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t MERGAIČIŲMOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS f 
t 1928 m. Liepos—rugsėjo jriėn. VIII |

J •• . -**• ‘Z- . ■ * . . ' ■ • . . .

- • * ■ • . ■ • . ; • /

„Naujoji Vaidilutė“ pradeda Tave lankyti vėl naujus mokslo 
metus. Per keletą metų jos rašto žodis Tau daug ko yra pasa
kęs. Retkarčiais, gal, ir nenorėdavai pritarti jos reiškiamoms min
tims, pati sau viena jas svarstydavai, arba net ir atvirai imdavai 
ginčyti kurias jos vietas ar tai savo artimųjų tarpe, ar tai jos pa
čios puslapiuose. Bet atsiminusi, jog dažnai platesnio masto dar
be, o tokiu yra ir „Naujoji Vaidilutė“ sklindanti gausioj Lietuvos 
moksleivijoj, kyla nuomonių įvairumo, ir jog tas įvairumas geros 
valios asmeniui greičiau padeda apsispręsti į tai, kas geriausia, 
taip laukei vėlesniųjų numerių, kaip kad su dėmesiu laukiama 
tvarkingoj šeimoj kviestoji viešnia. Kiekvieną kartą Tavo sulauk
toji „Naujoji Vaidilutė“ pratarė į Tave skatindama atverti jau
nuosius protą ir širdį tiek, kad tesisavintum lavindamas! kas visą 
stiprina, gerina, gražina, kas paruošia gyvenimui pilną geros atei
ties vilčių, kas primena, kad nenusikreiptum nuo didžiųjų pasku
čiausių žmogaus tikslų, jau dabar turinčių pasireikšti įtaka Tavo 
elgesiui ir veiksmams. O pratarimas tas glūdėjo jos straipsniuose, 
kurie patys buvo to skatinimo pavyzdžiai.

Moksleivės artimiausioji dalia apspręsta iš kalno,—mokytis 
mokykloje gyvenimui. Patekusi į laimingosios jaunuomenės eiles, 
turi pareigos pirmučiausia neapvilti saviškių, kurie nori Tave tu
rėti Šeimos papuošalu, paguoda. Šią pareigą pasilengvinsi, jei, at
likusi mokyklos darbą, laisvajam laikui praleisti susirasi gerų 
draugių. Su kuo sutapsi, pats toks patapsi, nė veltui_žmonių iš
mintis sako. Tavo geriausiųjų draugių tarpe norėtų būti ir „Nau
joji Vaidilutė“. Ji tikra, kad kiekviename numeryje rasi nors vie
ną kitą rimtą mintį, su kuria pravartės giliau susigyventi. Ir štai 
po kelerių metų, atsigręžus į mokykloje praleistąjį laiką, pama
tysi tame džiaugsmo pąvasąryj valandų, kurios ryškiau^ spindu
liuos primindamos Tavo gražiuosius jaunystės norus. Čia pasi
klausk, kas juos sužadino? kodėl juos puoselėji per metų metus? 
Ir daugelio priežasčių tarpe išskirsi tuojau vieną neabejotiną, ku
rią pirmiau dažnai telaikei mažmožiu, paįvairinančiu laisvąjį laiką.
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Tai yra draugavimo su „Naująja Vaidilute“ išdava, tat yrą plataus 
ir vyresnių, ir jaunesniu draugių per „Naująją Vaidilutę““ drau- 
gavimo įtakai -? Z;-' -f

Bet visai aiškiai taį tepamatysi tik vėliau, kai apleisi moj^yk- 
Jos suolą ir" kai bus jąu vėlu taisyti jaunystės apsileidimą. Šian
dieną mes užtat linkime, lįtd savo gerųjų troškimų paakinto ja 
ir išlygintoja neatidėliodama parsikviestum „Naująją Vaidilutę“ 
su jos draugėmis, kad eidama į jų tarpą patikėtum, jog Šioj drau
gystėj tėra vietos šviesiai regėti savo laimingą likimą, o tikėjimas, 
kaip sakydavęs Faradėjus, dešimteriopai didina jėgas siekiant tikslo.

Žinome, Drauge, kad Tavo džiaugsmas nublukęs^ teliktų, jei 
į savo laimę neįpintom laimes ir džiaugsmo kitų. Vienu mažmo
žiumes tikrai prašytume Tave čia prisidėti: pasakyk draugei, kuri 
neskaito „Naujosios Vaidilutės“, ką randi joje gražų, turininga. .

. „N. V? redaktorė
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Mūsų brangiosioms Vaidilutėms „Ramybės 
Kalne“. 

■ ’ • ■ » * *(jų brangiai rugpjūčio m. 15 d. šventei paminėti).
Jam esmi aš pažadėta, Kuriam ange

lai t ar nauja Kurio gražumu saulė irmė
nuo stebisi“. Offic. St. Agnes.Aš myliu Jį, nes jis mylėjo, Jis pats mane išrinko sau, Jis pats save man pažadėjo, Ir pančiai Jo mus riša jau! Malone savo Jis apgirdė IŠ meilės atvertos žaizdos, Pavergė amžiams mano širdį, Ir niekas jos nepavilioš!Ant kryžiaus mirdamas kraujuose, Žaizdomis traukė Jis mane, — . .Ir nieko žemėj neieškosiu, Vien meilės Jo paskęst tvane! Kaip Jis mylėdamas kentėjo, Kentėt su Juo vien trokštu aš! Nes tik kas Kryžių pamylėjo Širdies Jo meilę tesupras!Kaip Jis: skaisti, varguos, be valios Gyvensiu Meilės Jo auka. Jame kentėti semsiu galios, Kovot ir laimint Jo ranka!Jį sekt į kruviną Golgotą Erškėčiais galva papuošta,J Kaip Jis iš meilės nukryžiuota, Sudegt Jo meilei pašvęsta!

• ‘ • . • 1 , * ’ *Aš myliu Jį, nes Jis mylėjo,Jis pats mane išrinko sau! \Jis jungą saldų man uždėjo — Ir pančiai Jo mus riša jau!
Vynmedžio Šakelė? 

teetuunkė.

5



. * ■ , ■ ’ . r

Pasaka viena.
■■ ’ *- ’ • ♦ ■ ’ ■ ’ , *

‘ Rytas. Saulutė taip blaiviai šviečia. 
Laukai rasoti auksu liepsnoja, 
Ir giliam skardžiuj spinduliai spiegiąs, 
Vandenys skystu auksu banguoja. 
Eikim į skardžių, brangusis mano, 
Ten prie Nikajos krantų rasotų, 
Ten paseksiu tau pasaką vieną 
Iš jaunystėlės dienų svajotų.
Štai čia prie kranto kelmas raudonas, 
Raudoną alksnį kadai maitinęs, 
O ten už upės pusiau geltona 
Stypso sustingus eglės viršūnė.
Šitoje pusėj alksnis žaliavo, 
Anoj, puikuolė eglė šakojo, 
Eglės viršūnė dangų bučiavo, 
Alksnio šakelės saulutei mojo. 
Kalbino alksnį žalios pušaitės, 
Kvėpiančios ievos glaudės prie kojų. 
Prie eglės švietė baltas beržaiti s, 
Lankstas šermukšnis eglę vyliojo. \ 
Bet puiki eglė per upę siekė, 
Kur žalias alksnis Saulutei moja. 
Atdusiai alksnio prie eglės lėkė, 
Nes jos viršūnė dangų bučiuoja. 
Jau nedaug reikė, kad žalios šakos. 
Virš sriaunios upės besusiglaūstų, 
Kad susipintų iš jų vainikas 
Ir medis medį greta pajaustų.
Dar valandėlė ir jųjų norai, 
Drauge pakilę, dangun nulėktų, 
O jų viršūnės, kaip aukšti kuorai, 
Viena pro kitą saulutės siektų. 
Tik valandėlė... Bet vieną rytą, 
Kai gyvas auksas upėj liūliavo, 
Giliame skardžiuj kirvis sušvito 
Ir skaudžiu smūgiu alksnį užgavo! 
Ir liko eglė liūdėti viena, 
Ilgai siūbavo, ilgai virpėjo, 
Skausmu nerimo diena į dieną, 
Mylimo draugo, alksnio gailėjo. 
Pagelto lapai, pagelto žolės, 
Laukuose sniego pusnys gulėjo, 
Nieks neramino eglės puikuolės,
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Pasaka viena ■ ■.' 181

Nors da aižeisiant alksn į tikėjo.
/ Tik kai atėjo šviesios velykos,

, Kai džiaugsmas puošė baltą bažnyčią, 
Kai Kristaus grabas tuščias paliko, 
Kai meile degė visos grabnyčios r- 
Ten, prie altoriaus, žemai po kojų 
Eglės puikuolės šakų vainiką 
Puikiai iš raitė,žalčiu paklojo, 
Negailestingai mindžiot užnyko. \ 
Ir štai, puikuolės spygliai aštrieji 
Palietė kietą altoriaus šoną, 
Pajuto ugnį, kur ten tūnėjo, 
Pajuto draugą alksnį raudoną... 
Skaudžiai sušnabždo žalas vainikas, 
O skausmas toli laukais nuskriejo, 
į ten, kur eglė viena pa iko, 
Kur diėnų dienas viena liūdėjo. 
Ir susiūbavo tiesi viršūnė, 
Mirtinu skausmu širdis jos virė. 
Tarytum trenkta staigaus perkūno, 
Pageltonavo eglė ir mirė!
Dabar nuplikus tarp medžių stypso, 
Lūžta jos šakos v ršūnė trupa...
Veltui saulutė ja’ be išypso, 
Jau genys žievę kaldamas lupa! 
Nebematys ji mylimo draugo. 
Nes nuo altoriaus nieks n ebegrįžta, 
Jau į altorių alksnis įaugo, 
Kas miško džiaugsmas jis nepažįsta. 
Žiūrėk, jau saulė vakarop slenka. , 
Ustovas pučia piemenims ragą, 
Piemenys bandą nuo laukų renka, 
Nikajos upėj dejuoja būga. 
Laikąs jau laikas sūdiev sakyti. 
Sudiev! keliauki keliu rinktuoju, 
Teks ąr neteks kur pasimatyti, 
Tegu Dievulis tave globoja!..
Tik, kai už minią dangaus maldausi, 
Kai bus vainikai po tavo kojų, 
Už mane žodį tark prieš Aukščiausį, 
Mane atminki savo maldoje, 
Kad taip, kaip eglė toji geltona, 
Amžinai šviesai aš nenumirčiau, 
Kad amžinybės išaušt man diena, 
Kad juodos žemės monų neverkčiau... 
Tylu. Mėnulis pro medžius teka, 
Margina žvaigždės erdvių platybę, 
Nikajos vilnys slaptingai šneka, 
Siela maldoje kyla aukštybėm
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Vynmedžio Šakelė.

