėlę tyli) (Eina vtdun. užgerdami du
L ; n si Tyla. Ištolo girdis dūdelės. Po valandėlės iš užu medžiu pioširodo
\ Kipšas) ■'■; 444. ■ . •. <44.4-’ 4 4’4 4'
j Kipšas. A, prakeiktas! Negana dieną ir naktį dar nesi-
j liauni. Pučia — tiu tiu — tiurku Tiek man į nagus pakliūva... — 
4 jkliūvaturtuolių,įkliūva prasčiokų, įkliūva galingų, protingų, o 
į tas kvailys pastumdėlis, tas amžinai alkanas nuskurėlis pučia,
į’ spiegia ausis, tarsi pasityčiodamas iš manęs... Na palauk jei; ne
j tuo, tai kitu būdu dūdelę man atiduosi... ip’ii^H.

( Dūdelės balsas artinas tuolaik ir po valandėlės {eina Jurgutis, . 
pamatęs Kipšą paliauja grojęs ir nori praeit nepastebėtas pro šalį)

4.. Kįpšas^^ Ar tai tu grojai?
Jur gutis. Käipgis. ; 4';-4 ■
K į p s a š. Aš klausau : ir stebiuos, kas čia taip puikiai dū- 

‘ duoja... Ištikrujų begalo man tavoji dūdele patinka...
J u r g u t i s. (akylai j jį stebėjos visą laiką) Bene tik tamsta 

esi velnių giminės? Ko nori? V.
Ki p š ą Si Noriu tavo dainelių. Nieko tau bloga nedarysiu.

4'4 \ ' Nesibijok!;. ■ '* 'i' '4
J u r gu t i s (į šallv. Kad tu papamptumei!

-■KipŠ^s.'Noriu\kad;jaunebekęstumei;bado''ir.skurd0'Šia<' 
pie malūne... - . ;

J ur gu t i s, (pašiepdamas) Mat koks gailestingas!
K i p š a s. Kvailiu tave vadina tie mužikai, bet pas tave 

daugiau proto galvoje, negu pas juos visuš. Kam tu taip puikiai 
dūduoji? Kas tavęs klausos? Tos karvės ar arkliai? Groji ir groji, 
o ką už tai turi? Badą? Šaukštą juodos putros! g ;

J u rgu t i s. (trūkčiodamas pečiais). Aš jūsų velniškai malo- 
nybei nesiskundžiu.

Kipšas. Aš tau nurodysiu gerą ir pelningą vietą. Girdė- 
jai ką apie Liuciperį?

; . J u rgu-tlS- Girdėjau--kaipgis. Ar maža tai pasakų senoji
Kalpokienė pripasakoja. Pasakojo, jisai turįs šikšnosparnio spar- 

•4 ;. ž nūs? Teisybė? 4 - -4 4
Kipras. Sužinosi — tik stok pas jį į dūdorius. Po metų 

vėl atsidarys pragaro vartai ir išeisi sveikas, auksu apsipylęs.
i Tiek turtų ir pinigų nei karaliai, nei kunigaikščiai neturi, kiek tu 
r‘ gausi, kai iš požemių karalijos grįši..,

J u r g u t i s. Ir ką aš kvailas piemuo daryčiau su tais turtais. 
Man pinigų nereikia. Kas nori teateina ir klausos dykai, aš ne-

4 ginu. Juk dūdelės garsai toli^ atskrieja—klausykis kiek nori. Aš kai 
naktygonėj dūduoju, tairiet\tamsi,\kųrtinakMė;išjii.deliQdži4ūg-' 
mo aukso akutėmis mirksi... O jeigu jau kam groti, tai tik Pa
nelei Švenčiausiai, kur dangumi paukščių taku vaikštinėdama, Ku-

’ ■ •. 4‘ . • . v - ' • . •
.> . . • ■ ■ <»> .. • ■
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108 Burtaidikėliu vedina, sidabro siūlelius verpia. Būriai baltųjų angelų seka paskūi ją ir už vienas kito siūleliu s raizgo, Dievo Motinė* lės išverptus... ^uos kadžius Kipšas dingstatamsoje,Jur-
gutis nusispiauna ir išsitraukęs dūdelę eina ganyldoslinkui. Po va- 

. '. landėlės jeinadu vyru vesdami surištą medininką), ',I Vyras. Palaukit! Aš pabelsiu! (Smarkiai beldžia į langą).M a r ė s b a 1 s a s. (viduj) Švenčiausioji Motina! Kas ten taip ■ beldžia? TI Vyräs. Adaryki!
tai kokia naktis. Tamsu nors į akį durk!.. (Duryse, kurios staiga 
prasiveria, atsistoja Marė degančia lempa rankoje ŠaliajosJonas)^ LMarė. (Drebančiu baisuj Kur gi jūs keliaujate? rY I V y r a s. I miestą. Vedame štai šitą medininką^ kurs čia ; vakar miške žmogų nužudė... Išklydome iš vieškelio... J o n a s. Dievuliau! ,I Vyras. Kur gi čia išeit į vieškelį?M ar ė. (pakelta jos ranka, kurioj laiko lempą, ima smarkiai 
drebėti) Eikit kairėn — ties šita tvora, priėję didelį ąžuolą pasisuki! dešinėn, o tuoj ir rasit vieškelį...I Vyras. Dėkui tamstai! Pasilikit sveiki! \. Jonas ir Marė. Su Ponu Dievu! '(Vyrai vesdami medi- 
ninką išeina. Jonas ir Marė stovi tarpduryje, tylomis i vienas kitą 
kiūrėdami). ?M a rė. (negalėdama nurimti glaudžiasi prie Jono drebėdama 
ir sako, kurčiu balsu) Girdėjai? Jėzau Marija! Joneli!J o n a s. (atstumdamas jl{j V)ę\ mūsų nekaltą žmogų žudo... Jėzau! Jėzau!M a r ė, (atsigriebdama) Eik tu, boba... Jeigu medininkas, tai ne tu! 'Jonas. Bėgt! pasislėpt kur nors!.,M a r ė. Ko žliumbi? Matyt jau jam taip buvo žadėta. Ar nori, kad tave jo vieton paimtų? Eik, pasisakyk...J b n ä s. (krupčiodamas) Tylėk! Käs gi daryt? tai gyvam jau •tikras pragaras! Nekaltąjį žmogų pražudyti, arba pačiam... (nu 
traukia ir slepia veidą rankose).Marė. Ką čia beišstovėsi... Eikš į vidų!Jonas. Nenoriu! Troboj mane kaž kas tarsi smaugte smaugia!M arė. Ar tau protas maišos iš baimės; ar kas?.. Kas tau daros?.. (Tyla — tuo tarpa pragysta gaidys).J o n a s. Ar girdi? Pusiaunaktis... (Lange blyksteli šviesa).M a r ė. Jėzau Marija!. Šviesa! (Stveria Joną už rankos) ( Da
rys palengva atsidaro ir pasirodo Malūninko šmėkla. Jonas ir Marė, 
atšoksią. Šmėkla išlėto pakelia sukruvintą galvą ir tylomis žiūri į iūoš).J o n a s. (traukdamas - pakuždomis) Senis! Kakta kruviną... Kraujas tik ir bėga... ir bėga... (nuo dogo pasigirsta Kipšo juokas) Marei! Juokias!.. Leisk manė! Girdi kai juokias!.. (Išsiverkia iš 
Marės ir

*
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Burtai. 109
M,

V

Mą r ė.Palauk! Joneli! (Išbėga paskui — valandėlė tyla — p%- 
.sigirstatoliušscenostAarėsb alsas). . 7

Marės balsas. Palauk! Dievuliau brangus! O, pasken
duolės!.. Joneli!.. įtrauks tave... šalin! Šalin! Matai tos rankos, ilgos 
plonos... iškiša iŠ gilumos. Laikykis!., (baisiai surinka) Jau jį pa- 
Stvėrė! Jonai! Joneli!.. Kur tu?;. (balsas artinas, po valandėlės ji įbėga 
scenon pakrikusiais, suveltais plaukais, baisiomis akimis dairydamasi, 
gaudo rankomis ore, tarsis stengdamos kaž kąpastverti).

M^a-r ė. Palauk! Joneli! Kas tau daros?.. O, matai? matai?.. 
Putoja ežeras.,. Kraujo putos... Iš kur tas kraujas?., tiek kraujo... 
Ir namelisvisas krau juose — rau donas, dideli s it; malu no ratas!.. 
Joneli! Palauk, Joneli! O ir aš su tavim, aš noriu su tavim! —(Puola 
ant keliu drasko nuo galvos plaukus) Joneli! Širdele mano! (Tuo- 
iarpu nuo stogo nušoksta fiipšas ir jjripuolęs prie ios pastveria ją į glėbid.

K i p Š a s. Marėlyt! Suktinėlį!

K tp š a s. (vaikosiją,po scena, kvatota) Nebeištrūksi. Pakliuvai 
man į nagus! ,

Ma3ėT^elbėkit!^5e^a—— 
mas išbėga paskui}. Galas.

iII
!<

„Motinos diena“.
Kai Kristus iškėlė motėrį-yęrgę, kaip lygią vyrui, tai visas 

pasaulis-žmonija ėmė skaitytis su jąja, vertinti kaip protingą 
esybę-žmbgų. ■ . .

Suprato pasaulis, kad moteriškai-motiniškai širdžiai niekas 
neprilygs, kad motiniška meilė sutirpdo storiausius ledų sluoks
nius, prasiveržia pro didžiausias užtvaras... kad niekas negali 
tiek mylėti, pasiaukoti, pasišvęsti, išsižadėti savęs, kaip moteris, 
o ypatingai motina. Suprato, kad motina turi įgimtos magiškos 
galios širdims patraukti į gera ar bloga, jas pavergti. Kad mo
teris turi begalinės įtakos ir visai visuomenei-žmonijai, neš visi 
tos visuomenės nariai-žmonija buvo kada jos globoje, jos įtakoje, 
ji pirmoji skiepijo jiems gera ar blogą, ji juos auklėjo.

/y -Visp pasaulio, kiekvienų metų pirmą gegužės mėn. sekma
dienį, švenčiama „Motinos diena“, kaip tik ir stengias iškelti 
motinos nuopelnus žmonijai.

Tą dieną meldžiamasi už gyvas ir mirusias motinas, sau
kiami susirinkimai, skaitomos paskaitos, kurios nušviestų mo
ters pareigų sunkumą ir reikšmę; pabrėžti auklėjimo svarbą, jo 
įtaką visam žmogaus gyvenimui ir visiems jo darbams, iškeltų 
motinos-auklėtojos prigimties kilnumą ir p.

„Motinos diena“ turi didelės reikšmės, ji duoda progos 
pabrėžti tiktuosius moters uždavinius, pareigas; [toji diena pri
valo pasakyti kiekvien ai moteriai — kad tu esi neatstojama auk
lėtoja, tu augini tautai busiančią kartą; Tavo rankose tautos ateitis.