EXELSIOR "
Jau meilės sparnais, 
Kaip erelis kalnų, 
Kėliuos į aukštybes 
Ir ten gyvenu. 

. * ■ * . , - 1 K '

■ Krūtinė kvėpuoja 
Giliau ir greičiau, 
Aš'skrieju galingai 
Aukščiau, vis aukščiau. 1

■ • ’ . i

• • . ‘ • *• t 1

Kas kėlią pastos man 
Prie laimės tikros, 
Jei laimei sutverta, 
Nerimstu be jos! 

t

• ■ - • ■ ’ ■' a * “

Drąsiai įsiveršiu 
J rūmus dangaus,

< Kame tikro džiaugsmo 
Siela teragaus?

• ’ r*

Vien Meilę mylėjus, 
Ieškojus vien Jūs, 
Ir ten ją įgijus 
Lai amžius giedos.

Kas Mariją pamylėjo. 
Kas pažino jos škatisftius, 
Tas ramybę paveldėjo, 
Tam užtikrintas dangūs. 
O Marija! O Saldybe! 
Grože 4ivina dangaus! 
Tyra angelų linksmybe! 
Džiaugsme, vargstančio žmogaus!
Kas pažinęs nemylėtų, 
Tavęs, rože divina, 
Amžiais Tėvo mums žadėta, 
■v ■ . • -t ’ • ' * J

Šventa Dievo Motyna!
O Mariją,“ Motinėle! 
Numylėtoji širdies, 
O Skaisčiau šia Meilės gėle, 
Sunaikintoja mirties!
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- Kas Mariją pamylėjo. tSt
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• * ’*',**. ■ ” 4 ■ ’ . ’

Išmokyk mane mylėti
; Ir gyventi dėl Tavęs, . - 
Kryžiaus sopulius kentėti, 
Kaip Tų, Motyn, dėt manęs. .
Ak parierk man j gilybes 
Dievo meilės paslapčių, 
Duok man dangiškos stiprybės 
Bėgti kelią erškėčių.1

■ * .. ' • ’ • ’ ’ * * -•

L Drungaitė.
■ • k į. • - » ’■ . I .■

Žvaigždžių takais.
• - ■ . ', ’ ' • . ■ • . • *1 ■

Jau Grigo ratai dvyliktą rodo 
Kreivai išvirtę tarpe žvaigždžių, 
O aš be galo užsisvajojęs. ■. „ 
Nakties padangėn tyliai žvelgiu.

Stebina akį žvaįgdžių gausumas, 
Stebisi grotas jų tikslumu, } 
O siela ieško žvaigždžių takeliuos 
Amžiais paskirtų savo takų.

Štai žvaigždė Siaurės vienodai žibą. 
Ji pastoviausią dangau sakių, ;
Jj myli savo dangaus sklypelį, 
Šiaurės šešėliuos jai nebaisu.

Ją Grigo ratai lydi mažieji.
Didieji ratai lydi mažus. ’ t 
Gulbė.lanksčipjiį Šmaikštus Erelis 
Lengvai plasnoja paukščių taku.

• V ■ »• v. ; ■ • ■

a - ’ *

Tdliąii Artojas, Valgio nesėja, 
Ąyirias, Žuvys ir Šienpiūviai, ;
Jei tik sekioti juos panorėta 
Visų jų gražus, gražūs keliai.

r > ‘ •’ ‘ l - . ‘ 1

Bet mäh patinka tiktai Aušrinė, 
Kur tyliai mina saulės takus, 
Kur poterėlių vakarais klauso, 
Kuri sutinka ryto varpus!

Lygiai taip- noriu, kaip ir ji •vąįkščiot 
Amžinos sauiės- Dievo keliais. " 
Aukas aukųti prie jo altorių, <
Glostyt jo kojas maldos garsais.
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■ . : “ 1 . ■ ■ v • v ■ ■ '

Į84 Žvaigždžių takais-

Taip, kaip ji šviėčia dienelei temstant, 
Šviest tiems, kur žengia į kapus, 
Ramint jų sielas duona švenčiausia, 
Mažint jų baimę, mažint skausmus.

. *• • • . • ‘ •

■ * » ■ *'«■ m * . * . ' . r . , ■ ' » /• * ■

Ir taip, kaip švintant mirga ji rytui,
Keltą šventumo rodyti tiems, •
Kurie kelionę žemės pradėję
Nori aukotis tikslams aukštiems.

' r 1 ■

Jau Grigo ratai dvyliktą rodo 
JKreiyai išvirtę tarpe žvaigždžių
O mano siela skliautuose skaito 
Amžiais paskirtus savo kelius.

Vakaro oras
, ’ ■ ■ f ■

Vakaro oras kvepia parfūmais. 
Net širdies dugno aistringai siekia, 
O ten, virš miesto; smarvė ir dūmai 
Debesį pilką tarp bokštų driekia.

Viena pro kitą slankiojo poros, 
Kiti tarytum ko ieško, klausia.
O mirity gėrio žemiško noras 
Didžių idėjų pamatus rausia!

■ * ■ ■ * ’ t . ■

Ir jei virš dūmų rausvoj žaroje, 
Vakarų saulėj kryžius nušviestų, 
Jei širdis vargšui gailestingoji, 
Pagalbos rankų tyliai netiestų,

Liūdnos, būt liūdnos plačios alėjos 
Pragaro šauksmu miestas bildėtų, 
Ir tau, kurs šiandie „ laimę “ svajoji, 
Gal, apsiverkti karčiai reikėtų.

** ■ » . ■ . *

Karo sodely...
Karo sodely žuvytės plauko, 
O po paminklais ilsis didvyriai. 
Žuvys be triukšmo po dugną slanko, 
Kaž kur sužiu rę, paminklai ty Ii!
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P kad prabiltų aukso žuvelės, 
Iš slaptų: gelmių daug pasakytų* 
O kad paminklai nebūt nebylus 
Ne vieną mintį gyviems įspėtų.

Bet žuviai- lemta amžiais tylėti, 
Lemta dumblotą dugnų vagoti, 
Paminklų dvasioms tyliai tunėti 
Ir sfinksų mįslės gyviems neduoti.

Karo sodely žuvytės plauko, 
O po paminklais ilsis didvyriai. 
Žuvys be triukšmo elektrą lanko, < 
Dangun sužiurę paminklai tyli!

’ .. . • ■ ■ ■■ ■ . . .

s . ’

„Kirie Eleison“!
• „ , ■ . ■ * * ■ , ■ • .

Z •

„Kirie eleison“ gieda aukštai.
Pilkas „Soboras“ atgyja*
Iš rėmų išeina šventųjų pulkai, 
Paveikslai ir žmonės susija.

Marija mergelė skaisti kaip dangus, 
Laikydama Jėzų ant rankų, 
Maloniai taip žiuri ir šypso į mus, 
Maldas ji ir ašaras renka.

Apaštalas Petras it uola ramus, 
Apaštalų eilę surinkęs,
Akimis vis rodo, kad aukštas dangus 
Į širdį maldingą palinkęs, 

ij t

O ten dar po sienas šešėliai šventų, 
Akimis dangaus įsirėmę, 
Širdį žavėja|dangąus troškimu, 
Lyg dangų jie siunčia į žemę.

„Kirie eleison“ gieda aukštai 
Širdis tau užkaitus pabunda, 
„Christe eleison“ skubiai atsakai, 
Mintys į padanges skrenda.

Mintys į padanges kyla aukštai, 
Į amžiną Tėvo galybę.
Sieloj šventieji dangaus angelai, 
Malda ir šviesi amžinybė.
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Naktiess vajonė.

• * Ä " f ‘ * r ’

Nakties svajonė.
’ r . ' ‘ •

Juoda naktis jau žemę dengia, 
Aplink užgeso žiburiai, 
Tiktai žirgai ganykloj žvengia, 
Tik žvaigždės mirkčioja -aukštai;

Tik nenurimdama vis beldžias, 
Plasta suvargusi širdis.
Tai amžinajam Tėvui meldžias,
Tai praeitį dar mini vis.

* * * ■ J B _ I

Tai mintimi sparnuota plaukia 
Lankyti mylimus kraštus, 
Brangiuosius ten vaizdus sukaupia, 
Pirmuosius žadina sapnus.

O tie sapnai iš naujo pina 
Plačių svajonių vainikus, 
Įš nakties gelmių išvadina 
Šešėlius atminčiai šventus.

Prieš mane vėl kaip gyvi stoja 
N. N. N. tylūs vakarai...
Girdžiu lyg šnabžda kas tamsoje».
Atgyja brangūs vėl garsai;

■ * ‘ . * • ‘ ’ ' * ■ ‘

O tu ar kartais nors nuklysti
1 svajinguosius tuos laikus,
Kuriuos džiaugeis skaisčia jaunyste, 
Kuriuos Užgrūdinai jausmus?

Ar mini tuos laukus ir pievas, 
Ar atmeni miškus, girias, 
Kuriose Visagalis Tėvas 
jrašė amžinas tiesas? . t

Ar atmeni padangę šviesią, 
Jos gilias žydrumas aukštai, 
Kur mūsų dainos sparnus* tiesė, 
Kur šnabždasi dar jų aidai?..

Sf 1 ■ • '

Žinau, žinau, tu ten nuklysti 
Mintim karštos maldos dažnai, 
Bet tiktai tam, kad vėl sugrįžtu m;
Kad vėl pakiltum tik aukštai.
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Talismanas, 787
; ■      -  ;    —-- . ..... . 7.-

Talismanas,
I ” . • , . • >. * ... r ,

\ . ■ ■■ • .■■■ * ■

■ > ♦ - ’ V ' .

O amžių Tėve, Dieve mano, 
šiandie myliu tiktai Tave, 
Nes Tu davei man talismaną, 
Tu jam atidavei mane!

Kai žemės grožiui minios ploja,
Kai ausį džiug na daina/
Ir iškaloa kai parinktoji C
Aistringai šaukia į mane:

„Ateik, ateik į musų būrį, 
Čia linksma, čia rasi draugų, 
Iš vyno karštas jausmas žiūri, 
Pasaulio laimė iš dainų“

Širdis užkaista ir sujunda
: Iškalbinguoju sekt balsu.

Aistros, jausmai... viskas pabunda;
Pasaulio vieškeliu žengiu..;

' z < ■ ' ’ 1

Bet vos tik vieškelio smiltyse 
Basos kojos sudulkės, 
Kaž koks balsas mano sieloj 
Kviečia grįžti prie Tavęs.

Tada sustoju valandėlę
Ir klausiu nerami savęs,
Kas balsą sieloje sukėlė,
Kas šaukia grįžti prie Tavęs?

O iš sielos tyliai vis plaukia, 
Oriaudingai plaukia iš širdies: 
„Vieškeliu neik, grįsk, Dievas laukia, 
Vieškely siela sudulkės!“

Paskum išsineria mintyse
Angelo vaizdas, ne žmogaus, 
Ir su šventa liepsna akyse \
Liepia ieškoti vėl dangaus.

O kai paklausiu, kur gyvena 
Tas šviesus angelas žmogus, 
Sako: esu aš talismanas, 
Kurį tau atsiuntė dangus.
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188 Talismanas.
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Ir nors karštų aistrų pavėsy 
Girdžiu dar vieškelio balsus, 
Jau Tau meldžiuos sielos gelmėse... 
Mintyse angelas žmogus.

Tegu pasaulis tada kloja 
Laurų ir rožių vainikus, 
Jau aš padangėmis skrajoju, 
Jau man pasaulis nebrangus

l" * ■ • _ ,
< 7 _____ _____ ______ _ ’ ■ , .

-, ų r r . ' * - ■ . *■ ’ * • - - - _

Pro viską žiūriu amžinybėn.
Ieškau visur Tavo tiesų, 
Žemės slėny ir ten aukštybėj 
Išmintį Tavo surandu.

• * ’ ■ . * ,

O amžių Tėve, Dieve mano, 
Šiandien myliu tiktai Tave, 
Nes Tu davei man tai ismari ą, 
Tu jam atidavei mane.
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J. Drungaitė.
s

(Iš J. C. Birnatcki’o novelės „Die Hallig").

Mačiau mergaitę sėdinčią prie kelio. Iš jos veido žiūrėjo——- 
badas ir skurdas. Jos amžius 10—12 metų, bet kūnelis toks 
smulkūs ir silpnas buvo, kaip nususęs kambariokvietkelis. Ke
liu ėjo neturtingai, bet švariai apsirengusi moteriškė. Viėna ran
ka laikė prie krūtinės kūdikėlį, o kita vedė paaugantį berniuką. 
Ji pastebėjo sėdinčią mergaitę. Paleido berniuką vedusi ir pa
žvelgė į savo pintinėlę lyg ką svarstydama, bet nuėjo pro šalį ir 
lieptu pasiekė lauką už v griovio, kur triūse jos vyras. Tasai nuo
vargiu virpančia, kieta ranka nubraukė prakaitą nuo saule nuke
pintos kaktos ir, kol berniukas sėmė iŠ Šaltinio vandenį, išsiė
mė iš atneštos pintinėlės juodos duonos riekę. Nuo kelio alkana 
mergaitė godžiai žiūrėjo į duoną. Vyriškis perlaužė riekę per
sus, priėjo prie jos ir atidavė jai vieną pusę. Ji dėkojo jam to- 
ciu jausmu, kokio ji turėdavo tiesdama prie alkanų lūpų gautą 
išmaldą. Dar kartą vyriškio akys atydžiai apžiūrėjo sunykusią 
mergaitę ir jis padėjo jai į sterblę antrą riekės pusę. Mergaitė 
užmiršo alkį ir nustebusi žiūrėjo į grįžtantį lieptu atgal vyriškį. 
Jo žmona šluostė akis lyg butų verkusi, paskum žiurstu nušluo
stė nuo vyro kaktos prakaitą ir, man lyg pasirodė, kacLji pabu
čiavo jį. Paskui susėdo juodu erškėčių krūmo pavėsy. Šalia sto
vėjo tuščia pintinėlė, bet jie žaidė su klykaujančiu kūdikiu. Tuo 
laiku pro šalį važiavo žibančioje karietoje ponai ir matydami 
vargšų pasielgimą tarė:

„O kvailiai!“
„Jie jau nuteisti!“ pamaniau.
Toliau eidamas pamačiau vyriškį draugiškai man linksint, 

kai visas susigėdinęs tiesiau į mergaitę ranką, dovanodamas jai 
du sidabrinuku. Kaip nesulyginamai daugiau davė jis..:

Vis gražiau ir gražiau prieš mane skleidėsi akyratis. Kaip 
Dievo daržai, gulėjo žemės plotai spindėdami grožiu, užlieti 
Dieviško kilnumo gausybe, nešdami Jo gerumo palaimą ir dvelk
dami amžinybe. Ten eilė kalnų šauniomis viršūnėmis kyla iš 
tamsių eglynų į šviesias padanges. Čia minkštai sužėlusi ga
nykla giliai rami, kol jos netrypia neramus žirgas. Slėny vingiuo
tas upelis. Tai ramybės ir poilsio kelias pavojingų vandenynų 
jūreiviui, o žvejui gerovės ir ištekliaus šaltinis. Staiga išgirdau 
iš aukštybių plaukiantį balsą į mano širdį: „Veizėkit ir gėrėkitės, 
kaip geras yra Dievas!“ Iš tikro, čia, toje Dieviškoje gamtos šven
tovėje yra aukuras, ant kurio, pro šalį eidamas, kiekvienas sude
da nusistebėjimo, džiaugsmo ir dėkingumo auką Tam, Kuris 
taip gražiai suradęs pasaulį, tieka gerybių jį pripildė. Ilgai dar
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stebėjausi gamtos grožybėmis, kol prisiartinau prie puikaus rū
mo, kurio raudonų plytų sienos toli švytėjo egzotinių augalų: 
alėjomis ir savo didumu beveik užstojo greta esantį sodžių. 
Virs durų švytėjo parašas: „Pasaulio smagumams!“

Kieme juodavo eilės karietų ir būriai livr^pmis pasipuo
šusių tarnų kėlė triukšmą. Viduj parinktieji svečiai triukšmavo 
prie biliardo. Aš ieškojau nuošalaus kambarėlio. Pravėriau vienas 
duris, bet čia sutikau paniurusį žvilgsnį kortuojančių. Jie piktai 
sumurmėjo ir aš išbėgau kitan kampeliu. Bet čia sėdėjo daug 
ponų ir ponių apsikrovusių laikraščiais ir moderniškais žurna
lais. Vienai poniai pastebėjus žurnale užmaskuotą paryžietės at
vaizdą, visi šūkavo, stebėjosi, grožėjosi. Tik viena ponia nesiju
dino nuo klavitūros ir skambiu balsu traukė kaž_ kokios opere
tes ariją. Jai nutilus, šoko visi dėkoti už įspūdingą ir tikrai 
muzikalų arijos atlikimą. Aš tuo tarpu prisiminiau stebuklingą 
Dievo daržų grožį jaukuose, sulyginau jį su tais prasimanytais 
smagumais ir man dinktelėjo: „Jie jau nuteisti!“.

Staiga suriko kas pro langą: „padainuok mums ką nors! “ 
Pažvelgiau į gatvę. Ten stovėjo man jau matyta alkana mergaitė 
nuo kelią. Ji, matyt, klausės arijos ir dabar, pabūgusi šaukian
čių jos linkui balsų, norėjo pasprukti. Bet vienas ponas rodė jai 
pinigą ir įkalbinėjo likti ir dainuoti, kai tuo tarpu vienas raitelis 
šiurkščiai šaukė „šalin valkata“! „Ne, ji turi dainuoti“, reikalavo 
kiti. Tada raitelis brukę vaikui po kojų pinigą ir jau šėldamas 
sušuko: „Šalin!“ Bet kiti pašaukė tarną ir įsakė sulaikyti mergai 
tę. Jie tikėjos gausią išgirsti kokią gatvės dainušką iš, nekaltų 
lupų.

„Aš nemoku dainuoti“, pratarė vos girdimu balsu mergaitė..
Tai padeklamuok kokią žinai dainušką. Kitaip nė nemanyk 

liesti pinigą!“
Mergaitė pažvelgė į pinigą po kojų, pažvelgė į raitelį, ku

ris nepatenkintas pasitraukė nuo lango, ir virpančiu balsu pra
dėjo:

„Kas išsirinko apgynėju Dievą, 
Ir visa širdimi tiki...“

Garsūs kvatojimas prapliupo klausytojų tarpe. Mergaitė iš
sigando ir, paraudusi iš gėdos, kaip skalikų vejama stirna, pabė
go. Pinigą pasiėmė tarnas, o viešbučio svečiai vėl prašė talentin
gos ponios sudainuoti ariją iš operetės „Robertas — Velnias“.

„Jie jau nuteisti“, pamaniau. Ankšta ir tvanku man buvo 
tuose namuose ir aš nuėjau per sodžių. Paskutinėje sodžiaus 
pirkelėje piktai kas barėsi: „Tu valkata, nesirodyk man daugiau į. 
akis!“ Pro vduris sena moteriškė išstūmė tą alkaną mergaitę 
nuo kelio. Ši atsisėdo ant akmens ir karčiai verkė. Aš mėginau 
ją nuraminti ir paklausiau, kas ją išmokė tą giesmę, kurią ji 
buvo bepradedanti sakyti prie viešbučio. „Gal tėvai?“ paabejo
jau. „Tėvai!“ nustebo ji, „motyna mane tik bara. Aš ją nugirdau 
prie aklo kaimyno dųrų^ kai jis ją vakarais giedodavo!“ „Pa
sižadėk man kas dieną po vieną posmą tos giesmės kalbėti, kol
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užaugsiJi pasižadėjo ir daugiau neverkė.O „štai aukso“, kalbėjau 
toliau^ „atlygi nimasuž tai, ką sakei prie viešbučio lango.S Mažoji 
Čiupo pinigą: „Ačiū, ačiū!“ šaukė ji. „Dabar galėsiu nupirkti ma
mai skarą“. Sužinojau jos motyhą esant susirgus ir savo mažą 
dukrelę išsiuntus į sodžių pas senelę gauti šiltos skaros. į Dabar 
nupirksiu motutei skarą“. Tuos žodžius tardama džiaugsmingai 
žvelgė į savo senelės tripbelę, iš kurios buvo tik ką išmesta. 
Pamačius senę prie lango, skubėjo mergaitė prie jos rankoje 
aukštai iškeltą pinigą laikydama. Ko ji džiaugiasi? Ar, kad moty- 
nąi, kuri ją tik bara, suteiks malonumo? „Klausyk, mažoji!“ su
šukau, „nepažįsti tu savo tėvo?“ Mergaitė apsidairė, lyg jai gre- 
stų pavojus, pasilenkė prie manęs ir tyliai sušnabždėjo: „Tėvas 
yrą turtingas ir garsus, bet man negalima jo vadinti tėvu“; ir dar 
tyliau pridėjo, „jis yra tas, kurią pro langą išmetė man pinigą“.

„Jie jau nuteisti!“ pamaniau.

Atgal pas motutę.
Toli nuo triukšmingo miesto gyveno pasiturį ūkininkai. Tai 

buvo tylus kampelis, apsuptas ošiančių pušynų; žemai tvi
skėjo jiendrėmis apaugęs ežeras. >

Šiltais vasaros vakarais ten klykė antys ir nardė virš tamsių 
bangų mažas laivelis.... Jei kartais eidavo kas nors vėlai, maty
davo besiirStanČią laiveliu mergytę,—tai buvo atostogų parvažia
vusi Vanda. Ji gyveno saulėtu pavasariu;

Savo džiaugsminga skaisčia dvasia buvo vienas džiaugsmas 
visoj šeimoj. z

Vos pirmieji spinduliai sumirgėdavo ežero paviršiuj, Van
dutė skubėjo pasveikinti ryto saulę, rasotas pievų gėles; ir skra
jojo ji, lyg plaštakė, nuo vieno žiedo prie kito ir džiaugės, kaip 
begalėjo džiaugtis skaidri, gyvenimo nepažinusi, širdis.