Mes ateitininkės turim tą dieną tinkamai įvertinti. Esam 
jaunos, gyvenimas prieš akis, tad į darbą, į žygius, į naują kryptį.
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Albertas Diureris
(Paskaita ftbžiiį, Ateit-ką Meno Sekcijai, 400 

ties sukaktuvėms ßämin^D ^
Persikėlę lakiosios minties sparnais per keturių šimtmečių 

tarpą,atsidursm meno istorijos laikotarpyje. Tai
puikiųjų meno stebuklų, nemirtingųjų veikalų kūrimosi laikotarpis 

<ū d i dailės Renesanso gadynė. Puikūs tų laikų meno kūrybos ? 
žiedai pirmiausiai ėmė skleistis žydriojoj Italijos padangėj — šioj 

. saulėtoj meno genijų tėvynėj. Nuvykę ten XIV amžiaus pabai
goj, sutiktumėm didžiausius tapybos meno galiūnus, kokius tik 
pasaulis yra kadanors matęs. J žengę antai Milano vienuolynan, 

. SantaMaria dellaGracia, vienoj jo salėj pamatytu m ėm įstabų 
reginį; Galinga menininko ranka, tartum, praskleidė galingą šios 
salės sieną, atidengdama vieną didingųjų pasaulio; išganymo sce
nų —- paskutiniąją Kristaus vakarienę. Prieš paveikslą stovi gi
liai susimąstęs, sunertomis ant krūtinės rankomis, gražios, išdi
džios išvaizdos žmogus. Skausmingai surauktoj kaktoj, giliame 

’ žvilgsnyje, įsmeigtame į pradėtą tapyti Kristaus veidą, skaitome 
ieškančios idealo genijaus minties kančias. Tai Leonardo da 
Vinci, užbūręs pasaulį savo hipnotizuojančiai šypsančiais, tartum, 
paslapties Šydu pridengtais kūriniais. Persikėlę amžinajan Romos 
miestan, išvysime kitą meno titaną niūrų audringą Mykolą Angelą. 
Galinguoju rankos palietimu įkvėpdamas marmurui gyvybę, kuria 
jis tenai savo nemirtingąsias Dovydo, Mozės ir kitas stovylas. 
O ten tarp tyliųjų Umbrijos slėnių, senojo dailininko Perugino 
dirbtuvėje sutiktumėm skaistveidį, tamsiomis svajingomis akimis 
jaunikaitį, kurio dar neįgudusio teptuko bruožuose jau įspėjama 
busimojo genijaus galybė. Tai niūraus Mykolo Angelo‘kontras
tas — „Šviesus it sapnas“ Rafaells. Jo Madonos amžių amžiais 
žavės pasaulį savo svajingu, dievišku grožiu... (

Pajuto ir artimoji Germanija didžiąją Italijos , meno Šventę; 
Ir iš jos sūnų tarpo pakilo galiūnas, kuriam buvo skirta didžiais 
savo darbais pakelti savo tėvynėj tapybos ir grafikos meną au
kščiausin tobulumo ląipsnin. 1498 metais nuvykę į Niurenbergą, 
vieną žymiausių tais laikais Vokietijos miestų, rastumėm dailinin
ko tapytojo dirbtuvėje jauną vyrą baigiantį tapyti savo paties por
tretą. Portretas vaizduoja jauną 26 metų vyriškį, pasipuošusį 
puikiais tų laikų mados rūbais. Dailiai sugarbanoti plaukai glau
džiai gaubia pailgą, ryškiais bruožais veidą. Tai Albertas Diureris. 
Visoje pozoje, stipriai .suimtose rankose, akių žvilgesyj: jaučiama 
ramus, bet tvirtas jauno, tačiau jau numanančio savo pajėgas — 
vyro pasiryžimas drąsiai žengti pasirinktuoju gyvenimo keliu.
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Anksti pajuto jaunasai Diureris, kuriuo gyvenimo taku jam 
skirta keliauti, anksti, jau nuo pat kūdikystės dienų paviliojo jį y 
savo tarnybon skaisčioji meno dievaitė, Jo tėvas, auksakalys, 
bemokydamas sūnų amato, greitai pastebėjo, kad jo kūrybiniai

■ gabumai veržiasi į platesnes, kilnesnes dailiojo meno sritis. Dar 
trylikos metų vaikas bebūdamas, nupiešė jis pirmąjį savo paties 
portretą. Šis nepratusių vaiko rankelių darbas rodo nepaprastus 
jaunojo dailininko gabumus ir leidžia iš anksto spręsti jį liksiant 
garsiausiuoju Vokietijos portretistu. Taigi Diurerio tėvas paste-

... bėjęs, kad jauną Albertuką labiau vilioja piešiniai, negu .auksaka
lio amatas ir matydamas žymų sūnaus talentą, paveda jį mokyti 
geriausiam Niurenbergo tapytojui Volgemut’ūi. Tačiau ir pas 
Volgemutą Diureris tegalėjo jaustis amatininko dirbtuvėj, o ne 
tikroje meno šventovėj. ■ ;y Ten buvo gaminami,, tapomi ir raižomi 
Šventųjų paveikslai bažnyčioms. Su tikrąja meno kūryba jie ma
ža ką bendro teturėjo. Tuo būdu mokslas pas Volgemutą ne
daug tepadėjo Diurerio talentui bręsti, supažindino tik jį maž
daug su tų dienų tapybos bei grafikos technika. Vis dėlto po 
trijų metų uolių studijų Volgemut’o dirbtuvėje Diureris žymiai 
pažengė priekin. Tai liudija ir jo .1490 metais padarytas tėvo 
portretas. Tuo savo darbu Diureris, matomai, norėjo tėvui įro
dyti, kaä jis neapsiriko mesdamas tėvo amatą ir pasirinkdamas 
dailiojo meno darbų sritį. Tikriausiai jam ir pasisekė tai pada
ryti.. Portretas rodo neginčijamąjį jauno portretininko talentą. 
Švelni, be galo kantri, maldinga šio visų gerbiamo žmogaus sie
la spindi iš jo ramaus žvilgsnio, iš viso, rūpestingai, mylinčio 
sūnaus ranka atvaizduoto veido. Beabejo Diureris nekartą 
yra portretavęs ir savo gerąją, karštai mylimą motinėlę. Tačiau 
užsiliko tik anglimi paišytas (1514 m.) jos galvos škicas. Iškarto 
šis raukšlėtas senos moteriškės veidas, giltinės kaklu atrodo 
visai nepatraukiančiai. Bet giliau įsižiūrėjus darosi labai įdomus 
ir gražus. Matome jame begalinį pašiąukavįmą ir kantrybę, su 
kuria ta moteriškė, 18 vaikų motina, tūrėjo pereiti ilgą, vargų 
vargeliais nuklotą gyvenimo kelią.

1490 metais Albertas Diureris, nepasitenkindamas tuo, ką 
oasėmė savo kūrybai Volgemuto dirbtuvėje, iškeliauja Šveicarijon, 
cąipspėjama ir Italijon, kad susipažintų; su žymesniųjų dailinin
kų kūryba. Grįžęs 1494 metais veda žmoną ir visą dešimtmetį 
gyvena gimtajam Niurenberge, visiškai atsidavęs mylimajam me
nui. Pirmieji jauno Diurerio darbai, kaip ir didesni visos jo kū
rybos dalis yra tai religinio turinio paveikslai. Religinė Diurerio 
kūrybos nuotaika, be abejo, turėjo gimti Viduramžių meno įta
koje, kuris, kaip žinome, beveik visiškai buvo pašvęstas religiją^y 
Kristaus, Šv. Jo Motinos ir šventųjų gyvenimas buvo viduramžij|> ė 
dailininkui neišsemiamas įkvėpimo Šaltinis. Tapybos meno kūp-y ,; 
niai buvo dažniausiai skiriami bažnyčių altoriams ir sienoms pa*y:/ 
puošti. Paveikslai buvo ne tik; tapomi, bet ir raižomi medyje irv. 
varyje. Šis pastarasis paveikslų darymo būdas Diurerio laikais 
buvo labai Vokietijos menininkų mėgiamas. Raižyti medyje pa-

i-
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veikslai beto dar buvo vartojami knygoms iliustruoti. Taigi Diu
reris ir imasi v pirmiausiai kurti medžio raižiniams piešinius, vai
zduojančius įvairias Šv. Rašto (Apokalipso) scenas. Toliau grie
biasi mėgiamiausio savo J<ūrybos siužeto: Kristaus kančios ir 

. Marijos gyvenimo scenų. Šio turinio paveikslų jis sukūrė labai 
daug. Pats sakosi per 40 metų atvaizdavęs panelę Švenčiausią 
apie 100 kartb. Daugiausiai yra tai medžio raižiniai Ir vario gra
viūros^ Trumpu laiku jis pasiekė raižymo technikojnuo stabių rezul
tatų.. Čia jam padėjo, be abejo, ir praktika tėvo auksakalio dirbtuvėj, 
kurioj jam teko susipažinti su atatinkamais įrankiais ir įvairiais 
metalo apdirbimo būdais. Ilgainiui jis pralenkė visus, dirbančius 
šioj meno srity} dailininkus ir iškėlė grafikos meną į aukšČiąusį 
tobulumplaipsnį/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .-.-r ■

, 1505 metais Diureris vėlei keliauja Venecijon, čia, matomai
Italijos meno įtakoje ima tapyti paveikslus aliejiniais dažais. Gra
žiausias jų, kaip spėjama, tai sukurtas Venecijoj „Rožių Vainikų 
šventė“ — Rosenkranzfest. Anot paties Diurerio, šis paveikslas 
nustebinęs Veneci jos dailininku s spalvų turtingumu bei gražumu. 
Jie sakėsi nieko gražesnio nesą matę. Paveikslas vaizduoją sėdin
čią soste Panelę Švenčiausią su Kūdikėliu ant rankų. Pries sostą 
iš vienos pusės klūpo popiežius iš kitos imperatorius Maksimi- 
lianas, atvedę pas Dangaus Karalienės sostą dvasininkų ir pa
saulinių žmonių minias. Dievo Motina, Kūdikėlis Jėzus ir Šv. 
Dominikas dalija jiems rožių vainikus. Deja, šis paveikslas labai 
blogai užlaikytas ir šiandien sunku jau spręsti apie visumą, nes 
daugelis jo dalių jau apie keletą kartų atnaujinta. Kitas panašus 
kūrinys, kurį taip pat galima v spręsti buvus vienu Diurerio še
devrų,<Vainikavimas Panelės Šv., užsakytas pirklio Halerio į Frank
furto bažnyčią, sudegė kartu su ja. Užsiliko tik atskiri škicai ir 
studija, kurios leidžia mums spręsti apie galingą šio paveikslo 
kompoziciją. ;

Nors visi užsilikę, aliejiniais dažais Diurerio tapyti paveikslai 
stebinte stebina puikiausiais spalvų akordais ir rodo, kad ir ta
pybos srityje galėjo jis būti patenkintas savo kūrybinių pastangų 
išdavomis, tačiau netrukus grįžta jisai vėlei prie grafikos darbų. 
Kulminacinį Diurerio kūrybos tašką sudaro trys didelės grąvįu- 
rds: 'Mirtis ir Velnias, Mdancholija \x Šv. leronimas, Sie 
trys paveikslai yra tai simbolinė Diurerio sielos pergyvenimų iš
raiška. Sulaukęs 40 metų, Diureris pasiekė pilno savo kūrybinių 
pajėgų prąžydimo. Bet čia jį prispaudė sunki gyvenimo ranka. 
Štai 1513 metais liko suparaližuota jo mylimoji motina, kuri visą 
gyvenimą buvo jo ištikimiausis ir artimiausis draugas. Tačiau 
paraližo ištikta ji ne tuojau pasimirė. Ištisus metus dar teberu
seno joję gyvybės kibirkštėlė, kovodama su tykančia užgesint 
ją mirtimi. Kasdien atsistojęs ties merdėjančios motinos lova, 
Diureris jautė šaltąjį mirties kvapą. Ji turėjo rodytis jąm baisiuoju, 
nenumaldomu žmogaus gyvenimo palydovu. Sunkios nuotaikos 
slegiamas Diureris uoliai stveriasi darbo ir išraižo varyje kanki
nančias jį mintis. Taip gimsta paveikslas vaizduojąs riterį, mirtį 
ir velnią..
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Kietu, kalnuotu keliu, skurdaus rudens peizažo fone joja 
? .raitelis. Tolumoj ant aukšto kalno matosi puikaus miesto bokš

tai. Pakelėj styro, it nykių šmėklų šešėliai, nuogų, rudens vėjo 
.apdraskytų medžių stagarai. Tolimos kelionės vargai raukšlių 
raukšlėmis išraižė senąjį riterįaus - veidą. Sunkūs plieno šarvai 
dengia jo kūną, rankoje ilga ragotinė, prie šono kardas.Puikaus 
žirgo galvą puošia tvirtybės ženklas — ąžuolo vainikas. Ryškų 
.kontrsatą su idealizuotu riterio žirgu sudaro realizuotiniai atvaiz- 
duotas liesas, nudvėsęs arklys, kuriuo joja neatskiriamas raitelio 
palydovas/ biauri beforminė esybė—mirtis. Iškeltoj rankoj laiko 
ji laikrodį. Užpakalyj šlykšti, raguota baidyklė velnias. Riterį 
seka ištikimas Šuo, uolumo , ir ištvermės simbolis, ties juo mato
me saliamandrą — skaisčios sielos simbolį. Tokiu vaizdavosi 
Diureris žmogaus: gyvenimą, ties merdėjančios motinos lova be
rymodamas. Sunki,varginga kelionė šalia baisaus palydovo 
mirties ir klastingai iš pasalų tykančio velnio? Bet drąsiai kėliau* 
ja raitelis! Eiklus jo žirgas, stiprus ir užgrūdintas kūnas, tvirtai 
laiko ranka sunkiąją ragotinę, kieti plieno šarvai, o ten tolumoje, 
skaisčiąją viltį ? širdyje gaivindami, auksu tviska gimtojo miesto 
bokštai, tolimosios kelionės tikslas, amžinosios žmonių tėviškės 
simbolis. Pasižiūrėkite į manę, tartum sakytę sako mums šio 
paveikslo raitelis, drąsiai suimkite į rankas savo gyvenimo va
džiasir ženkite kietuoju, vargų vargais nuklotu keliu. Nesibijo- 

-kite! :Nedrįš pikto valdovas paliesti jūsų tikėjimo plienu šarvuo
tą krutinę, žiaurioji mirtis neįstengs užkirsti jums kelio ąmžinojon 
tėviškėn, nes jai vien, silpnas mūsų kūnas tepriklauso!