Saulės šypsniais bėgo dienos.
Svetimas jai buvo vylių pasaulis.
Nors pailsusi parvažiuodavo atostogų, bet tyras laukų vėjas 

ir darbas ją vėl atgaivindavo. Dieną ji grėbdavo šieną ir kai 
gęsdayo paskutiniai saulėleidžio gaisrai, ji grįždavo iš lankos 
jaunimo būryj; o kaip šauniai skambėdavo jaunatvės dainos ir 
plaukė laisvaisiais laukais, žydinčiais kloniais...

Kai sutemdavo ir visi sumigdavo, Vandutė slinkdavo tyliai 
lyg šešėlis... — Tarp žydinčių jazminų krūmų stovėjo samanotas 
pakrypęs Kryžius. Ji klaupdavosi prie Jo ir ilgai, ilgai melsda
vosi...

Graži buvo jos malda prie seno Kryžiaus!.. Jį Jam pasaky
davosavo_ nerimastėlį, jaunutes godas... Jis lydėjo jos žingsnius 
nuo pat kūdikystės dienų. Giedrios tai buvo, į nieką nemaino
mos dienos!
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Bet gyvenimas bėgo ir viliojo į savo sūkurį jaunutes sielas.
Daug gimnazijos draugų važiavo į užsienį. Vieni, gal būt, 

ieškojo laimės, kiti šiaip sau, — daugiau pasaulio' pamatyti. Ren
gėsi su jais ir Vanda.

Gražūs draugų žodžiai, naujos viltys mirgėjo dar nežino
mais keliais,,. .. . ' • . . \

Vanda atvažiavo atsisveikinti su tėvais.
Ilgai verkė, ilgai maldavo motutė nevažiuoti; sakė ji žū

sianti gyvenimo sūkury, pagaliau ji, senutė...
Bet Vanda veržėsi visu pasiryžimu, — ten viliojo naujas 

įdomus gyvenimas...
Po metų sakė grįšianti.
Prispaudė motutė josios papurusią galvelę prie savo moty- 

niškos kiįitinės, padėjo Kryžiaus ženklą ir ši dingo iš jos ašarotų 
akių.'; ’■'

Buvo rytas. Taip pat gražiai švietė saulė, kaip anuomet, 
bet daugiau jau ji nieko nekėlė... Ten toli, tėviškėj, lingavosi tarp 
savęs ir verkė niekieno nelankomos gėlės...

Gatvėmis skubėjo lyg automatai žmonės. Be jausmo, be 
širdies jie rodėsi...

Nerangiai atsikėlė išbalusi Vanda, Ilgai tvarkė savąjį tualetą- 
Pagaliau išėjo į miestą, į sūkuringą be sielos miestą!...

Grįžo vidurdienyj. ~
Šiandie jos vardadienis. Vakarą sūkuringa puota. Šiandie 

dveji metai kaip atvažiavo į užsienį...
Akimirksnį žybtelėjo^ — kokia buvo ši diena prieš dvejus 

metus ir dabar, ■— šiurpas nukratė, bet ji vengė tos minties.
Vakare puota.
Skubėjo į namus. Atidarė duris ir, metusi apsiaustą, krito 

į. sofą. — Bet čia kaž kokio keisto kvapo pripildytas kambarys! 
Žiūri.., ■ ■-

— Ant stalelio stovi puokštė gėlių: keletas rūtų šakučių, 
tulpių ir baltųjų rožių,

Tai ji atnešė, draugė Elzytė, su kuria kartu atvažiavo. Ji 
buvo anuomet jos sielos draugė, bet dabar ją težavėjo naujas 
gyvenimas, nauji draugai. Su Elze nebesusitikdavo.

Ir štai ji paslapčiomis atnešė gėlių. Jos tebežydėjo, kaip 
anuomet, laimingąsias dienas.

Prispaudė gėles prie lūpų...
Rožės kaž ko verkė, baltos tyrutės rožės... tokios artimos, 

brangios...
O draugai, kur jie dabar? Ji mylėjo gėles, mylėjo juos ir 

pasitikėjo jų jauna broliška siela, bet -kur jie?
Išplėšė iš jos ramybę, giedrias svajones ir paliko vieną. Ir 

ji puolė į gyvenimo sūkurį, nes nieko nebeturėjo brangaus, 
artimo, Dviejų sielų dangus jai virto pragaru, o ji besikvato
jančiu iš savęs ir gyvenimo demonu.
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Bet Štai, stapterėjus valandėlę, susimąstė: ar tai tą pati sau
lėtomis svajonėmis begyvenanti Vanda? Ar ta pati, kuri tikėjo 
žmonėms, kuriai gyvenimas šypsojos nesudrumsčiama šypsena?

jau nepažino savęs.
Ir pravirko ji taip karčiai, kaip niekad nebuvo verkusi.
Pro langą veržėsi vakaro prieblanda.
Ji nieko nemąstė. Mintys pačios plaukė, sukosi, tai kopė - 

viena po kitos kaž kur aukštyn, tai vėl krito žemyn ir blaškėsi 
mirties agonijoj. Buvo tylu. Kambary kvepėjo gėlės.

Juo ilgiau ji verkė, juo labiau aiškėjo jos sąmonėj, kur ji 
dabar ir kas ji. Dar lyg ilgėjos kaž ko... Rodėsi, ateis, paduos jai 
ranką ir jos siela vėl, lyg iš purvinos žemės išaugusi gėle, pra
žys nauju žiedu, kuris papuoš jos taką. Pražys nauju bran
giu žiedu. Bet greitai, rodos, bėgo iš kampų kaž kokie bevilties 
šešėliai, bėgo prie jos išsišiepę ir kniubo, ir vėl bėgo.

Lyg pro rūkus aiškėjo brangus, suvargęs motinos veidas 
ir geros, be galo mylinčios akys.

Sušvito jos užmiršta spindulinga motinos meilė. Viską at
leidžianti paguodžianti, vienintelė, didžioji šio pasaulio meilė.

Tik ji neapgaulinga.
Gyvenimas jai jau viską išplėšė. Motinos meilė tik pasiliko.
Ir lyg žaibas, perskrodė sąmonę,—netekti jos!?
Lieki paskutinė elgeta, didžiai nudriskusi ir alkana. Puotos, 

aistringi balsai, taurės nieko jai nedavė, paliko didelę niekuo ne- 
beužpildomą tuštumą.

Nekartą Švintant išsiblaškiusi grįždavo,iš balių, krisdavo 
į lovąjr taip gulėdavo apsvaigusi.

Šiandie puota su naujų laimių žadančiais: draugais. Gal, ryt 
jau jie mane apvils, bet dabar jau vistiek, juk gyvenimas man da
bar tapo nuolatinė, apsivylimų grandinė. Šiandie ji išgers pasku
tinę linksmybių taurę! Atsistojo.

Pažvelgė tamsoj į veidrodį, bet ir ten lyg iš nežinomų pa
slaptingų tolių spindėjo viską permatančios motinos akys. Ji pabūgo.

Rožės verkė.
Nejau ji ir šiandie turi ten eiti?
Ne! Trenkė nuo stalo papuošalus...
Pasiryžo. Dar šį vakarą ji bėgs, ji apleis viską, viską, kas 

ją palenkė prie purvinos žemės, nėbėsusifiks tų žmonių.
Apsisiautė, paėmė vieną rožę ir kaž ką pasakiusi tarnui išėjo.
Gatvėse mirgėjo besielių žmonių. Ji nieko nenorėjo susitikti. 

Rodos, lyg kas būtų pradengęs sunkaus uždangalo kraštelį, kur 
jos svajonių slėpiniai sukrauti, ir matai ten: atgal pas motutę!

Ji bėgo.
Viena mintis,—greičiau į tėviškę! Ji puls prie motinos kojų 

išbučiuos jas, parodys savo sužeistą?sielą ir motutė nuramins ją.
Ilgai važiavo. Paskutinė stotis. Čia reikia laukti keletą valandų.
Aplanko ji miestą jaunystės. 5
Čia ji mokėsi. Čia brangi pažįstama kiekviena vietelė. Tarp 

aukštų liepų baltuoja mokinių bažnyčia. Užėjo. Tuščia, po vaka
rinių pamaldų.
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čia nekartą jį meldėsi ir gaivino savo jaunutę dvasią. Ir 
taip būdavo gera, ramu.

Atsiklaupė. Užmiršo melstis, bet Aukščiausis supras be
žodę jos sielos maldą.

Negęstamos liepsnelės nušviestoj Kristaus maldykloj klūpojo 
mergelė. Iš jos suvargusių akių matyti begalinis skausmas ir 
kaž koks gilus noras. Ir anuomet toj pačioj bažnyčioj spinksėjo 
negęstanti liepsnelė, taip pat buvo tylu,; bet sieloj jusdavo ką 
kita. Anuomet, ji jaunutė, gyvenimo niekšybių nepažinusi mer
gaitė, siuntė savo skaisčiąją maldą pas Aukščiausį Jr buvo lai
minga. ■ y . ’’

Dabar štai tylu ramu, tik jos siela sukniubusi prie Kristaus 
kojų verkė. O šios ašaros, galingesnės už maldą, — viską nu
plaunančios ašaros.

Laikas į stotį.
Pagaliau, gimtinės miškai, kur ne kartą gluosnių pavėsy 

svajota, ilgėtasi.
Viena mintis, — greičiau pas motutę!
Skubėjo.
Puikus vasaros-vakaras.
Kiekvienas krūmelis, rodos, sveikino ją sugrįžusią. Čia bė

giota, žaista kūdikystėj, čia gražiai džiaugtasi pavasario spindulio 
prieglobstyj.

Sužibo ir gimtų namų žiburiai.
Širdis krūtinėj labiau nerimo.
Įėjo.

• • < ' ' . , ■

Pro f. P r. Dovydaitis.