Po ilgų ir sunkių kentėjimų pagaliau pasimirė fiurerio mo
tina.j Sunkus tai buvo jam smūgis! „Kenčiu skausmą^, kurio 
žodžiais išpasakot negaliu“, sako jis pats apie tai savo užrašuo
se.. Motinos asmenyje neteko jis savo ištikimiausio draugo. Juo
das ir niūrus atrodė jam gyvenimas. Jo žmona, gražioji Agnie
tė, buvusi žiauri, beširdė moteriškė. Jos aštrus, nesugyvenamas 
būdas, kaip sako; vienas artimas Diurerio drugas, 'Pirkheimer’is 
visą gyvenimą jam užnuodijęs, net ir į kapus nuvaręs. Aišku, 
kad Sunkiomis gyvenimo valandomis nemokėjo ji Diurerio pa- 

; guosti ir nuraminti. Taigi vienatinis susiraminimas jam buvo 
darbas. Neužtenka jam meno kūrybos darbų, pasineria jisai ir 
mokslo sritin, uoliai mokėsi geometrijos, studijuoja kūno propor
cingumo dėsnius. Tačiau ir darbas neįstengia nuraminti suvar
gusią Diurerio sielą. Nusiminimo, tamsios melancholijos valan
domis patsai mokslas atrodo jam tuščias it beprasmis. Tokio
mis tat valandomis, matomai, gimė Diurerio sieloje Melancholijos 
paveikslas, simboliniai vaizduojąs liūdną jo sielos nuotaika. Pa
veiksle matome liūdnoj pozoj berymojančią moteriškę -- angelą, 
trelių vainikas puošia josios galvą, rankoje laiko skriestuvą. Tai 
sparnuotoji žmogaus mintis, mokslo angelas. Prie juosmens 
kabo raktai, tiėš kojomis maišelis su pinigais — galybės ir turtų 
.simboliai. Greta, bent įdek aukščiau mokslo angelo sėdi mažu
tis, grąkštutis angeliukas ir kaž ką lentelėj paišeliu braižo. Tai
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gražus, lengvutis meno genijus, kurs vėl ėmė vilioti mokslu nu- 
vargintą Diurerio sielą. Aplink įvairus mokslo įrankiai, bei sim
boliai: svarstyklės, laikrodis,v lenta su skaitmenimis, įvairios geo
metrinės figūros ir t t. Žemai sėdinčio angelo veidas niūrus 
ir liūdnas, jo žvilgis neramiai įsmeigtas tolio, ten kur Korizonto- 
pakraštyj matyti kaž ką baisaus pranašaujantieji ženklai — žvaigž
dė ir skelbianti mirtį vaivorykštė.

Šis liūdno angelo paveikslas simboliniai vaizduoja mums 
amžinąją žmogaus mirties tragediją. Jį ta galinga, sparnuotoji 
mintis, iškėlė žmogu j gamtos valdovo sostą,jiišmatavoberibės 
erdvės plotus, susekė dangaus kūnų kelius, ištyrė amžinuosius 
pasaulį tvarkančius dėsnius, bet Štai, slėpiningosios mirties aki- 
vaizdoje kokia ji silpnutė, kokia bejėgė atrodo!. y Ir nulinko ga- 
lingi sparnai, sunkiai nusviro gėlėmis vainikuota galva, liūdesys, 
sudrumstė šviesųjį žvilgį.. Jaučia žmogaus mintis, kad menka 
jos galybė, silpnos pajėgos, siauros jos viešpatijos ribos,./ Ir 
Diureris suprato, kad vienas tėra kėlias, kurs gali žmogaus mintį 
pakelti iš nusiminimo, iŠ tamsios melancholijos šešėlio tai ant- 
prigimtinio pažinimo šviesos, tikėjimo šviesos nušviestas kelias! 
Ir staiga kai kokia įstabi ramybė ir tyla įžengė išvargusion Diu- 
rerio sielon. Tada sukurią jis trečiąjį iš eilės vaizduojantį jo> 
sielos nuotaiką paveikslą — šv. Jeronimą.

Paveikslas vaizduoja nuostabiai tylų ir ramų kambarėlį. 
Pro didžiulius langus įsiveržę saulės spinduliai šviesos bango
mis užlieja visą jo vidų. Gilumoje prie stalo sėdi Šv. Jeronimas. 
Pasirėmęs ramiam darbe užrašinėja jis savo Dievo įkvėptas min
tis, čia pat saulės atokaitoje skaniai snaudžia didžiulis liūtas,, 
ir šalia jo šunytis. Viši kambario baldai, gulinčios ant suolų ir 
kėdžių pagalvės, didelės knygos, indai ir visa kita sudaro ne
paprastai jaukią ir ramią nuotaiką. Visas kambarys pilnas kaž
kokio saulėto džiaugsmo, kaž kokia ne šios žemės ramybė spindi 
mums iš Šv. Jeronimo pozos, iš jo ramiai palenktos, šviesios 
aureolės apgaubtos galvos. Taip toli, taip begaliniai toli iš.čia pa
saulio triukšmas! Jo žiauriųjų kovų atbalsis nepasiekia šios ramios, 
tartum, Dievo palaima spinduliuojančios, vietelės. Tokie men
kučiai atrodo čia žmogaus gyvenimo nusiminimai bei džiaugs
mai, tokios beprasmės ir tuščios jo pastangos ir kančios, žemės 
gerybių beieškant. Ir net kaukolė, mirties simbolis, kurią mato
me ant lango, neįneša čia disharmonijos, nedrumsčia saulėtos 
paveikslo nuotaikos. Kraupus mirties slėpinys, tartum netenka 
čia visos savo baisios didybės. Mirtis rodosi mums gana išti
kimu draugu, kurs kantriai mus laukia gyvenimo kelionės gale. 
Tada ji paduos mums savo tvirtą, draugišką ranką ir peržengus 
šios ašarų pakalnės slenkstį įves į kitą, tobulesnįjį amžino džiau
gsmo v gyvenimą...

Šv. Jeronimas ir anksčiau sukurtoji Melancholija tai du 
ryškiausi kontrastai. Ten puiki, sparnuotą, gėlėmis vainikuota 

• esybė liūdnai rymo ja įsmeigus neramų žvilgsnį į^slėpininguosius 
dangaus reiškinius — čia dieviškos palaimos spindulių gaubiamas
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šventasis ramiai dirba Dievo įkvėptąjį darbą. Ten išdidžios 
žmogaus minties neramumas,: jos bejėgės kančios * čia Dievumi 
pasikliaująs, nusižeminęs ir tame savo nusižeminime toks ramus 
,ir galingas tikinčio žmogaus protas! Baisi neraminanti dailinin
ko sielą mirties problema tikėjimo šviesoj nustojo buvusi baisi 
ir slėpinga. Ramus, Dievui patinkamas darbas, vėlei užpildo jo 
gyvenimą, nuramina visas jo sielos audras, įneša jon. ramybės 
ir tyliojo džiaugsmo spindulių.

Kristaus kančios tragediją vėl patraukia Diurerio sielą, 
versdama jį nenuilstarnait dieną ir naktį Ieškoti vis tobulesnių 
jos 'išreiškimui vaizdų. Kaip Leonardo da Vinci sumanęs at
vaizduoti dieviškąjį Kristaus veido grožį per 12 metų nepažino 
ramybės nei poilsio, ledi pasiekė savo tikslą, taip nėrimstarir 
Diureris, ir jo sieloje degte dega nenuramdomas noras atvaiz
duoti Kristaus veidą jo begalinės kančios aureolėj, atvaizduoti 
jį tokiu, kokiu paliko jisai ant drobės, kuria, kaip sako padavi
mas, maldingoji Veronika nušluostė prakaitu ir krauju pasruvusi 
savo Išganytojaus veidą. Tašai nenųtildomaš Diurerio sielos 
pasiilgimas verčia jį karštoj maldoj kreiptis į Dievo Motiną, pra
šant, kad ji savo malone leistų jam sapne pamatyti Jos nukan
kintojo Sūnaus liūdesį. Vieną po kito, be paliovos ieškodamos 
vis tobulesnės savo idealui realižacijds, kuria jisai ištisą seriją rai
žytų medyje ir varyje paveiksiu vaizduojančiu atspausta drobėje 
Kristaus veidą. Be jų raižo jis nenuilstamai ir kitas Kristaus 
kančios scenas. Visose tose scenose stebina žiūrėtoja galinga 
iĮęausmo jėga. BPoezijoj“, sako vienas rašytojas, „tik vienas 
Šekspiras temoka atvaizduoti skausmo dejones, kokias, tartum, 
girdime, žiūrėdami Diurerio graviūras“.

.'•■Be' Kristaus kančios vaizdavimo svarbiausias tapybos meno 
tikslas, Diurerio manymu, tai portretų darymas. Nemaža jis ir 
sukūrė šios rūšies veikalų, tapytų aliejiniais dažais,^ raižytų me
dyje ir varyje. Žymiausieji jų tai imperatoriaus Maksimiliano,. Main- 
co kurfiursto kardinolo Alberto, Saksonijos kurfiursto Fridricho 
Išmintingojo, Erazmo Roterdamiečio ir daugelis kitų. Pprtrėtai 
duodavo Diureriui nemažą pelno. Gausiai atlygindavo už juos ir 
už kitus darbūs (Triumfo iškilmių projektus) imperatorius Maksi- 
milianas, kursai labai aukštai vertino Diurerio meniškus gabu- 
mus. Pasakojo, kad vieną kartą Diureris imperatoriaus akivaizdoje 
piešęs kaž ką aukštai ant sienos. Imperatorius pastebėjęs, kad 
Diureriui esą labai sunku laikytis ant pirštų galų pasistiebus, 
liepęs vienam savo dvaro ponui atsistoti arčiau sienos, kad Diu
reris dirbdamas galėtų juo pasiremti. Ponas atsakęs, kad jis 
noriai paklausysiąs savo . imperatoriaus, bet patarnaudamas že
mesniojo luomo žmogui, jisai pažeminsiąs visos bajorijos vardą. 
Maksimilianas tada taręs: „Diureris savo talanto dėka yra daug 
kilnesnis už jus: iš valstiečio aš galiu padaryti bajorą, bet iš 
kilmingiausio bajoro niekad neįstengsiu padaryti tokio dailininko, 
kokiu yra Albertas Diureris^. Ir tuojau pat suteikęs Diureriui 
bajoro vardą. Ne vienas imperatorius taip aukštai vertino talen-
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tintąjį dailininką — jo vardas jau ir kituose kraštuose buvo gar
sus. 1520 m. nuvykęs į Niderlaūd us, buvo savo kolegų meni
ninkų ir meno mėgėjų entuziastiškai sutiktas. Visi sveikino jį 
kaip tikrą meno didvyrį, lenkdamieši prieš jo talento galybę. 
Antverpeno miestas pasiūlė jam metinę pensiją, kviesdamas jį 
ten nuolatos apsigyventi. ■ , .

Grįžęs rio metų, į gimtąjį Niurenbergą Diureris sukurią 
savo paskutinįjį ir tobuliausiąjį veikalą, tikrąjį tapybos me
no šedevrą. Tai vadinamieji Keturi Apaštalai, nutapyti 1526 
metais ir laikomi dabar Miuncheno muziejuj. Yra tai du dįdelr- 
paveikslai, matomai, v skiriami dviem: šoninėm altoriaus nišoms. 
Vienas jų vaizduoja Šv. Joną su Šv. Petru, kitas—Šv. Povilą ir 
šv. Morkų Evangelistą. Paveikslai yra, matomai, ilgų uolią stu
dijų išdava. Kiekviena smulkmena, kiekvieną raukšlelė, kiekvienas 
plaukelis kuorūpestingiausiai atliktas, tiesiog stebinte stebina savo 
realumu. Bet ypatingai traukia akį apaštalų veidai, kiekvienas, jų 
sudaro skirtingą, nepaprastai ryškiais bruožais atvaizduotą tipą. 
Šv. Jonas tai abstraktaus, kontempliacijojpaskendusio mintytojo, 
svajotojo filosofo tipas. Visa jo išvaizda kąž kaip nepaprastai 
įdvasinta. Gražus jo įkvėptas, mistiniam susikaupime skęstąs, 
tarsi, stebuklingųjų vizijų regėjimai s < žavimas veidas, pranašo vi- 
zionieriaus veidas! Greta jo silpnabūdis, greitai pasiduodąs upui 
sangvininkas Petras. Nors šalia įkvėpto, pranašiško šv. . Jono vei
do ji s ir gana paprastas žmogeli s atrodo, tačiau i r jame jaučiamą 
kaž kokia neįveikiama dvasios galybė, ir darosi suprantama, kaip 
šis menkutis, prastas žmogelis liko milžiniška uola, ant. kurios 
įsikūrė amžinieji' Bažnyčios rūmai. Ne mažiau ryškūs ir antrosios 
grupes veidai. Šalia gyvo, ’ karštu rytiečių temperamentu pyškan
čio Šv. Morkaus veido matome genialiai atvaizduota šv. Povilo 
profilį. Galinga, aukšta jo kakta, liepsningas, tarsi, kiaurai žmogų 
pervedąs žvilgsnis, ryškūs energingi veido bruožai / vaizduoja 
mums tikrąjį dvasios galiūną, milžiniškais žygiais savo gyvenimo 
kelią nuklojusį didvyrį. Baltas jo apsiaustas dar ryškesniais daro 
tamsįom varsom nutapyto veido bruožus. Vienoj rankoj ląiko 
didžiules savo raštų knygas, antroj kardą — savo mirties įrankį.