C. F. Gauss ir Sophie Germain.
(Skiriu visoms ateitininkėms matematikėms).

Nesenai sukako lygiai 150 metų, kai gimė „matematikų ku
nigaikštis“ (prineeps mathematicorum) Karolius Frydrichas Gaus- 
s’as. Šių, rods jau pernai įvykusių, sukaktuvių proga apie Gaus- 
są yra plačiau parašyta gamtos ir gretimų mokslų mėnesiniame 
laikrašty „Kosmos“ (Šių metų rugsėjo mėn. sąsiuviny 422—427 
pp.). Šį Gausso paminėjimą parašyt man atėjo talkon dabartinė 
„N. Vaidilutės“ redaktorė, kaipo būdama pati matematikė. Aš pats, 
bevartydamas literatūrą apie Gaussą, užtikau apie įdomius mok
slinius santykius, kokių Gausso turėta su viena savo laikų pran
cūzų matematike Sofija Žermenyte (Sophie Germain). Nusiteikęs 
atsilygint dabartinei „N. Vaidilutės“ redaktorei už talką ir 
drauge suteikt malonaus ir padrąsinančio (aš bent norėčiau, kad 
toks būtų!) pasiskaitymo pirmoj eilėj „N. Vaidilutės“ skaitytojoms 
matematikėms apie vieną jų pirmatakė iš nesenų laikų, dabar tat 
čia imuosiu tai daryti.
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C. F. Gauss ir Sophie Germain. 195

„N. V.“ skaitytojos žino, jog seniau, vadinamais viduriniais 
amžiais ir po jų buvusiais naujaisiais laikais, mokslo ir moksli
ninkų kalba yra buvusi tik j o t y n ų kalba; taigi ir visos mokslo 
knygos anais laikais buvo rašomos tik lotyniškai. Taip yra buvę 
net iki praeitojo 19-jo šimtmečio pradžios, kuomet ir Gaussas 
kūrė savo didžiuosius nemirštamus veikalus. Diduma ir Gausso 
pačių žymiųjų" veikalų yra parašyti dar lotyniškai. Svarbiausias 
matematinis (aritmetinis) Gausso veikalas yra jo „Disquisitiones 
arithmeticae“, išleistas 1801 metais, taigi dar pirmosios jaunatvės 
kūrinys (Gaussas yra gimęs 1777 m.). Deja, šis genialus veikalas 
ištisus dešimtmečius buvo tos gadynės matematikams visai, kaip 
sakoma, neįkandamas; taip buvo, viena, dėl to, kad lotynų kalba 
tais laikais buvo pradėjusi paliaut buvusi visų tautų mokslininkų 
kalba, ir todėl- jos nebesimokydavo taip uoliai, kaip pirmiau; o 
antra, sakytasis Gausso veikalas ir savo stiliaus bei turinio at
žvilgiu buvo ne koks lengvas romanas, bet baisiai kietas dalykas 
savo minčių gilumu. Tat jeigu jau susidarė įvairių anekdotų, kaip 
to laiko mokslininkai nepajėgdavo įvaliot kitus, lengvesnius (as
tronominius) Gausso lotyniškai paskiau parašytus veikalus, tai ką 
jau kalbėt apie sakytąjį. Gausso „Disquisitiones arithmeticae^ 
matematikams specialistams patapo prieinamas tik paskiau, kada 
jį įvaliojo didelis vokiečių matematikas Dirichlet’as (1805 —1859), 
ir, taip sakant, suvirškinęs jį, pertiekė kitiems. Paminėtina, kad 
Dirichlet’as Gausso sakytąjį veikalą per visą savo (deja, labai 
neilgą) amžių studijavęs apsisukdamas vis iš naujo, taip kad jo 
turėtasis šios knygos egzempliorius buvęs net iš apdarų išsinėręs; šį 
sudriskusį egzempliorių Dirichlet’as niekuomet nelaikydavęs ant 
lentynos šalia kitų knygų, bet visada turėdavęs ant dirbamojo stalo 
šalia savęs ir važiodavęsis jį su savim, kaip dvasininkas savąją 
maldaknygę, visose kelionėse. Užtat Dirichlet’as ir buvo1 reikiamai 
įsigilinęs į šio veikalo mintis ir padėjo jas kitiems suprasti.

Žinoma, Gaussui nebuvo jokia paslaptis, kad jo lotyniškai 
parašyti veikalai yra neįkandami to laiko mokslininkams, ypač 
jo sakytasis aritmetinis veikalas. *

Taip dalykams esant, šis „matematikų kunikaigštis“ turėjo 
būt juo labiau džiaugsmingai nustebęs, kai, praėjus trejetui metų 
po išleidimo ^Disquisitiones arithmeticae“, jis gavo iš Pary
žiaus laišką, iš kurio patyrė, kad tenai vienas jaunas geometras 
uoliai kalbamąjį jo veikalą studijuoja ir pajėgia į jį įsigilint. Apie 
tai Gaussas štai ką rašo 1804 m. pabaigoj savo draugui astro
nomui Olbers’ui: „Andai (—aną dieną) aš turėjau džiaugsmo, gauti 
iš Paryžiaus laišką nuo vieno jauno geometro, vardu Le Blanc’o, 
kuris entuziastingai atsidėjęs aukštajai aritmetikai ir man davė 
pavyzdžių, jog jis yra labai įsigilinęs į manąsias „Disquisitiones 
arithmeticae“. — Ir dar paskesniuose savo laiškuose Gaussas, 
progai pasitaikius, kalba apie kitus tojo „Le Blanc’o“ jam atrašy
tus laiškus, kuris „su tikra aistra studijuojąs jo Disquis. arithm.“, 
gerai jose apsityręs ir jam suteikiąs iš šios srities „tūlą meilin
gą žinią“. Šitokio pagyrimo žodžiai, plaukiantieji iš pagyrimais 
labai šykščių Gausso lūpų, nepaprastai daug pasako.
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Tais metais, apie kuriuos Čia kalbame, Gaussas gyveno sa
vo gimtajame Brąunšveigo mieste kaip privatus mokslininkas, ir, 
vietos kunigaikščio paremiamas, buvo čia įsikūręs jaukų šeimos 
židinį (1805), ir kitais metais džiaugėsi susilaukęs sūnelio (18Ö6). 
Bet po keleto savaičių visą šalį ištinka skaudi nelaimė. Napoleo
nas sumuša prūsų armijas paliai Jeną Jr Auerstedt’ą, čia mirtinai 
sužeidžiamas ir Gaussą globojęs kunigaikštis, ir netrukus patį 
Braunšveigą užima prancūzų kariuomenė.

Gaussas, rodos, buvo kurį laiką svyravęs, ar ir jam taip pat 
nebėgti su visais bėgančiais iš miesto, bet pagaliau nusilėmė pa
silikti. Ir štai, prancūzams mieste įsistiprinus, lapkričio m. 27 d. 
ateina į Gausso nam us jaunas prancūzų kariu inkas, batali jo no 
vadas, vardu Chantel ir mandagiai atsirekomendavęs Gaussui ir jo 
jaunai žmonai, pradeda pasakot, kad jį Čia pasiuntęs jo genero
las Pernety, kuris dabar laikąs apgulęs ir imąs Breslavo tvirtovę. 
Generolas jį čia pasiuntęs panelės Sotijos Žermenytės (Demoi- 
selle Sophie Germain) prašomas, kuri norinti pasiteiraut apie 
Gausso pasilaikymą šiuo metu ir, jei reikėtų, pasiūlyti jam savo 
globiamą apsaugą.

Atlikęs sau pavestą pareigą Chantel’is, sugrįžęs pas savo 
generolą, atraportavo, kad pranešus šią žinią Gaussui, „ii me 
parut'un peu confus“ (jis, Gaussas, išrodė truputį sumišęs, su- 
šikonfūzijęs).

Iš tikrųjų, dėl šiokio vizito Gaussas turėjo būt sumišęs ir 
nustebęs. Nes nei jis pažinojo generolo Pernety, nei buvo ką 
girdėjęs apie kokią Demoiselle Sophie Germain. Jis karininkui pa
reiškė, kad visame Paryžiuj žinąs tik apie vienų vieną moterišką, 
o tai, būtent, apie išgarsėjusio astronomo Lalande’o žmoną. Kai 
karininkas toliau buvo klausęs Gausso, ar jis nenorėtų panelei 
Žermenytei pasiųst į Paryžių laišką ir duoti jam, karininkui, tą 
laišką pasiųst, tai Gaussas nemokėjo atsakyt nei „taip“, nei „ne“ 
ir tik padėkojo jam bei jo generolui už parodytąjį juo rūpinimąsi. 
Be šio vizito, Chantel’is Gaussą dar tuoj užkvietė pietų pas pran
cūzų miesto gubernatorių, divizijos generolą Buišson’ą. Bet ir čia, 
pietuose, Gaussas negalėjo nieko sužinot apie tą paryžietę, kuri 
juo buvo susirūpinusi ir ėmė jį savo globon. Rods, Chantel’is 
savo generolui galėjo tiek dar pridurti, kad šis dar jaunas, 
bet jau pasauly išgarsėjęs Braunšveigo mokslininkas Gaussas, jau 
ir p r i e š tai daugelio kitų reikšmingų Paryžiaus asmenų buvo 
rekomenduotas prancūzų vietos komendantui, taip jog nesą pa
vojaus, kad Gaussui galėtų atsitikt kas bloga.

Na, bet kas gi toji Demoiselle Sophie Germain? Gaussas 
apie tai sužinojo tik po keleto mėnesių, kai ji pati jam pasisakė 
laiške 1807. II. 20 d. Apie tai Gaussas štai ką rašo savo laiške 
1807. III. 24 d. tam pačiam savo draugui Olbersui Brėmuose: 
„Manasis (veikalas) Disųuisit. arithm. nesęriai davė progos 
man labai nusistebėk Aš jau Tau ne kartą esu rašęs apie 
vieną Paryžiaus korespondentą Le Blanc’ą, suteikusį man pavyz
džių, jog jis tobuliausiai pasisavino visus to veikalo tyrinėjimus.
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Tas Le Blanc’as nesenai man davėsi arčiau pažįstamas. Tu r būt 
ir Tave tiek nustebins, kiek nūstebino ir mane, jog Le Blanc 
tėra buvęs prasimanytas vardas vienos jaunos panelės Sophie 

trini « « ’

z' ■ ■ ' * . : ’ A ' ’ . . • ■ . ’ . ■ • ’

Kaip istorija Zermenytės santykių su Gaussū yra lyg koks 
mažas romanas, -taip ir visas šios protiniu atžvilgiu nepaprastos 
moteriškos gyvenimas yra buvęs kaip romanas. Jos_būta 13 mė
nesių vyresnės už Gaussą (gimusi 1776. IV. 1). Ji gimė vienoj įžy
mioj, gerai pasiturinčių Paryžiaus gyventojų šeimoj. Prasidėjus 
Prancūzų didžiajai revoliucijai, ji nors dar tebuvo 13 mėtų am
žiaus kūdikis, betgi, pasakojama, jau iš pirmųjų revoliu
cijos įvykių spėjo ateinant ilgus baisius laikus, ko neįmatė didu
ma suaugusių. Todėl mergytė pradėjo mielu noru buvot savo 
tėvo bibliotekoj; ji ten praleisdavo daugel valandų, atsiskyrusi 
nuo pasaulio ir nusikreipusi nuo triukšmingų dienos įvykių. 
Vieną dieną tėvo bibliotekoj jai patenka į rankas Montuclas’o 
Matematikos Istorija. Ji ten perskaito apie Archimedą ir jo ne
paprastas mirties apystovas. Aprašymas padaro jai giliausio įspū
džio. Taigi, galvoja ji, vis dėlto dar esti kažkas, kas žmogaus 
dvasią įstengia taip patraukti, jog ją pakelia aukščiau praeities ir da
barties, aukščiau pavojaus ir mirties. Kaip šis graikų mokslinin
kas, nebodamas romėnų paimto savo gimtojo miesto, neboda
mas su nuogu kardu ant jo užsimojusio priešų kareivio, įsigi
lina tik į smėly išbraižytas savo geometrijos figūras ir tik vienoj 
savojo mokslo minty paskendęs ramus priima mirties kirtį, tai 
taip ir ji, mažutė prancūzaitė, norėtų Šiame moksle ieškoti už- 
miršt visa, kas darosi aplinkui. Ir ji pradeda dabar studijuot Šį 
jai buvusį nepažįstamą mokslą; bestudijuojant, auga ir jos uolu
mas bei susidomėjimas.