Šiame, galėsiu sakyti, tobuliausiame Diurerio tapybos ,ku- 
rinyj ryškiai pasirodo svarbiausieji jo meniškojo talento ypatumai: 
turtingoji vaizduotė, nepaprastas akylumas bei pastabumas, nuo
stabūs darbštumas ir sąžiningumas atliekant menkiausias paveik
slo daleles. Greta jų randame čia pasireiškusį pagrindinį dailinin
ko sielos motyvągilų jos religingumą, kuriuo perdėm persi
sunkusi visa Diurerio kūryba. Jis pats vadina meną dieviškuoju 
įrankiu tarnaujančiu žmogaus sielos išganymui. Šis gilus religin
gumas, nuotaikos rimtumas, komplikuota sudėtinga paveikslų 
kompozicija teikia Diurerio kūrybai kaž-kokios nepaprastai rim- 
toSį majestotingos didybės. Nėra joje lengvumo bei grakštumo, 
kuriais pasižymi Italijos menininkų kompozicijos. Rimtas niūrūs, 
kiek sunkokas jo kūrybos stilius daro Diurerį tipingnuoju Vo
kietijos, tapybos meno atstovu.

4.
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Keturi Apaštalai — tai paskutinis žymesnis Diurerio kūry
bos žodis — juos baigęs^ sukuria jisai dar keletą portretų, keletą 
rašytų paveikslų, rašo teorimais meno klausimais, kol, taip be
sidarbuodamas 1528 m. balandžio mėn. 6 dieną užklumpa jįmir- 
tis ir pertraukia to begalo darbštaus dailininko g^emihą. Jo 
nuopelnai Vokietijos meno ugdymui, yra milžiniški irdnandien 
dar jo kūryba, be abejo, daro įtakos nė tik Vokietijos, bet ir visos 
Europos dailei. ... '.>■

Na u d o tąsi: Leo Grands Maitres de Tart — Emile Bayard, 
Albrecht Dürer von Dr, Rudolf Wustmann, Albrecht Dürer in 
seinen Brief en von Markus Zucker.

■ * * ' » , *•*"*. **.• . • * ’ ~

Vienas originaliųjų mūsų rašytojų yra Vydūnas. Jau se
nai jis nenuilstamai dirba didelį mūsų tautos kultūros darbą. 
Kam iš mūsų nėra jo mintys žinomos. Jį Žino ne tik išsilavinę 
žmonės, bet ir mūsų sodžiaus bet kiek prasilavinęs ir apsiskaitęs 
jaunimas,

Jis pranašavo Lietuvai jos ateitį ir tas pranašavimas jau 
išsipildė. Visa Vydūno kūryba yra lyg koks slaptingas mistinis 
labirintas, čia visa taip savotiškai sugrupuota, jo idėjos tiek 
apgaubtos mistiniu rūbų, tiek jose saulėtumo, žmoniškumo, kad 
kas kartą tikrai įsigilino į jo raštus, tas turi jį tikrai pamėgti. Jis 
moka taip švelniai prabilti į skaitytojo širdį ir- protą. Visa 
tam šioji pusė gyvenimo taip piešiama, kad kiekvienas pasiskaitęs 
Vydūną turi jąja bjaurėtis.

f Savo dvasia jis nė trupučio nepasenėjo. Pasiliko vis taip 
pat blaiviai bežiūrįs į gyvenimą, kaip jaunuolis idealistas. Vydū
ną myli ir gerbia ne tik vieno kurio nusistatymo žmonės, bet jį 
gerbia visa lietuvių tautą. Jis neieško sau jokios karjeros, bet 
yra tikras tiesos ieškotojas ir meno kūrėjas, jis tiesos ir grožio 
pranašas. Ką jis prieš daugelį metų savo dvasios akimis matė 
ir svajojo; šiandien tai visa įvyko. Vydūno teosofija moksleivijai 
dar neprieinama, bet jo dramas tai turėtų kiekvienas aukštesniųjų 
klasių moksleivis skaityti. Jose galima rasti didelės moralinės 
paramos ir meniško pasigerėjimo, nes juodąją gyvenimo pusę 
visada pergali skaistybė, pasiryžimas ir darbas.

Tamsos ‘ devaičiui Vydūnas skelbia kovą ir jį nugali. Kokie 
gražūs lyriniai veikalėliai yra „Sigutė“ ir „Sapniutė“, Mokslei
viai savo rengiamuose vakarėliuose turėtų juos vaidinti. Pasta
tymas yra nesunkus ir gražūs. Veikalai sukuria labai gerą nuo
taiką. Abu tipai yra toki švelnučiai, taip artimi jaunuolio sielai. 
Šie veikalėliai savo turiniu yra labai panašūs viens į kitą. Trum
pai paminėsiu „Sapniutės“ turinį;
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Našlaitė auga pas pamotę — raganą, kuri nori ją 
nužudyti, įstumti į žarijų duobę. Bet ją perspėja gerosios 
laumės ir ji lieka gyva. Draugės priima ją savo būrin ir ji lai- 
minga šoka su jomis patenkinta ir pasipuošusi. Blogas _ niekad 
nenuveikia gero, todėl ir čia ragana negali nužudyti Sigutės, nes 
ją saugoja aukštesnės jėgos. i

Didesnės Jo dramos yra „Prabočių Šešėliai“, jurų Varpai*, 
„Vargai ir Dūkai“ ir daugelis kitų.

Bet juose yra jau gilesnė mintis ir daugiau simbolizmo, 
vietomis net misticizmo. Scenai jos ne taip tinka, bet perskaityti jos 
kiekvienam reikia, ries jose glūdi gražių kaip perlai minčių.

Vydūnas moka įdvasinti gamtą, ji rodos tampa gyvą ir 
jaučianti; Visi gamtos reiškiniai turi didelę įtaką, musų sielos 
gyvenimui. Todėl medžiai, gyvuliai; rodos kalba su žmogumi, 
pritaria jam, jei jis gerai daro ir kenčia, kuomet jis su jais blo
gai elgiasi, j <■: ; <• j

Gaudžia didingai Vydūno Jurų Varpai“ ir vaidenas „Pra
bočių Šešėliai “ primindami mūsų tautai jos praeitį ir žadina į 
gražią ir šviesią ateitį. Ilgai, ilgai mūsų širdyse skambės jo 
didingi Varpų aidai.

Si. Pdliufyiė-Ladygierte.
■ 1 ■ ■ • ■ ' ■ : . ■ . ' "■ • ■

Laiškų nuotrupos-
■ * • • t r * 1 ,

(Iš gimnazijos laiku)-
. * • * * * • * •’ * ■ • , ' .

Mieloji,
Nesenai Tų buvai man rašiusi; kad rengies pavasarininkų 

susirinkime laikyti paskaitą, apie gyvenimo džiaugsmą. Nejau 
Tu manai,kad gyvenimas vertas džiaugsmo? Juk čia, šiame pa
saulyje tiek bloga, tiek skurdo, tiek daug kovos, nemalonumų. 
Man rodos, kad aš gyvenu tik tam, kad privalau gyventi, kad 
privalau nešti skirtąją naštą, o kur čia džiaugsmas? kur Tu jį 
surandi? Lauksiu Tavo laiško, gal Tu man Šį tą parašysi.
3. IV. 18 m. Lik sveika! Tavo Marytė.

. ■ * J . . •

Maryte!
Trumpu paklausiamuoju laiškučių,.'.neliepdama savo dienos 

dalykėlių, kas nauja, kaip mokslas sekasi, nori, matomai išvengti, 
mano teiravimosi apie pastaruosius Tavo5 sielos pergyvenimus, 
kuriuos noriu įspėti iš poros anksčiau gautųjų Tavo laiškų. Bet 
apie tai kitą kartą. Dabar dėl tos mano paskaitos. Gyvenimo 
džiaugsmas! Ši tema mane jau kelis metus vilioją. Vargu pa
siseks man ją tinkamai išvystyt. Tačiau man nėra svarbu išsėm
imai pasakyti kas tas džiaugsmas, kur jis, mari tik norisi lyg 
gauti pasitenkinimo, jei sugebėčiau gyvenimo džiaugsmo kibirk
štėlę įžiebt mūsų niūriam, d sustingusiam jaunimui.

i • • 1 - . ■ • •

/
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Mane stebina ir Tavo tokia Šalta pažvalga įgyvenimą, Juk 
mes jaunos, tai privalom džiaugtis, privalom susirasti džiaug
smo. Jei norėsim jauną savo proto ir valios galią aprėpti visą 
platųjį pasaulį, tai dažnai išgirsim nusivylimo gaidų, nes daug 
rodosi nepasiekiama, neprieinamą Juk čia pat dažnai mindome 
rožių kerus, kurie tokie gražus ir viliojantys atrodo toliau darže, 
dažnai negirdime mums artimų svaiginančių simfonijų, o godi- 
mės tolimų, svetimų melodijų.

Pasakingi laimės kraštai, dausų sodnai, užburtos pilys, lai
mės karaliūnai, kilniosios deivės, aukso lobiai ir t. t. tiek su
drumsčia mūsų vaizduotę, jog ilgėjimasis nesibaigia dieną ir naktį, 
nerasdamas siauroj aplinkoj reikiamo atpildo, o veržiasi kaž kür 
į nežinomus tolius. Tegu tie toliai vylingi, jie žinomi ir neži
nomi, juose ilgimės palaimingo susijungimo dangaus su žeme,: 
bet pakeliui mes turim tiek daug gražios progos ir Dangu
mi ir žeme pasidžiaugti. Džiaugtis žeme, kasdieninių gyvenimu, 
kasdieniniu mažmožėliu taip lengva, taip patogu. Štai kuklus 
mano kambarys: lova, stalas, etažerė, krepšys rūbams, dvi kėdės. 
Kiek man čia džiaugsmo! Apie klasę nekalbėsiu. Stalas — min
čių sukaupimo vieta. Priėjo atsisėdus visada ryškiausia pa
juntu skirtąją žmogui dal ią Palaiminto mintys, palaiminti spar
nai, kurie leidžia žmogiškos kūrybos galia apgobti pasaulį, pa
vesti savo valdžiai visa, kas yra gamtoj, leidžia tiek įvairių 
sprendimų, protavimų, leidžia džiaugtis amžių laimėjimais, kurie 
buvo liudininkai kruopščių minties ir rankų darbininkų. Prie 
stalo aš visuomet jaučiuos gamtos valdove, žinoma, aš jos ne
valdau, bet tas paskyrimas man ryškiai stoja prieš akis. Eta
žerė, tiesa, duoda man, kiek liūdesio, nes apytuštė, norėčiau 
labiau prikrautos, bet kai paimu iš jos knygą ir praskleidžiu 
lakštus — esu laiminga. Mano džiaugsmas neturi ribų. Noriu 
garbint visus ir rašytojus, ir spaudėjus ir leidėjus. Ką kalbėti 
apie turinj, kuriame dažnai surandi tariamas gyvenimo paslaptis, 
arba tikriau sakant, kuriuose gali įžiūrėti dažnai sutinkamą žiedą, 
jose pamatai tai, kas pasąmonėje lyg glūdėjo ir taip gera kai 
randi save, kai rašytoj knygoj pažįsti savo dorybę ar nedorybę. 
Čia džiaugias paprasta savymeilė, kartu susidaro proga įžengti 
į savo išvidinius namelius, kurie pradeda dažniau lankomi dau
giau vilioti, kuo rečiau per savo išsiblaškymą į juos žvelgiu, 
tuo daugiau jie dulkėmis apsineša. Etažerėje turiu daugiau man 
brangių dalykų: fotografijų, atvirukų, paveikslėlių, laiškų. Poilsio 
Valandomis pažvelgiu į juos, atnaujinu malonius prisiminimus. 
Šiek tiek mane erzina nedidelis eilutėms ir draugių-ų atminti
niems užrašams skirtas albumėlis. Pavartau ir tuoj norisi jis kur 
toliau padėti. Nėra kas prakalba širdžiai, visa taip nudėvėta, taip 
banalu: „nors man ant šios žemės ir nieko neliks, bet vardas ta
vasis Širdy pasiliks“. Tikrai turbūt tik pasirašytas vardas paliks, 
daugiau nieko. Man brangesnė mano ištraukų iš knygų knygutė, 
čia pavartau, pakartoju ir įsidėmiu brangius man posakius.
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Kodėl aš taip ilgai sustoju ties savo maža ąplinkumėle?' 
O tai vis turbūt dėl to, kad man joje džiugu, linksma, Šaryokis 
kantrybe mane išklausyti. r - -v < ; .

Nebeliesiu kitų brangių man dalykėlių. Tu jau kai ką žinai. 
Štai mano kėdės, jos mano darbo ir poilsio tarpininkės. 

Viena sergsti stalą, kita etažerę. Kai kada jose sėdasi mano vieš
nios, svečiai. Juk aš nesu atsiskyrėlė. Džiaugiuos draugyste ir 
man taip mielos Jdraugės, draugai, norisi visas visus mylėti ir 
veide nušvinta pasitenkinimo bruožai. ~

Na, jei aš Tau visu kuo džiaugiuos, tai Tu sakysi, kad 
lova tai man džiaugsmų+ džiaugsmas. "Kiek panašu, kai į vakarą 
nuovargis ima pirštis. Labai malonu pasilsėti, tik kai gulu, tai 
dažnai klausiu savęs, gal išeis daugiau miego, kaip darbo, o to 
bijausi, nes kaip tai rėžia ausį posakis, „didesnę dalį savo am-; 
žiaus pramiegojau“. Nusiraminu, kai įsitikinu, jog elgiuos sulig 
savo nustatytąja dienos tvarka, ir jei ją išpildau, turiu visiško pa
sitenkinimo.

Mano krepšys man mažiau įdomus, ypatingai, jei jaučiu, kad 
ten yra rūbuose skylių, trūksta sagų... Kai pavyksta susitvarkyti,, 
tai su džiaugsmu visa gražiai sudedu.

Bematant lyg ir peršasi atsakymas kur surasti džiaugsmą,, 
kas tai gyvenimo džiaugsmas. Aš jo ieškau ir randu visur, kiek
vienoj vietoj, kasdieniniuos dalykėliuos, darbo susitvarkyme ir t. t.

Keista, nors ir menką dalyką, pav. istoriją neišmokstu, tuoj 
darosi nemalonų, pikta ant visų, pikta, kad nęmoku, pikta, kad 
reikia mokytis, tuoj skverbias mintis: kam ta istorija reikalinga, kas 
man darbo kad vyko kryžiaus karai — o kaip nuobodu. Ö nuo
bodulys moka visur išlįst, visa, visa ima rodytis nuobodu ir 
žmonės ir gyvenimas ir darbas ir malda. Daug geriau manyti,, 
kad visa gera, visa miela ir darbas, ir istorija ir draugai ir vargas 
ir gamta ir visa, visa. Pati įsitikėjau šiuo manymu ir rengiuos . 
pavasarininkus ragint taip galvoti. Mokinuos be to gamtą džiaug
tis, o ji turi daug, daug raminančios jėgos. Štai kaip stiebias 
gėlių žiedeliai į saulę, žiūrėk kaip vabalėlis skubą, kaip didingai 
į dangų medžiai žvelgia, kokių stebuklingų spindulių šaulė pa
beria... Bestebint, besigrožint visą gyvata tarytum naujos' gyvybės 
prisipildo ir džiaugsmu sųplasta širdis ir skęsta akys žydriuos 
skliautuos^ ieškodamos Altoriaus kukliai džiaugsmo padėkai nu-- 
kreipti. Čia įžengiama į naujo džiaugsmo sritį, išsiveržia naujas 
alsavimas ad Deuiti qus laetificat jurentutem meam.

Gana, kitą kartą vėl turėsim progos šnektelt. Rašyk kas- 
nauja Tavo gimnazijoj, kaip mergaičių kuopelė gyvuoja?

Sudiev! Elė.
■ y. . ..
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Del moksleivės idealo*)
(Diskusinis straipsnis dėl tūpusio Nr. 2 

straipsnio „Kelios mintys moksleivė? Idealą ätvaiz 
dnoti^)

Kokios tai turi būti gilios mintys, kuriomis norima atvaiz
duoti moksleivės idealą. Sukurti moksleivės idealą nelengva, bet 
sveikintina, kad ryžtamasi.

Autorės norėta įskiepyti mergaitėms kilnios mintys, kurio
mis vadovaujantis moksleivės susidarytų idealą, suprastų ir siektų 
jį. Deja, iškeltos mintys, rodos, ne į idealą veda.

Moksleivės, kaip ir kiekvienos motersidealas, argi gali būti 
griežtai suimtas į tam tikras formas? '

z Kokečių yra dviejų rūšių: vienos net būtinos gyvenime, 
kitos nepageidaujamos. Viena koketavimo rūšis bus toji, be ku
rios negali apseiti mergaitė. Tai koketavimas platesne to žodžio 
prasme — noras įtikti visiems be skirtumo: vyrams, moterims, se
niems, jauniems, užsitarnauti visų simpatijas ne tiek už išorinį 
grožį, pasipuošimą, kiek už sielos perlus, gilų moterišką intelektą. 
Berods kūrėjas, skirdamas moteriai pašaukimą, gausinga ranka 
davė jai meilę, kantrumą, kuklumą, jautrumą, išdidumą. Moteris 
suprasdama šias jai skirtąsias dovanas, gali, sužavėti kiekvieną. 
Gyvenime, tiesa, norint įtikti, turi stengtis patikti. \

Moteris mokslininkė, visuomenininke užsitarnaus pagarbą, 
bet simpatijas visų įgyti turi savimi, o ne savo sugebėjimais, 
suįdominti kitus. Moteris norinti įtikti — verta meilės. Ji kukliai 
elgdamos nesukelia kitų pavydo savo laimėjimais, nemėgsta pa
taikavimo, protingai ieško visų simpatijos, bet jos meilės židi
nys kūrenamas tiktai vienam. Ji labiau rūpinasi savo sielos gro
žiu, nesigėdi savo metų skaičiaus ir nebijo senatvės.

Antra kokečių rūšis visai skiriasi nuo pirmosios. Koketės- 
vardu vadinamos ir smerkiamos tos moterys, kurios savo tuščiu 
pasididžiavimu ir lengvabūdiškumu to užsitarnauja. Koketė sten
giasi savo paviršutiniu grožiu tiktai pavylioti. Ji apsupta garbin
tojų, bet neturi nė vieno ją mylinčio. Pavydas nuolat ją kankina 
ir suteikia rūpesčių. Galvodama tik apie savo grožį ir pasipuo
šimą, trokšdama tuščių ir niekingų komplimentų, koketė nenori, 
kad ją mylėtų. Ji stengiasi visus nustebinti ir sau palenkti, žai
džia jausmais. Jai maloni pramoga sudrumsti kito asmens ra
mybę, bet raminti ji nemoka, net negali. Koketė veikia maža gal
vodama. Gyvena dabartimi, į ateitį lyg bijo pažvelgti vien dėlto, 
kad ten gali įžiūrėti nuštojimą ar sumažėjimą savo grožio—lai
mės, gyvenimo džiaugsmo.

Pasyvumas tai daugiau noras nieko neveikti. Taip ar šiaip 
moteris nėra pasyvi, jeigu moteris neparodo didesnio aktyvumo

‘ ‘ ‘ . B ■ , . - ' ' ,

, T , '■    . ' * ■ . ‘ '• * ' -
z -■ -7* , . . < ’ •   . . • •

1 ’) Su kai kuriomis mintimis redakcija nesutinka.

27



122 pel moksleives idealo 

organizaciniame ar visuomeniniame darbej. tai dar neįrodo, kad 
ji pasyvi; Ko iš mojers reikalaus gyvenimas ji niekuomet neatsa
kys: memoku, nežinau, nenoriu. Jos inciatyvosganasutvarkyti 
jaukiai namų kambarys, sudaryti apie save jaukią atmosferą, į jai 
skirtą mokslą, knygą ir panašiai, o ne atsiduoti visuomeniniam 
darbui. Moteris visuomenininkė didžiausia sunkenybė vyrams. 
Moteris yra skirta .puošti gyvenimą, švelninti jo formas. Niekuo
met negali būti pąvyzdžiu mergaitė moksleivė aktyvi susirinkimuo- 
se, garsi kalba organizavimo darbe, bet tik ta, kurį tyli rami, lyg 
gilus vanduo, kuri aktyvi savo charakterio kūrime ir savo pašau
kimo uždėtų pareigų atlikime. Moteris dalyvaudama organizacijoj 
tūri dirbti tik jai tinkamą darbą. Aktyvia būti įvairiose diskusi
jose, organizacijų susirinkamuose, neleidžia moters kuklumas.

Moksleivė yra būsima moteris. Moters idealas turi būti 
glaudžiai susijęs su moksleivės tariamaisiais idealais. Jos jaunoj 
fantazijoj šis idealas tamsus, neaiškus. Kuomet moksleivės fan
tazijos ribos siekia gyvenimą, tuomet mergaitė darosi įdomi pati 
sau. Čia vyrėsniųjų moksle!vių, moterų uždavinys yra tą kylantį 
domėjimąsi savimi stiprinti, atkreipti jų dėmesį giliausiai į save 
pačias.

Mergaitės! Kurkime idealą savy o tik paskui skelbkime pa
sauliui. Gyvenimas reikalauja daugiau darbų negu žodžių. Puoš- 
kiitiė gyvenimą savo darbais, kelkime žmonėse tyrąją meilę, auk
lėkime savo sielose pasišventimą, kantiūmą, gailestingumą, kuk- 
lumą, suraskime savyje save. Siųskim e Augščiausiajam savo tylią 
ramią maldą, o Jis laimins mūsų žygius!..

Atskiros mergaičių organizacijos 
klausimu.

' k , ■ '

• , ? - ■ ' ‘ . . ■

„Jei visa žmonija yra paskirstyta į dvi gimti, jei kiekviena 
tų dviejų gimčių turi tam tikrų, savotiškų kūno ir dvasios ypa
tybių, tai aišku, kad kiekvienai yra paskirta tam tikra savotiška 
misija šiame pasaulyje, tam tikras uždavinys. |r ta misija tuo
met bus geriausiai išpildyta, kuomet vyras bus tikru vyru o mo
teriškė — tikra moteriškė“. M.Pečkauskaitė.

Turint galvoje šias kelias mūsų Brangios Auklėtojos min
tis, aišku, kad prieš mergaitę tėra vienas tikslas — tapti tikra 
mergaite, autorės žodžiais tapti tikra moteriške. Ištikrųjų gi, Ipek 
mergaitė būs išsiauklėjusi, kiek pajėgs ji sunkiu savo darbu at
sižadėti pati savęs, kiek įsigyš savistovumo, drąsos ir kitų mer
gaitei būtinų įpatybių, žodžiu, kiek pajėgs ji į savo kūną 
įciepyti tobulumo dvasia, tiek ji tegalės duoti gyvenimui gerų 
vaisių, sėti žemėje gerą sėkla.
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Męs be -abejo visos norime tapti išsiauklėjusiomis, visos 
norime kuo geresnę savo turtų dalelę įdėti tautos kultūros iždan, 
mes visos norime eiti tikru savo kėliu, kuris veda muš prie mu
sų idealo. . v V ■

- Bet deja! Šiuo žvilgsniu męs nesame tokios laimingos. Męs 
neturime tradicijų, neturime to tiesaus praminto kelio, kurio 
mes turėtume tikrai laikytis. Kad taip yra, ir, moteriškumo auk
lėjom sistema dar tik tiek tėra pažengusi priekin, mes visai ne
abejojame. Nenagrinėsime ir tų priežasčių, kurios vedė į tokius 
laikus, svarbiausia laikau tai, kad mes, supratusios mūsų pačių 
likimą ir "tas sąlygas, kuriose tenka statyti pirmąjį mūsų tradicijų 
pagrindą, pakeistume savo darbų kryptį, pakeistume savo nusis
tatymus ir tikrai tiesiu keliu pradėtumėm eiti dirbant organizaci
nį darbą.