Jos šeima pyksta už tokį jos užsiėmimą, nepritinkantį nei 
jos amžiui, nei lyčiai. Ją varu verčia naktį ilsėtis, iš vakaro atim
dami jai drabužius ir šviesą, ir jos kambarį palikdami nekūrentą. 
Ji nuduoda klausanti. Tačiau, kai tik visi giliai sumiega, ji to
kiame šalty, jog rašalas sušąlą rašalinėj, susi vy nio jų s į menką 
antklodę, toliau mokosi savo mėgiamą mokslą. Keletą kartų rytą 
ją radę tiesiog sustyrusią nuo šalčio. Namiškiai įsitikina, kad jų 
priešinimasis nieko nepadės ir jai duoda laisvę studijuot.

Studijuodama toliau, ji nepabūgsta ir didesnių sunkumų. 
Didžiųjų matematikų Newton’o ir Euler’io veikalai parašyti loty
niškai. Kad galėtų į juos įsigilint, ji — ir vėl pati per save — iš
moksta ir lotynų kalbą. Už visą iškentėtą vargą ir pakeltas sun
kenybes jai gausiai atlygina tas malonumas, kurį ji junta dabar, 
galėdama savomis jėgomis vis giliau ir giliau siekti į jai iki tol 
buvusį uždarą grynos minties pasaulį.

Kai ^Paryžiuj įkuriama ir atidaroma Politechnikos Mokykla, 
tai ji įsigyja tos mokyklos paskaitų studentų užrašus apie che
miją ir matematiką. Pasirašydama Le Blanc’o vardu, ji į tuos stu-
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den tų vyrų darbus įterpia savo pačios matematiškų išprotavimų, 
ir Mokyklos profesorius, ne kas menkesnis, kaip didis Langran- 
žas (Lagrange) šiuos Le Blanc’o darbus randa esant ypač pagir
tinus; o kai,v pagaliau, patiria, kas yrą jų tikrasis autorius, jis ’ 
oats duoda Žermenytei patarimų jos ■ tolesnėse studijose. Tuo 
Dudu ji patampa viso Paryžiaus garsenybė. Dideli mokslininkai 
su pagarba lanko ją ir jos tėvų namus, o iš to ji gauna naujų 
pažadinimų bei akstinų tolesnėms savo studijoms.

1798 išeina Ležandro (Legendres) išgarsėjusioji. „Skaičių 
teorija“. Zofija tuoj stropiai užgula studijuot naująjį veikalą; ir 
kai po trejeto metų šioj srity išeina anasai Gausso veikalas, ji 
jau yra pakankamai pasirengusi galėt imtis studijuot ir šį gi
liausią veikalą ir po metų, kitų jau įstengia jo autoriui suteikt 
vertingų pastebėjimų. Čia ir vėl ji pasinaudoja vyrišku Le Blanc’o 
pseudonimu, idant išvengtų tos pajuokos, kuria būtų apipilta 
mokyta moteris. Prašydama Gausso atrašyt, ji savo adresą pa
duoda garsaus orientalisto Silvestro de Sacy vardu, ir per jį gau
na Gausso atsakymus. •/...■■ ■'

Kai prasideda karas ir Gausso gyvenamąjį miestą BraunŠ- 
veigą užima prancūzai, ji susirūpina jos branginamo didžio ty
rinėtojo likimu, visus smulkius sumetimus deda šalin ir kreipiasi 
į savo šeimos draugą generolą Pernety...

■ ■ ■ ■ ■ .. . _■ •. • .. • ( •

Didžiausio s e n ų j ų laikų matematiko Archimedo mirtis buvo 
uždegusi ir patraukusi mažutę Zofiją matematikai, tiksliausiam 
visų mokslų. Ji tiek čia nudirbo, jog galėjo betarpiškai santy- 
kiųot su didžiausiais n a u j ų j ų laikų’ matematikais, su Lagranžu 
ir Gaūssu, ir rado jų gyvo pritarimo. Jos didžiausios reikšmės 
darbai yra skaičių teorijoj. Čia ji aptiko įvairių gilių teoremų. 
Tačiau didžiausia i š v i r š i n ė pagar ba jai teko už darbus kitoj 
srity: plokštumų teorijos problemos ir matematiškos fizikos sri
ty, kuriai Paryžiaus Mokslų Akademija, Napoleono paakinimu, 
buvo paskyrusi premiją (dovaną). Buvo reikalaujama formuluot 
elastingų plokščių matematiška teorija. Žermenytė šią dovaną 
gavo, nors Šokusi į darbą tik iš trečio karto, kai ir dovana buvo 
paskirta trečią kartą. Rods, jos tas premijuotas raštas proble
mos neišsprendė ir šiandien jis tetur daugiau istorinės vertės. 
Sakytaisiais darbais ji buvo užsiėmusi 30-45 m. savo amžiaus 
laikotarpy. Vėliau ji rašė apie sakytųjų skaičių teoriją ir apie 
plokštumų sukumpimą.

Be grynosios matematikos ir matematiškos. fizikos sričių, 
Žermenytė mėgino dirbti ir f i 1 o s o f i j o j, rods, su mažesniu 
pasisekimu^ kadangi jos, rodos, neturėta pagrindingesnio filoso
fiško išsimokslinimo. Tvirtu pasitikėjimu stojo ji prieš Kanto 
filosofiją, nors nevisai laimingai parinktais argumentais; jos pa
čios pasaulėžiūra, bendrai ėmus, buvo tokia, kaip ir Prancūzijos 
vadinamųjų enciklopedininkų. Jos filosofavimo mėgiamiausia 
problema betgi tai buvo gamtos mokslo santykiai su poezija
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ir menu. Kaipv apie Šį laiką elektromagnetizmo aptikėjas Oers- 
ted’as, taip ir Žermenytė stengėsi, kad tikslieji rųokslai galėtų 
vaisingai pagelbėt poezijai.—Yra mėginusi .net kultūros istorijos, 
rašydama apie mokslo ir literatūros stovį įvairiausiomis kultūros 
epochomis. ■/. / . .

Šį įžymi moteriška nebesulaukė ilgo amžiaus: ji mirė turėda
ma 55 metus nuo vėžio ligos 1831.VI. 27. — Gausas ir paskęs- 
niais metais domėjosi jos likimu bei darbais, ir, kaip pasakoja 
vėlesnių laikų Gausso bendradarbis ir artimas draugas Vilius Ve- 
ber s, Gaussas per Göttingeno (kame jis profesoriavo) universi
teto 100 metų įkūrimo iškilmes (1837), kai pri ėjo programos 
punktas dalinti garbės promocijas (mokslo^ laipsnius), nieko ne
apgailėjo daugiau, kaip tik kad Zofijos Žermenytės nebebuvo 
gyvųjų tarpe, tos moteriškos, „kuri pasauliui įrodžiusi, jog taip 
pat ir moteris pajėgia ką stambaus nudirbti tiksliausiame ir ab- 
strakčiausiame visų mokslų ir todėl tikrai būtų pelniusi garbės 
diplomą“.

Iš tikrųjų, tokių moterų visoj žmonijos istorijoj iki šiol yra 
mažiau, ne kaip pirštų vienoj rankoj.

Ateitininkės matematikės, ar jūs nepadidintumėte šio skai
čiaus?! ■

P. S. Susidomėjusioms plačiau Zofija Žermenyte nurodysiu 
šiuodu man žinomu apie ją vo k i š k u veikalu: G o r i n g ’ o (1888 
m.), ir G. B i e d e n k a p p1 o, Jena, Schmidts Verlag (1910). 
Prancūzų didžiosiose biografinėse enciklopedijose tikrai bus ga
lima rast ir prancūziškų raštų apie ją bei jos darbus.—Aš šiame 
straipsnely tik atpasakojau tai, ką radau matematikos istorininko 
W. A h r e n s o viename straipsny (Das Weltall 1926, spalių m.), 
pridėdamas kai ką pradžioj ir pabaigoj. Pirmam susipažinimui, 
manau, pakaks ir tiekos.

1928.IX.23.

Iš P. Cassian Karg.

Sielų galerija.
Žodis pamoko, pavyzdys patraukia. Šis priežodis bus visad 

teisingas. Kai neramumas mane apimdavo, aš ilgą laiką ieškojau 
nusiraminimo moksle. Už tat dabar į tikrą, žmogišką gyvenimą!

1. Vienas kilnus draugas pasirinko paslaptį „Jėzau, būk 
mano sieloje“. Pat pradžioj ji taip giliai jam įstrigo, jog ir 
dabar po daugelio metų jos tebesilaiko... Jei vyriška siela kartą 
ką aukštesnio supranta, tad... Viens kunigas jį paakino į šią pa
slaptį, jam atvėrė pratinimosi meną, ir dabar gerasis draugas 
padarė žymios pažangos. 'Pirmiau jis buvo tik svetimų dorybių 
graibytojas, netrukus tampa dalyko meistras. „Jėzau, būk mano 
sieloj“ jį lydėjo darbuose. Nieks tai nežinojo. Tai buvo paslaptis. 
Seniau jis pritardavo lengvabūdėms kalboms, dabar jo akys bli-
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zgėjo ir... jis tylėjo. Pirmiau jam neapėjo negarbingas minėjimas 
šventųjų vardų, dabar vis dingteli: ką jie daro? — jis tylomis 
mąsto „Jėzau, buk mano sieloje“. Pirmiau jis juokėsi iš draugų 
nedorųjų ginčų ir kalbų, dabar jis kelia ir gina mergaičių garbę. 
Jam gali kiekviena mergelė patikėti, jis saugo ją, kaip savo sesę.