Reikia tikėtis, kad vėliau ar ankščiau moteriškas organiza
cinis darbas turės prieiti brendimo laikotarpį. Vyriškoji ranka 
šiandien ar rytoj turės paleisti ją savy stoviam darbui, kad ji, kaip 
lygi vyrui asmenybė, būtų visiškai laisva. Kol tai įvyks ir kol 

^bendroji auklėjimo sistema bus laikoma geriausia, tol mergaitė 
— tikra mergaitė neišsiauklės, nes jos auklėjimosi sąlygos netin
ka vykdyti tikram moteriškumui. Tikro moteriškumo mergaitės 
tegalės pasiekti dirbdamos visai kita kryptim, kurių galima vaiz
duotis ir realizuoti tik atskiroj mergaičių organizacijoj. Auklėji- 
masis at-kų dvasioj, tik čia pasiektų kulminacinį tašką. Tik Čia 
galima būtų pravesti tiesi moteriškumo auklėjimosi linija, savi 
užsimojimai, pasiryžimai, savi darbai ir uždaviniai.

Kad dabar tai padaryti negalime liudija daug gyvenimo 
faktų, kurių tik kalėtą tepriminsiu. Visų pirma, kaip rūpinamasi . 
mergaičių reikalais: Centras kviečia, arba moksleivės išsirenka 
^dažniausiai vieną studentę Mergaičių Vedėja. Suprantama, kad 
ši ir nestūdijuotų, ir visą širdį įdėtų į tą darbą, šiaip ar taip, 
jai vienai sutvarkyti gerai mergaičių veikimas, duoti joms nuro
dymų, ieškoti naujų darbo plahUj labiau sąmoninti mergaites 
specialiuose joms klausimuose būtų be galo sunku. O ji tikrai 
dar daug daugiau turi darbų, ir užtat mergaitės čia jokios beveik 
rimtesnės pagalbos ir laukti negali.

Būtų dar pusė bėdos, jei Mergaičių Vedėja turėtų teisės šauk
ti mergaičių konferencijas jose bent pačius svarbiausius .dalykus 
gyvu žodžiu aptarti. Dabar ir Ši teisė nykte išnyko iš mergaičių 
Statuto, kas tat galėjo padaryti? Vadinasi, mergaitės ir svar
biausius dalykus priverstos aptarti sudulkėjusiais aplinkraš
čiais. Jeigu gi šaukiami kongresai ar konferencijos, tai mergaitės 
savo posėdį tegalės padaryti „saulei tekant* arba „leidžiantis“, 
kitaip joms nėra nei laiko nei vietos. Argi tąi laisvė mergaičių 
darbui?!.. ■■ '■ <■ ' ■ :•/ •' /

Argi tie keli aplinkraščiai pasotins mergaičių jaunas 
širdis, ir popiergaliais jos bus gyvos. Kur entuziazmas, kur 
ryžįmasis,. kur tie visi kilnūs šūkiai, kur nauji veikimo kelią V 
iš kur pasisemti mergaitėms energijos — iš tų kelių aplinkra§~^Ą
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čių... O gaila- kad mūsų viršūnės, siekiančios debesis užmiršta. 
žemę... ■’

Neminint daugiau faktų, kurie slegia mergaičių veikimą ir■ 
trukdo jų auklėjimosi darbą, reikia pageidauti, kad mergaičių rei
kalais butų rūpinamąsi labiau. Reikalas steigti atskirą mergai
čių organizaciją visdaros aiškesnis ir aktualesnis■ Jos tik savo- 
keliu eidamos išfnpks Jungti dangų ir žemę“, tariant Goethes, 
žodžiais „saugoti šventąjį, n ei š šiam emąjį ramybės turtą, kelti 
žmogų aukštyn0, Čia išlavins nepalenkiamą valią, herojišką nuo- 
šakumą, drąsą, patvarumą, čia įsigys „taikos audėjos“ vardą. 
Taigi reikėtų visoms draugėms tuo klausimu rimtai pagalvoti, 
reikėtų taip pat prašyti mergaičių vedėją šaukti pavasarį mokslei
vių at-kių konferenciją.

loooooo;

„Naujosios Vaidilutės“ trečiame numery tilpo straipsnis 
„Ar neskaitėm“. Šiam straipsny viena draugių iškėlė klausimą 
dėl moksleivių statuto pakeitimo. Tuo klausimu reikėtų paaiš
kinti štai kas:

•• • • - . . . » ■» ' ■ • . ' „ _■

Moksleivių at-kių statutas buvo ruošiamas dvejus metus 
pernai keletą kartų svarstytas ir priimtas C. Valdybos, Reorga- 
nicazinės komisijos, studenčių ratelio. Prof. St. Šalkauskis taip 
pat jį peržiūrėjo. Be to jis dar buvo siuntinėjamas aplinkraščiuo
se dalimis mergaičių kuopelėms. Pagaliau buvo atspaustas „N; 
Vaidilutėj“ 1927 m. N, 6 ir Mergaičių konferencijoj priimtas. 
Galutina redakcija ir adminištratyvis suvienodinimas buvo paves- • 
tas komisijai. v

Komiisjoj buvo. dr. Pr. V. Raulinaitis, gen. sekretorius K. 
Šapalas, stud. St. Lūšys ir stud. VI. Viliamas. Dabar keliamas 
klausimas ar toji komisija nėra peržengusi savo kompetencijų ir 
ir perdaug pakeitusi. Šiam numeriui atsiųsta abiejų užinteresuo- 
tų ptšių paaiškinimai.

Kadangi dabar visas šis klausimas perduodamas spręsti Vy
riausiai Valdybai, tai redakcija nei vieno nei Antro prisiųstų pa
aiškinimų nededa.

jų

i
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A. a. Zelma Tu r laite.
Šių metų 12 d. kovo mėn. ateitininkės, nustojom vienos, 

.atsidavusios mūšų idėjai dirbti, sielos. Šią jauną vos prasisklei
dusią žydėti, klestėti gėlę, bežadės mirties .ranką palietė, ir ji 
mirštamai pagelto. Mumyse liko gėlės atminimas.

Gįrhė Zelmutė 1904 m. Velikonių dvare,. pakurŠėj, netoli 
Šenbergo. pradžios mokslą ėjo Biržuose, ten vėliau ir tėvai per
sikėlė gyventi. Jų šeima daug nukentėjo per Didįjį Karą. Tėvas 
mobilizuotas, motiną su 3 dukterimis išvažiavo į Lif landiją. Ten 

t mirė motina, Zelmutė liko savo jaunesniųjų seselių globėja,, viena 
tarp svetimųjų karo laiku. Ją auklėti pasiėmė viena baronessä. 
Mokė ją skambinti, aiškino didžiųjų muzikų gyvenimą, Šillerip, 
Gethės veikalus, čia subrendo jos siela, nors amžiaus teturėjo 
1 T—42 metų. Karui pasibaigus grįžo į Lietuvą, pas savo tėvelį, 
kuris tada grįžo iŠ karo. Tuojau prisirengė ir įstojo Biržų gim;_ 
nažijon. Gimnazijoje visą laiką buvo uoli, praktikuojanti ateitinin
kė, darbavosi ir vadovavo sekcijoms ir kuopelėms. Pirmininkavo 
meno sekcijai, mergaičių kuopelei ir dg.

Visą laiką buvo viena pirmųjų narių, visur reikalinga, visur 
suspėjanti. Ji troško, kad vis didėtų mūsų būrelis, kad ateitinin- 
krškoji dvasia vis daugiau apimtų. Baigusi 6 klases, turėjo per
traukti mokslą ir eiti mokytojos pareigas sodžiuj. Ten pasirodė, 
kaip ji buvo atsidėjusi idėjiniam darbui. Tuojau suorganizavo 
Pavasarininkus, vadovavo jiems, mokėjo įkvėpti tuos aukštus sie- 
dus. Taip suįdomindavo narius, kad šie kas sekmadienį prašy
davo šaukti susirinkimus. Ji su džiaugsmu tai darė. Nepaliko vie
nų ir savo mokinių. Sekmadienius su jais praleisdavo. Jiems nuo 
pat mažens jau stengėsi įdiegti tikybos ir tėvynės meilį Tuo 
tarpu jos sveikata neišlaikė tokio įtempto darbo. Pradėjo silpnėti, 
blogos gyvenimo sąlygos, nepakenčiamas butas ardė sveikatą. 
Susirgo plevritu. Pasveikusi metė mokytojos darbą, įstojo gim- 
nazijon, VII klasėn. Sveikata buvo menka.

Čia vėl atsidėjo at-kių kuopai. Zelmutei buvo daug gabumų 
Kūrėjo suteikta, ir visus juos išplėtojo, visi atnešė kitiems nau
dos. Kaipo gabi literatė VU klasėj būdama redagavo ir rašė į

Nevienas at-kų vakaras nebuvo be jos suruoštas. Savo vai- 
dyba ji puošė ir kėlė tų vakarų vardą visuomenės tarpe. Buvo 
ir tapytoja,at-kųparodose matėsi daug jos piešinių. Iš tokio žmo- 

.. gaus daug ir reikalavom. Ar tai paskaitos prašant, ar patarti ką,

Biržų at-kų kiropos leidžiamą l aikraštį „ In kari 1 įa. Jos atminiu
siunčiame kartu vieną kūrinėlį į „N. Vaidilutę“. Rašytas j
pačios. * ' . •
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vis kreipiamės prie« jos. Ji vis sutiko, vis spėjo. Sveikata neiš- 
laikė. Nusilpo, ėmė sirginėti, gydytojas užgynė mokytis.

Po Kalėdų išstojo ir gimnazijos ir tuoj atsigulė, Iš karto 
dar neslankio jotaip aiškiai mirties šešėlis, ligonė jikėjos pasvei
ksianti. darė planus ateičiai, svajojo... Labiausiai rūpinos at-kais.. 
Lovoje gulėdama vis klausinėdavo apiesūs-musy veikimą, kaip 
kas pasisekė. Bet sveikata nesitaise. Negelbėjo vaistai ir gydy
tojai. Liga persimetė į plaučius, prasidėjo džiova ir plėtėsi vis 
tolyn. Ligonė buvo kantri, linksma. Nesuprasdavom, iš kur tiek 
kantrybės. Vis besišypsąs veidas, rami, linksma ligonė nenusibodo 
niekam. Vėliau figa ėmė eiti sparčiai priekin, nusilpo ligonė, ne
begalėjo kalbėti, bet ligi savo mirties vis pasiliko gyvenanti tarpe 
at-kų^ gyvenanti dvasia ir besirūpinanti jais. Pablogėjus paprašė 
kunigo, kad prirengtų ją į amžinatvės kelionę. Metus pasikan
kinusi, rami užmigo Viešpatyje.

IŠ a. a. Želmutės būdo bruožų pažymėtina jos gilus įsisą
moninimas į gyvenimo uždaviniu, jos sąmoningas religingumas, 
kuris neleido jai tamsioje klydinėti. Ta išmintis, altruizmas, atvi
rumas vertė ją pamilti ir pasiduoti jos įtakai.

Dabar likom mes Vienos,skausmas suspaudė širdis.
Sudiev, perankšti nuvytu šioji gėlele. Besidžiaugdama Amži

nuoju Grožiu, išmelsk Aukščiausiojo mums likusiom palaimos 
ir ištvermės!

A. a. Ž. Turlaitės kūrinėlis
’ . Ü »*,. • » > •

♦ ‘ v p*’ * - .* • . •_•••■ •

Mirties angelas.
* ‘ . ■ ' . . • • 1 .

Mačiau aš juodą mirties angelą,.. Tylią valandą, kuomet 
buvo sumerktos mano pailsusios blakstienos, kuomet Širdis nu
sikratė kasdieninių dulkių, kuomet sieloje buvo taip tyku, kaip 
šventykloje, aš jį pamačiau.

Jis buvo nakties tamsuma apsidengęs, tik jo akys, kaip liep
snos žibėjo tamsumoj ir rankose švitravo aukso kardas. Jo liep
snotos akys buvo įbestos į mane ir svilino mano sielą, ir skver
bėsi į ją ligi jos gelmių. Man buvo baisu. Baisu ir ilgu jo. Žino
jau, kad negaliu nuo jo paslėpti nieko, kad jo ugninės akys ma
to visa. Jo žvilgsnis žadėjo ramybę, poilsį... Aš juk taip bu
vau pavargusi, taip troškaū poilsio! v

— Juodasis Angele! Imk mane! Štai aš! Aš ištiesiau į jį 
savo rankas. Pajaučiau, kad jos stingsta. Akys merkėsi. Bet šir
dis taip smarkiai plakė. — Vargšė! Argi jau taip nori gyvent? — 
maniau. Bet juodasis angelas nė nejudėjo tamsumoje, bliksėjo 
retkarčiais tik jo kardas, žėrėjo akys. Atsidrąsinau ir pasižiūrėjau 
jam į akis. /.