Taip taip, tai paslaptis! Bet tat, koltas draugas yra pasiekęs, 
tokiais puolimo laikais yra negražu,' — visai vienas, —' tik vie
nam Draugui padedant, — jis pastoja kelią 27 vyrams norint 
sudaryti jiems prieštikybinę draugiją. —

Neugdo dabar paslaptis nei vyrų, nei didžvyrių — ir, jei 
norit, — nei kankinių.

Mūsų laikais stinga vyrų. Ne dėl to, kad Jų mažai gimtų» 
bet kad mažai tėra atgimstančių „vandeniu ir Šventąja Dvasia“ 
(Jon. 3; 5). ■ y f X z7 ;-A''--

Duok vyrui giliai religingą mintį mažos paslapties pavida
lu ir jis bus dangiškųjų dalykų apaštalu!

2. Viena fabriko mergelė iš M. neperseniai tapo mažosios 
paslapties mokinė. „Tada — sako ji savo atsiminimuose, ---- te
pradėjau . gyventi. Mano gyvenimas susyk pasidarė turiningas, 
aiškus ir šviesus. Dabar aš pasiaukojau Dievui nusidėjėliams at
versti. Kai fabrike būdama mąstydavau apie savo paslaptį „Jė
zau, tau priklauso visa mano širdies meilė“, mano vargšėj širdyj 
suliepsnodavo meilės ugnis ir tada aš galėjau, kaip apaštalas, 
kviesti visus tą pat darytį, kad jie būtų tikrai laimingi, kaip 
kad pati aš esu buvusi laiminga.

Man teko būti tarp laisvo elgesio darbo draugių, tarp len
gvabūdžių moteriškių ir klykaujančių merginų, kurioms rodėsi, 
buvo džiaugsmas daryti pikta ir sau ir kitiems. Aš jau buvau, 
ačiū Dievui, kitokios nuomonės. Jų kalbas laikiau didele nelaime, 
tuos juokus — pragaro. muzika. Tylėjau aš, o mano paslaptis 
tiekdavo man nepaprastų jėgų. Vakarais viena niekąm nieko ne
trukdant, džiaugdavausi su Jėzumi. Kol užmigdavau, pasakoda
vau, Išganytojui, ką buvau dieną pergyvenusi. Ir nieks nežino, 
kaip buvau tada laiminga. Mano širdis tarp visų kasdienių gy
venimo drumzlių liepsnojo dėkingumu Išganytojui, nes Jis man 
leido suprasti vidujinio gyvenimo grožį ir didybę“.

3. Iš kaimų: „Niekad nebuvau maniusi, jog vidujinis gyve
nimas gali tiek daug grožybių suteikti, kiek kad jų dabar pergy
venu. Rytą mano pirmoji mintis yra mano paslaptis „Išganytojau, 
Tau pavedu visą mano jaunystės meilę“. Tai kartojau pabudusi, 
pakilusi, besirengdama, besiprausdama, besitvarkydama, kol po 
rytmetinės maldos eidavau į darbą. Kai kada visa mano malda 
būdavo ne kas kita tik kartojimas tos paslapties. Iš tikrųjų, pir
miau gausiose maldose nebūdavau taip susikaupusi ir tiek kar
štai nesimeldžiau, kaip dabar, tiek mažai žodžių pasirinkusi, bet 
tik juos dažnai karštai kartodama. Nėra tokio darbo, kurį dirb
dama negalėčiau garbinti Išganytojo. Net maloniau man būti 
vienai lauke, miške, nes Jėzus taip arti esti ir aš galiu su Juo 
kalbėtis. Kiekviena gėlė, kiekvienas medis, kiekvienas laukas, mi-

I
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škasv pasakoja man apie Jėzų. Esu aš laimingąj — visad laimin
ga. Šen ir ten būdama galiu akimirksniui atsitraukti nuo darbo 
ir pagarbinti Jėzų: Viešpatie, įeik į mano širdį? meldžiu Jėzų pa
sirinkti manyje būstinę. O tat yra švelnus Išganytojo dėmesys, 
nes juk viena buvau siųsta į darbą“.

Šį įsitikinimą pastebėjau paprastos kaimo mergelės. Klau
sykime toliau:

„Dirbant su kitais nenorėdavau, kad pastebėtų kas mano 
šį įsigilinimą apie Dievą. Mano paslaptis tepriklauso man ir ma
noJėzui. Nežinojo įeiti, kad aš džiaugsmo pilna. Mes gyvenome 
toli nuo bažnyčios ir priimti Švenčiausiojo aš retai teeidavau; bet 
j u sdavau Šventosios Komunijos veikimą, kai grįždavau įprie pa
slapties,-—-ir jungdavausi su Tavimi, Viešpatie“. Tai yra dvasiškoji 
Komunija. „Aš buvau nepaprastai laiminga. Taip buvo visą dieną. 
Vakarą mano paslaptis buvo paskutinė mano mintis. Kai kada 
negalėdavau užmigti. Meilės jėga didi. Niekam apie ją nieko ne
sakiau. Nesakiau kitiems, kad naktį buvau pabudusi paslapties 
pakartoti,—tikiu,, kad Jėzus pažadino norėdamas tai išgirsti. Kiti 
mane klausė; tu verpi? Aš tylėjau. Džiaugiausi, kad tai buvo tik
rasis kelias. Jėzus leido man tai suprasti ir rodė savo pastoviu 
dėmesių, kad Jis mane myli, o aš Jį. Kunigo sielai, kuri man šio 
lobio kambarį atvėrė, visad toje Dievo meilės tarnyboje liksiu 
dėkinga“,

Ar bereik pasakoti, kad tas kaimo vaikas spindinčias akis 
ir Širdį turėjo? Ne. Tai aiškiai rodo kas jau pasakyta.

4. Kunigo siela: „Kaip vaikas, aš mąsčiau apie mažąją pa
slaptį. Ji tiek man patiko ir tiek giliai ją įsidėjau į širdį, jog net 
ir pats sau vieną susigalvojau: „Išganytojau, Tau pavedu visą 
savo kunigiškąją meilę*4. Prisipažįstu, tai tiekė man daug galios. 
Visur mane lydėjo ši mintis. Bet pradžioj aš turėjau užsispyrus 
šią mintį sekti, kol ji ėmė lydėti mane. Nuo to laiko ji apsiaučia 
visą mano kunigišką veikimą. Keletui vyrų, kurie atrodė jau verti 
tų malonių, atsargiai,—tarp keturių akių,—patariau tvirtai pasisa
vinti mintį „Išganytojau, Tau pavedu visą mano vyriškąją meilę“: 
Moteris mokiau pasirinkti paslaptį „Išganytojau, Tau pavedu visą 
meilę, kurią tik mano moteriškoji širdis gali turėti“. Kurie mano 
patarimo paklausydavo ir vykindavo jį, visad būdavo gausiai at
lyginti už mano rūpestį. Savo parapijoj turėjau motiną, kuri jau 
visus savo vaikus buvo išmokiusi mažosios paslapties. Didžios 
mergelės, kurios tarp savęs Šnekasi apie vidujinį gyvenimą; vai
kinai, kurie pirmiau vengdavo mane susitiktų dabar per ugnį eina 
už katalikybės dalykus. Kas suskaitys sielas, kurios tokių kunigų 
dvasioje praturtintos ir padarytos laimingos. Daugiau kunigų, ku
rie būtų Dieviškos širdies kunigai!

5., Vienuolyne: Ir vienuolyną užkariavo mažoji paslaptis. Se
serų vienuolynas St. ir A. visiškai tuo būdu auklėja vidujinį gy
venimą. Vyriausioji sesuo nusistatė: Ordeno dvasia šiuose na
muose bus gera, jei visos sesers praktikuos paslaptį.

Kartą virtuvės kandidatė klausia—joms dviem tik tesant— 
virtuvės sesers: „Kodėl Tamsta gali viską taip tyliai nukentėti ar
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būtum kalta, ar nekalta? Jei tai galima man sužinoti, prašyčiau 
pareikšti ** Virtuvės sesuo jai atvėrė savo širdį. Ji buvo mažosios 
paslapties mokinė. Kandidatė džiaugs m uspinduliuojančiomis aki-

- mis prašė paaiškinti jai daugiau ir rūpinosi klausdama ar nega
lėtų ir ji tai daryti. Ir ji tai darė, kad garbintų ir skelbtų Jėzų

- /Kristų./ /
6. Vienas gimnazistas iš M. pasirinko paslaptį „Mano gy

venimas/ visos mano jėgos Jėzui“. Ilgai aš jį pažinau ir nieko 
nežinojau apie jo paslaptį. Bet jo buvimas ir elgesys jau buvo 
apologija tai, kas jame gyveno. Vėliau, būdamas -akademiku, šis 
vaikinas pasiekė nuostabių dalykų. Jis turėjo ugningos sv. Pau
liaus sielos pažymių, o to kilnumo daigas tūnėjo paslapties tvir
tovėje. /_•■

Būdamas karininku, jis didžvyriu žūsta kare, Kareiviai dėl 
šio savo vado ėjo į ugnį, verkė ant jo kapo, pagarbos pilni kal
bėjo apie jo brangintus dalykus. Šio asmens paslaptis ir supra
timas ilgam buvo paveikę kitus.

Paruošė Am.M.

. Am. M.
. Keletas naujausios moterų 

emansipacijos raidos nuomonių*).
Dvidešimtas amžius yra moterų emansipacijos laimėjimų 

amžius ir daugiausia ta prasme, kaip toji emansipacija buvo skel
biama paskutiniuosius du šimtmečius. Tą laiką po iškelta laisvės 
o balsių gaire rinkos i prispaustieji, nuskriaustieji, rinkosi tie, ku
rie norėjo pasukti visuomenės gyvenimo kelią nauja kryptimi, ža
dančia daugiau šviesių dienų jos nariams, tie, kuriems ankšta buvo 
gyventi bet kurioj susiklausimu paremtoj visuomenėj. Po laisvės 
gaire stojo ir moters, kaipo moters, su savo šalininkais prieš vy
rus,—prieš tariant netikusias vyrų moterų santykių gyvenime for
mas. Drąsias mintis greit pasekdavo ir drąsūs veiksmai. Kai ku
riems asmenims, susiorijentuojantiems laiko dvasioj ir pramatyti 
ateičiai įmautiems dalyką iš pagrindų vyrų moterų klausimas 
šiaip atrodo: '

Kantui. Jis moteriškumo esmės klausime skiria du da- 
lyku: g r o ž į ir k i 1 n u m ą. Kilnumas esanti daugiau savybė vyrų, 
o grožis moterų. Drąsa ir protavimo galia tai kilnumo pažymiai. 
Šie pažymiai vyrams padedą nugramzdinti jausmingumą protau
jant. Kilnumas esanti etinė dorybė. O grožis, kurs daugiau mo
teryse pašireiškiąs, esanti ne etinė, bet estetinė dorybė. Moteris 
turinti būti dora ne dėl to, kad ji justų pareigą, bet dėl to, kad

* '. . . ‘ ■* • ,

*) Šiam rašiniui pasinaudojome daugiausia atskiromis dalimis P. S e g
ge wis s ilgo straipsnio „Neuentwicklungen in der Frauenbewegung und 
Ffauenemanzipation“, spausdinto „Frauenart“ 1927 m.
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ji graži. Moteriškei esminga grožis, švelnus jausmas, bet ne griež
tas galvojimas. Tad, anot Kanto, moterims intelektualinis darbas 
yra priešingas jų prigimčiai. Jei moteriškė statosi uždaviniu griežtą 
pareigų atlikimą arba veržiasi į protinį pažinimą, ji griauna savo 
švelnumą, grožį. Jei ji laiko savo uždaviniu papildyti vyrą, ji savo 
esmines savybes nuslopina jo intelektu ir dfąsar Kantui tikrasis 
vyras irgi negali artimai bendrauti su moterimi, nes ji nuslopina 
tas žmogiškas vertybes, kurios kyla iš jo autonomingo proto es
mės. Galima jau iš čia suprasti, kad Kantas manė, jog moteriškei 
trūksta išvidinės kultūros.