Brr! Nupurtė šaltis visą kūną. Nupurtė šaltis visą kūną. 
Nors iš jo akių švietė žaibai, bet aš neištvėriau... Jaučiau, kad 
širdis stoja plaku si, kraujas gyslose nuo to žvilgsnio stingsta^
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vis kreipiamės prie*jos. Ji vis sutiko, vis spėjo. Sveikata neiš
laikė. /; Nusilpo, ėmė sirginėti, gydytojas užgynė mokytis.

Po Kalėdų išstojo ir gimnazijos ir tuoj atsigulė. Iš karto 
dar neslankiojo.taip aiškiai mirties šešėlis, ligonė ' tikėjos pasvei
ksianti. darė planus ateičiai, svajojo... Labiausiai rūpinos at-kais.. 
Lovoje gulėdama vis klausinėdavo apie sus-mus, veikimą, kaip 
kas pasi sekė. Bet sveikata n e s i t aise. N egelbė jo vaistai ir gydy
tojai. Liga persimetė j plaučius, prasidėjo džiova ir plėtėsi vis 
tolyn. Ligonė buvo kantri, linksma. Nesuprasdavom, iš kur tiek 
kantrybes. Vis besišypsąs veidas, rami, linksma ligonė nenusibodo 
niekam. Vėliau liga ėmė eiti sparčiai priekin, nusilpo ligonė, ne
begalėjo kalbėti, bet ligi savo mirties vis pasiliko gyvenanti tarpe 
at-kų, gyvenanti dvasią ir besirūpinanti jais. Pablogėjus paprašė 
kunigo, kad prirengtų ją į amžinatves kelionę. Metus pasikan
kinusi, rami užmigo Viešpatyje.

Iš a. a. Želmutes būdo bruožų pažymėtina jos gilus įsisa- 
moninimąs į gyvenimo uždavinių, jos sąmoningas religingumas, 
kuris neleido jai tamsioje klydinėti. Ta išmintis, altruizmas, atvi
rumas vertė ją pamilti ir pasiduoti jos įtakai.

Dabar likom mes vienos,skausmas suspaudė širdis.
Sudiev, perankšti nuvytu šioji gėlele. Besidžiaugdama Amži

nuoju Grožiu, išmelsk Aukščiausioj mums likusiom palaimos 
ir ištvermės!

A. a. Ž. Turlaitės kuriijėjis 
’ ’ . . • ■ ,4« r*,. . • .*

Mirties angelas.
Mačiau aš juodą mirties angelą... Tylią valandą, kuomet 

buvo sumerktos mano pailsusios blakstienos, kuomet širdis nu
sikratė kasdieni dulkių, kuomet sieloje buvo taip tyku, kaip 
šventykloje, aš jį pamačiau.

Jis buvo nakties tamsuma apsidengęs, tik jo akys, kaip liep
snos žibėjo tamsumoj ir rankose švitravo aukso kardas, jo liep
snotos akys buvo įbestos į mane ir svilino mano sielą, ir skver
bėsi į ją ligi jos gelmių. Man buvo baisu. Baisu ir ilgu jo. Žino
jau, kad negaliu nuo jo paslėpti nieko, kad jo ugninės akys ma
to visa. Jo žvilgsnis žadėjo ramybę, poilsį... Aš juk taip bu
vau pavargusi, taip troškaū poilsio! v

— Juodasis Angele! Imk mane! Štai aš! Aš ištiesiau į jį 
savo rankas. Pajaučiau, kad jos stingsta. Akys merkėsi. Bet šir
dis taip smarkiai plakė. Vargšė! Argi jau taip nori gyvent? — 
maniau. Bet juodasis angelas nė nejudėjo tamsumoje, bliksėjo 
retkarčiais tik jo kardas, žėrėjo akys. Atsidrąsinau ir pasižiūrėjau 
jam į akis. .. _ ■ <

Brr! Nupurtė šaltis visą kūną. Nupurtė šaltis visą kūną. 
Nors iš jo akių švietė žaibai, bet aš neištvėriau... Jaučiau, kad 
širdis stoja plaku si, krau jas gyslose nuo to žvilgsnio stingsta^
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‘ Apžvalga.
Vydūno sukaktuvės. Vydūno 60 metų nuo gimimo su

kaktuvės Kaune buvo labai iškilmingai apvaikščiota. Balandžio 
21 dieną didžiojoj universiteto salėje jam buvo įteiktas /ZZoso/z/^s 
garbės daktaratas. Šiame susirinkime Vydūnas skaitė paskaitą 
„Mokslininkas ir menininkas“. <

Paskui vaišės pas; kan. J; Tumą-Vaižgantą. O vakare buvo 
iškilmingas Jubiliato pagerbimas Valstybės Teatre Vydūnui pa
gerbti buvo statoma jo veikalas „Vaidilutė“. Antram veiksmui 
pasibaigus, publika trukšmingais plojimais iškvietė scenon jubi
liatą. Toliau buvo sveikinimai, jų buvo gana daug.

Į sveikinimus jubiliatas atsakė trumpai, bet giliai.
Žozefjnos E Butlör sukaktuvės, šių metų balandžio 

men. 13 d. sukako 100 metų nuo gimimo žinomiausios pasau
lyj moterų gynėjos Ž. Butler. Iš mažų dienų Žozefina buvo la
bai gabi, graži, geros Širdies ir labai sielojosi pamačiusi gyveni
mo neteisybių prispaustus žmones, ypač moteris.

1852 ištekėjusi už vyro Žozefina daug jam padėdavo, plėš
dama jo paskaitoms reikalingus žemėlapius ir iššifruodama sena 
Chąucer. Gyvenant Oxforde ją ypač sujaudino, kai ji pamatė, 
kaip yra smerkiamos visuomenės, o ypač vyrų, morališkai puo 
tusios moterys, nors dažnai tie patys vyrai yra jų puolimo kalti
ninkai,^ bet jų niekas nesmerkia.

Žozefinai buvo kiek lengviau, kad jos vyras pilnai pritar
davo jos pažiūroms. Po penkerių metų . gyvenimo Oxforde gy
venimo aplinkybių priversti turėjo persikelti į LiVerpopl’į. Čia 
Žozefina atsidavė lankymui ligonių, kalėjimų ir vargšų. Savo pa
stogėje ji priėmė kiek galėjo nelaimingų merginų, norinčių pasi
taisyti, įsteigė poilsio namus, taip pat amato namus sveikoms 
apleistoms mergaitėms. " 1

/ 1869 m. grupė gydytojų pradėjo priešintis reglamentacijai 
ir Žozefina pirmutinė stojo ginti moterų teises, nežiūrėdama, ką 
į tai pasakys visuomenė. Iš vienos pusės jai daug padėjo vyras, 
bet iš kitos pusės teko patirti daug nemalonumų iš spaudos ir 
aukštosios visuomenės. Darbas, nors buvo sunkus, bet pasirodė 
esąs vaisingas, dėka prisidėjimo tikybinių organizacijų ir atskirų 
darbščių moterų. Šio darbo agitacija pąplfto po visą Europą. 
Buvo sušaukti tarptautiniai kongresai ir Šveicarijoj įsteigtas cent- 
ralinis propagandos biuras. Prasidėjo įvairuose kraštuose vad 
abolicionistinis judėjimas, kuris dar ir šiandien nėra sustojęs. ; 
įvairių tautų abolicionistai turi savo organizacijas, kurioms prik
lauso nemaža ir vyrų. Tos organizacijos ypatingai gerbia pirmą
ją šio darbo iniciatorę Žozefiną Butler. K. K.

Prof. Fr. V. Foerster’is rAuklėjimas ir auklėjimasis. 
‘ Vertė Marija Pečkau skaitė. „Žinijos* B-vės leidinys, Kau

nas, 1928 m. 234 pusi, formatas „N. Vaidilutės“, kaina 6, 50 
■ centų.' ;
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Žinomas mūsų Marijos Pečkauskaitės vardas, neatskiriamai 
sujungtas su garsiojo pedagogo Fr. V.. Foeršterio,. supažindina 
mus su jo veikalais, kurie lyg auklėjamoji evangelija sprendžia, 
kaip Kristaus mokslą įkūnyti į visas gyvenimo formas, į visus 
pasireiškimus. M. Pečkauskaitės žodžiais tariant, „senas, amži
nas j bet naujoviškiems žmonėms atbodžias tiesas, jis moka taip 
pasakyti, tokiais naujais keliais paleisti į žmonės, kad jos prieina 
daugybę širdžių“. Bet daugiausia įdomumo, žinių, skaitant lie
tuviškus Foersterio raštu suteikia pasirodžiusį ši knyga. Gausy- 0 
bė mūsų dienų gyvenimo pavyzdžių iš įvairiausių sričių, neju
čiomis išplaukia iš pareikštųjų aukštų minčių, kurios skatina 
auklėtoją būtinai tobulėti, pakilti aukščiau savo žemesniojo .vaš“>;; 
jeigu jis nori turėti įtakos auklėtiniui. Ir ne ant religijos pa
grindo stovintieji auklėtojai, galėtų bent psichologiškai pasi- 
mokyti. į: . . . • ■ ;

Vertimo sklandi, lengva, taisyklinga kalba, minčių, nors ir 
aukštų prieinamumas duoda galimybės skaityti nė tik pedago
gams ir besiruošiantiems tam darbui, bet ir mažesnio mokslo 
auklėtojams, ir visiems, kurie nori tobulintis. Trumpai apžvelgsi
me, kokius klausimus apima ir nagrinėja Ši knyga.

Pagrindan vispusiško auklėjimo dedama charakterio lavini
mas. įrodoma becharakterystės neigiamoji įtaka kultūriniam 
žmonių veikimui ir vyriausios sėkmingo charakterio lavinimo 
sąlygos. ?

Skyriuje, auklėjimo kliūtys ir galimybės, liečiama įgimtojo 
charakterio santykis su auklėtojo darbu, pedagogiškas elgimasis 
su lygūstomis kliūtimis, atsivertimo psichologija ir gimtosios 
nuodėmės esmė santykyje su auklėjimu.

Beveik kiekviename žmoguje, sako autorius, glūdi koks 
nors paveldėtas patąlogįškąs palinkimas, kuris nuslopinamas tik 
auklėjimu. Nušviečiama daugybė kėlių, kuriais ateina ir vystosi 
visi nenormalumai ir priemonės šalinančios tuos nesveikus pa- 
linkimuš. Daugiausia akcentuojama ambicijos reikšmė, mokėjimas 
su ja tinkamai elgtis,, ją auklėti.

Kalbėdamas apie vyriausius auklėjimo tikslus pabrėžia bū
tiną reikalą sudaryti. tvirtą charakterį ir žinoti tikslą, dėsnius, 
kuriais turi būti auklėjama. Tikslai turi būti universälüs. Aiški
namaskirtumas tarp charakterio apskritai ir charakterio idealo, 
kurį turi , sudaryti vyriškas ir moterįškas elementai ir kuriuoch^ 
tik kits kitą papildydamu, tesudaro universalų visoms gyvęnimo^t 
pusėms pribrendusį charakterį. Vyriškąją charakterio pusęMiP/ 
daro tvirtas, vidujis nusistatymas, tvirtumas, moteriškąją — 
aukojimas kitiems, meilė, kuri turi būti heroiškai pastovi ir 
saki. Nurodoma, kaip tūrėtų harmonizuoti gyvenime vyriskäjff^ 
moteriška pūsės. Išvardinama pavojai vienašališko tų dviėju< 
elementų auklėjimo. ?Pagaliau, sako autorius, tikrai vyriškai^ 
viešpatauti, ant savęs paties išmoksta vyras nesavo paties valią 
įtempdamas, bėt padedant antrajam sielos elėmentui“ (58 pusi.). - 
Šisai charakterio supratimas dar papildomas supratimu krikščio-

35



130
,r

T Apžvalga

niškojo charakterio idealo, kurs vienija tvirtumą su meile. Čia 
išvedama, ir amžino jo moteriškumo idealas. Persiskyrimasvy- 

■ riško ir moteriško elemento sieloje yra moterystės laimės nykimo 
•" priežastis. ? v<

Toliau eina {vairus atskirieji auklėjimouždaviniai:
1. Valios lavinimas, kuriam skiriama dvi priemonės: valios 

inspiracija irenergijos mankštinimas. Auklėjant valią būtinai 
reikalinga lavinti stabdomoji energija, Čia liečiama asketiškoji 
valios lavinimo meto;dė, tikras askezos supratimas, jos teigiami 
rezultatai ir pavojai kurie reikia žinoti ir mokėti pašalinti,

2. Moterų auklėjimo skyriuje, iškeliama mintys prie kokio 

davi n [autorius mato jos kūrime namų židinio, plačiausia pras
me, duoda savęs atsižadėjimo pavyzdį, grįžtant į save pačią.

■ Ji turi veikti plačiai neprarasdama savęs. Visas moters akty- 
\ vumas privalo būti nukreiptas į vidų. Tikroji moteris pirmiausia 

veikia savo buvimu, savo viduju vykdymu. Ateities moteris 
turi kurti valstybę sieloje savo mokėjimu aukoti s ir taikos troš
kimu, dėti pamatus aukštesniam politiniam gyvenimui. Vyriškas : 
politikavimas vengtinas. Reikia, kad moters idealas taptų sava
rankiškas naudai vyro, naudai moters ir naudai kultūros, kuri 
savo opių problemų negali išspręsti nei su vienu vyru, nei su 
vyrmotere. Pirmutinė ir svarbiausia moters profesija yra moky
tis mylėti. Tąm reikia pažinti save ir rūpestingai auklėtis. Mo
teris, kuri neturi aukštesniosios meilės, nėra priaugusi savo gy
venimo6 uždavinio1 nei likimo. Toliau, visai bešališkai gyvai iš
dėstoma koks turi būti lyčių viena kitos auklėjimas. Moteris 
lyginama karaliene daugiau leista, bet daugiau uždrausta
negu kitiems. Akcentuojama būtinas reikalas auklėti moteriškoji 
ambicija. w Kiekviena lytis turi rasti pati save ir ryškiai atvaiz
duotisavo ypatingą rūšį, tik tuomet ji tegali būti auklėjamoji 
jėga kitai lyčiai“ (108 pusi.). Psichologiškais argumentais pa
neigiama koedukacinė mokykla. Moterys savo profesijos darbą 
privalėtų kuo stipriausia surišti su moteriškumo dovana plačiau
sia prasme. „Kaip nevyriški vyrai, sako autorius, degeneruoja 
moteris, taip ir nemoteriškos moterys stabdo ir trukdo vystytis 
vyro geriausias ypatybes“ (112 pus.).

3. Vyriškumo auklėjimas. Vyriškumo idealo siekiant einama 
palaipsniui. Grynas „vyriškumas* nėra paskutinis tikslas. Nu- 
rodoma tikro vyro idealas, reikalas ir priemonės jam atsiekti 
galimybės ir pavojai nusikalsti. Sąryšyje su tuo, nustatoma ryšys, 
tarp šokio ir charakterio. Kūno auklėjimas privalo tarnauti cha
rakterio lavinimui.

4. įpročių, manierų, papročių simbolika, teigiamos ir nei
mamos pusės. Toliau seka dar keli platūs skyriai: socialaus jau
nuomenės aūklėjimo uždavinys, teisumo aukl., kurs duoda gali
mybės susipažinti su įvairiausiomis melo rūšimis, jų kilme; po
litišką^ šeksualį aukl.; jaunimo t globą, paklusnumą bei laisvu re
ligišką auklėjimą, ir atskirame skyriuje plačiau dar dėstoriia apie 
auklėjimąsi. ' . •*" J«' '• '

■
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Iš. moksleivių gyvenimo.
■ Kaunas. Š. m.Kovo 25 dieną Kauno rajono moksleivės 

ateitininkės minėjo Marijos Peckauskąitės 50 mėtų nuo gimimo 
sukaktuves. A. Petrauskaitė•. laikė paskaitą. Po paskaitos paskai
tytą gražesnės ištraukos iš kūrinių,paskambinta pianinu ir viena 
draugė papasakojo įspūdžius, kokius ji gauna perskaičius Mari
jos Pečkaųskaitės strapsnius „N. Vaidilutėje“.

Šiauliai. Balandžio 13, 14 dieną Šiaulių rajonrrbuvpat-kų kur
sai. Laike tų kursų Mergaičių Vedėja A. Sereikytėlaikė mergąi- 
tems paskaitą uždaviniai^

Fredos ateitininkės dirba. Kovo mėn. sušaukė susirinki- 
’ mą, kuriame stud. A, Stalioraitytė laikė paskaitą. Mergaitės pil

nos energijos* pasiryžimo. Iš tikrųjų iš jų daug ko galima laukti.
\ \ • ; - / # • . . . . . • .• . ■ -

Utenos mergaitės at-kės irgi minėjo Marijos Pečkauskai- 
tes sukaktuves; ’ V- 7 -

„šaules* mok. sem. at-kių kuopa. Šių metų vasario 
mėn. 19 dieną buvo surengtas koncertas. Pasisekė gerai. Pro
gramabuvo vidutiniška. Koncerto nuotaika labai šeimyniška.

Kiekvieną gavėnios sekmadienį išnaudoja kuopos ir visuo- 
mėnininkiųi sekcijos sus-mams. ° /

Kovo mėn, 11 d. sus-me buvo stud. A. Stalioraitytės pa
skaita „Draugiškumas mergaičių tarpe*. Patiektosios mintys bu
vo gražios ir naudingos. Mergaitės patenkintos. Bendrai, „Sau
lės“ ateitininkės p. Stalioraitytę labai simpatizuoja. Susirinkime 
tartasi, kaip naudingiau sunaudoti gavėnios laiką.

Visuomenininkės dažnai daro susirinkimus, kuriuose nagrinė
ja visuomeninius klausimus. Viename susirinkime paskaitą skai
tė stud. Bąrštytė „Visuomenininkės -pareigos*. Pačios Visuomi- 
nininkės susirinkimuose skaito referatėlius ir paskaitėles. Viena
me susirinkime J. Tamulaitytė skaitė paskaitėlę „Visuomeninio 
darbo reikšmė asmenybei“. Paskaitėlė buvo trumpa, bet labai ku
kli ir naudinga. t _

Ateitininkės mano greitai išleisti savo laikraštėlį, kuriame 
dalinšis savo mintimis. E. P.

Visoms kuopelėms pavyzdys. Anksčiau Plungėje mer
gaičių kuopelė visai neveikė, o dabar susiorganizavo ir labai ge
rai veikia. Iš 5 at-kių i saugo iki 35.

Pirmąjį susirinkimą padarė vasario mėnesyj. Išsirinko val
dybą: M Striogaitė pirmininkė, A. Lenkauskaitė vicepirm. ir A. 
Petreikytė sekretorė. Süsirinkimüs stengias kiek galima paįvai
rini, Mergaičių nuotaika gera. Visos linksmos, kupinos pasiryžimų.

Kaunas, Š. m. kovo 18 d. „Saulės“ mergaičių gimnazijos 
ąt-kių kuopa padarė, iškilmingą susirinkimą. J šį šusirinkimą atsi-

jmnazųos
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Iš studenčių gyvenmo.
L. U. Stud. At-kių Draugovės Šventė

Vėliavos šventinimo proga Stud. At-kių Draugovė 22 d. 
balandžio iškilmingai ir nuoširdžiai šventė savo šventę.

Eglių vainikai puošė Visagalio Šventovės Rūmus. Žibąs 
elektros kryžius spindėjo žaliam fone. Stud. Ateitininkų vėliavos 
stovėjo Aukuro Sargyboje. Iš jų išsiskyrė jaunutė liepsningos 
raudonos spalvos At-kių Draugovės vėliava, kurioj auksu spin
dėjo simboliškas šūkis „Į kalną, į viršūnes!“

Maldų aidai tylūs ir gilūs susipynę su smuiko aidais skri
do į tolių platybę, skrido kupini skaisčios meilės, vilties, gies
mės žodžių lydimi... Kristus pasveikino kiekvieną sielą, kiek
vieną pašventė savo malone, sutvirtino gyvenimo kovai ir 
darbams... *

O gražiąją vėliavą — at-kių pergalės ir ištvermės simbolį 
krikštu lyg gyvybe alsuojančią, bučiavo pavasaringi aukso spinduliai.

2 vai. Universiteto salėj iškilmingas vsus-mas. Prezidiumą 
sudaro valdybos nariai: E. Jakševičiūtė, J. Šalkauskienė, A. Klio- 
rytė, A. Račiūnaitė, J. Petrauskaitė; garbės prezidiumą prof. Do
vydaitis, p. M. Pečkauskaitė, prof. Kuraitis, prof. Šalkauskis, p. 
Turauskas ir vėliavos krikšto tėvai p. Krikščiūnienė ir kun. Bielskus.

Skaitoma draugovės įsikūrimo aktas, dąroma platus. Drau
govės veikimo pranešimas. Sveikina at-kų vadai, Valdybos, Kat. 
Mot. Dr.. L. K. Mokyt. Sąj. C. Valdyba, tautininkių būrelio pirm-kė, 
Skautės, L. U. Atstovybė, Concordia Lituanica, Concordia Aca- 
demica ir kt. org-jos bei asmens. Linkėjimai gražūs, įspūdingi 
ir nuoširdūs. Viso sus-mo nuotaika begalo švelni, maloni. Pa
žymėtina, kad visa šventė formaliniu atžv. yra labai pavykusi, 
kas yra ypatinga, kai mergaitės organizaciniam darbe yra ne
prityrusios ir nedrąsios. Ypatingos padėkos ir pagyrimo tikrai 
yra nusipelniusi pirm-kė dr. E. Jakševičiūtė. Iš šios šventės yra 
daug kas pasimokyti ir mūsų draugams.

Vakare pačių suruošta šeimyniška arbatėlė. Buvo jauku, 
moteriška, viskas dvelkė lietuvišku vaišingumu.

Praėjo šventės palaiminga diena. Jos saulėti garsai dar 
tebeskamba mūsų sielose, Gyvenimo pilnuma neužtemdo įsta-, 
baus vaizdo, neužmigdo kilnių minčių, pasiryžimų. Draugės, ar 
ištversim toj krypty, ar kovų sūkuriai neparblokš mus gyvenimo 
kryžkeliuos, ar ištęsėsim užsibrėžtam darbe vienas Dievas težino... 
Bet Jis viešėjo tuomet mūsų širdyse, Jis buvo toks visagalis 
ir šventas ir Jis neapleis mūsų... J. <S.

Studenčių jubiliejus. Šimet sueina 60 metų kai į Pa
ryžiaus Sorbonnos universitetą pirmą kartą priimtos klausytojos 
moterys. Sorbonna yra I-as universitetas Europoje priėmęs mo
teris savo klausytojomis. Yra kelios dar gyvos moterys^ kurios 
baigė universitetą. I-oj laidoj. Visos studentės, moksleivės ir 
šiaip moterys turėtų švęsti jubiliejų.

' ‘ • * L r * • i •

Redaktorė: J. Laurinavičiūtė. Karo cenzūros leista.
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platintojos, mokėsite ięįsteng- 
sitę pravesti savo tvirtą nusistatymą nors vienoj srityj, bu-
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i nuorašai a^iskaūį^ tepę, &

yra padariusi* visai nelaiku). *
Primename visoms platintojoms, kad už pasiųstus Ą0m-jat 

pinigus/pašto perlaidomis, nėreikalau^imėte .atsBrą pahrMMmy. 
Taip pat, käd nedidinus , bereikalingai
į tuos laiškus, kurie rodjrs gyvą reikalą i > Stengėtės surasti 
pašio^ atsakymą į savo klausimus .N. V.* ^ reikaluj Adm-jos ap
linkraščiuose bei atsakuose dedamuose friusų laikmŠtyl 5

Redakcija ir Aditiinistracija turivi$umet bu
site uolios š^ingdijM Vaidilutės“ platintojos, mokėsite ię įotęng- 
sitę praVesti savo tvirtą nusistatymą nors vienoj srityj, bp* 

- tcni, kad Visos juw pHeinapios \ skaityklos* knygy-;
rt^, bent ateitinihkų kuopų knygynėlfai užsiprenumėruotų jN.

: ■ Vaidilutę“. a- y y ,į /a '■:.a y,':'.a.

Mergaitė visumet privalėtą atsiminti, kad tose bibliotekose*, 
skaityklose, knygynuose, kur ^mergaitė tykiomissu ^berniuku gali 

( Naudotis knygomis*; žurnalais etc, turi būtį Šaka kitų laikmschj 
ir ^Naujoji Vaidilutė®,, kuri yra vienintėltsmergaičių laikAštiš: 
Lidixvoje. Tuos Svarbiau* kad jame yra minčių, kurios bus visada 
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