S c h i 11 e r’is priešginybėmis rėmėsi, kalbėdamas apie vyrų 
ir moterų skirtumus. Esmiška ir vyrams ir moterims jis laikė do
ros ir atjautimo sintezę. Ši sintezė, jis sakė, moteryse vyksta lai
svai, be kovos, tuo tarpų, kad vyrai turi ją įsigyti pačiu laisvu 
noru. Jam grožis ir kilnumas yra pirmieji žiedai asmenų dorybės, 
ar tai būtų vyras ar moteris. Bet vertingesnė toji dorybė, kuri 
turi veikimo pažymių. Naiviškai gražios sielos, kokios tegali būti 
Šileriui moters, irgi pilnutiniam žmogiškumui reikalingos. Mote
ris, jis mano, yra prigimtas vyro atbaigimas.

Tuo tarpu, kai Kantas ir Schiller’is, aptardami lyčių esmę, 
laikė pradedamuoju punktu etinį ir estetinį nusistatymą, Vilhel
mas H u m b o 1 d t’a s norėjo nustatyti vyriškumo ir moteriškumo 
esmę atsižvelgiant į psichologiją; į priešingumus vyro ir moters 
sielos prigimtyj. Jis matė visur šalia jėgos negalę, Šalia veiksmo 
neveikimą, šalia aktyvumo receptyvumą. Priešginybės tos jam ro
dėsigyvenime reikalingos, be jų gyvenimas irtų. Jėgą, veiksmą, 
aktyvumą jis laiko esminėmis ..vyriškomis- savybėmis; negalę, ne- 
veiksmą, receptyvumą—moteriškomis.1 Šios savybės bet gi nepa
sireiškia tik visiškai vienos vienuose ir kituose, jos tėra tik vie
nuose ir kituose vyraujančios drauge tarp kitų, kitai lyčiai esmi
nių, savybių. Tą moterų ir vyrų skirtumą, apsprendžiamą virš mi
nėtomis savybėmis geriausiai galima esą matyti iš veiksmų. Vy
ras stengiasi veikti savarankiškai, veikimą stengiasi nukreipti į 
kitus. Moteris priima veiksmus ir nukreipia juos į save. Vyrams 
esmingas kitų, išorėn nukreipta^ veikimas, moterims—veikimas 
vidujinis. Vyro grožis pasireiškia daugiau nugalėjimu, dalyko su- 
kūrimūj moterų grožis—daugiau gausumu jausmų nėgti veiksmu 
sukuriant dalyką. Humboldt’as nemano, kad moters grožis ir jos 
kūryba būtų nesuderinamu, tik kad jos kūrimas ne pats veržiasi 
į aikštę, o turi būti giliai pastebimas. Už tat moters kūrimas 
tegali būti pastebimas tik tuomet, kai jis pasiekia aukščiausio 
laipsnio. '

Idealaus grožio, mano Humboldt’as, negalima bus atsiekti 
kiekvienai lyčiai atskirai, nors ji ir didžiai ištobulintų savo pri
valumus. Tikras grožis tegali būti atsiektas savitarpiniu lyčių 
veikimu.

Humboldt’o vyrų ir moterų sielų priešginybių svarstymas, 
kaip jau minėjome, atliekamas racionaline psichologija pasire
miant. Vietoj psichologinių priešginybių S ch lei er mach e r’i s

f
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ima gyvenimo formų priešginumą: namus ir pasaulį. Sielos ir 
vyro ir moters yra vienodos. Mes matome skirtumo jų veikimo 
bude. Moteris daugiau veikia vienumoj, šeimoj, vyras daugiau 
pasireiškia viešumoj. Vyro veikimui dirva yra pasaulis, moters— 
namai. ' ė,'■•■■■ ■. .? • • .

Georg S i m m e 1 ’ i s Kanto, Schiller’io, Schlejermacher’iomin • 
f iš suveda į vieną priešginybių sistemą, Jis mato čia du dėsniu: 
1) priešginybės sąvokos yra pagrindinės lyčių skirtumo klausi
mą svarstant, 2) priešginybės turi tendencijos kuo ryškiausiai 
lytyse posireikšti. Vyrų esminis pažymys yra išorinis veikimas, 
kurio išdava yra civilizacija ir objektyve kultūra, moters toks pažy^ 
mys yra vienumas, ramybė, gilus vidujinis pergyvenimas. Tie 
esminiai pažymiai yra vienodos vertės, nes jų įtaka į kultūrą tu
ri savus atspalvius; čia turi pasireikšti ir viena ir kita.

Sie priešginybių kėlėjai pat pradžioj dalyką ima vis labai 
bendrai, ne taip ryškius specifiškus lytims pažymius visai aplei- 
dami, P o z i t i v i s t ai, materialistai lyčių esmės skirtumui iš
aiškinti vartoja experimento kelią. Iš vyrų moterų veiksmų daro 
sprendimą apie sielos struktūrą. Labai daug dėmesio jie kreipia 
į platinimosi funkcijas, kurios moters gyvenime užima didžiai 
svarbią vietą. Kai kurie,kaip šit M oeb i u s, biologines funkcijas 
laiko esminėmis moters visam gyvenimui ir į jos sielą žiūri kaip 
į tų funkcijų išdavą. Jo nuomone, moters uždavinys ir visas tu
rinys jos gyvenimo tėra palaikyti žmonių giminę. Motyniškumo 
jausmas irgi tesąs tik pripuolamas dalykas, pareinąs taip pat nuo 
biologinių funkcijų. *

Kiek blaiviau galvoja Wilhelm L i e p m a n n ' a s. jis nenu- 
rodinėja didžiųjų tarp vyrų ir moterų skirtumų, tik iš fiziologi 
nių tyrinėjimų sprendžia, kad moters turi mažesnį abstraktišką 
sugebėjimą, didesnį mąstymo subjektyvumą ir daugiau įdomau
jasi savimi. Jos jausmingumas rodo, jog ji mažiau priešinasi 
kūno palinkimams ir lengviau reaguoja į išorinį veikimą. Moters 
gyvenimo centru jis laiko motynystę; šiam reikalui pritaikintos 
visos jos kitos savybės. Meilėj ji, pasiekia savo aukštybę. Kai 
prie motynystės dar pridedamas vaikų auklėjimas, tai patiekia
mas jau visiškai pilnas moters egzistavimo supratimas.

Panašiai kalba moters veiksmų stebėjimu ir statistika pasi
rėmę S t e y n ’ a s, R i c h a r d ’ a s B a e r w a 1 d ’ a s ir Otto 
L i e p m a n n ’ a s.

Organinė lyčių psichologija nurodinėja, kad tie vietomis 
kraštutiniai sprendimai turį daug tyrinėtojų subjektyviškumo. Ji 
tvirtina, jog moters laisvos nuo išorinės prievartos ir išvidinės 
įtakos būdamos moterystėj gali gerai atlikti motynystės pareigas, 
taip pat turėdamos pašaukimą, savo moteriškoms savybėms nei 
kiek neprieštaraudamos, gal i sėkmingai pas įdarb uoti vi suomene i, 
menui,. mokslui. Moteris turint skirtingų nuo vyrų savybių iš 
prigimties, kartais vadinamųjų „pasiaukojimo džiaugsmu“, sutin
ka ir daug žymių moterų, pav. Ursula Graf, M. Mueller, Else Kro- 
nėr, Charlotte Buehler, Martha Rincklake ir k.
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Bet ir dabartiniais laikais yra asmenų, kurie, skelbdami vi
sišką visame kame vyrų ir moterų lygybę, rūpinasi" įrodinėti, jog 
moteris, ir esminėmis savybėmis visiškai nesiskiria nuo vyrų. Is
torinį ir psichologinį įrodinėjimus patiekia M. Vaerting. Iš gausios 
istorijos medžiagos jis taria vyravimą vienos lyties buvus įvai
riose kultūros fazėse. Moterims vyraujant*) visuomenėj, vyrų pa
dėtis ir šeimoj, ir visuomenės, ir religijos gyvenime buvusi tokia 
pat, kaip kadbvyrams vyraujant esanti padėtis moterų. Šiandieni
nės moterųybūdo savybės esančios vyraujančių vyrų padaras. 
Jie pasižymi savarankiškumu, aktyvumu. Moterims tat stinga. 
M. Vęarting kviečia eiti prie visiškos lyčių lygybės visuomenės 
gyvenime, kur turi būti lygus darbo padalinimas ir lygi teisė, kur 
moterys turėtų tokią pat sexualę,kaip vyrai, laisvę arbakur ir vyrų el
gesį normuotų griežtos moterų papročių normos. Palyginamo
sios lyčių psichologijos davinius jis laiko klaidingais ir reikalau
ja, kad objektyviems sprendimams būtų imama medžiaga tik iš 
tokių tyrinėjimų, kur vyrus tyrinėja vyrai, o moteris moterys, nes 
antraip daug sverianti sexuale įtaka. Vaerting siūlomųjų tyri
nėjimų pavyzdžių jo veikaluose galima gaušiai rasti.

Taip pat visiškos moterų vyrų lygybės moterų idealą sten
giasi pagrįsti biologiškai rusas A. Nemilov. Jis mano, jog ekono
minė moters nuo vyro neprįgulmybė, teisinis ir visuomeninis jos 
sulyginimas su vyru nepastatys jos su vyru vienodoj aukštumoj. 
Svarbiausiąja moters atsilikimo priežastimi jis laiko jos biologi
nius sunkumus; Bet jam irgi aišku, kad tie biologiniai pančiai 
surakinti su moters prigimtimi ir kad visiškai moterį iš jų ne
galima išliuosųoti. Todėl jis tik tesiūlo kiek galima ją nuo tų 
pančių atpalaidoti. įvykdyti tai, jam rodosi, būsią galima įvedus 
visuomenėj naują moralę, kur nebebūtų skirtumo tarp žmonos ir 
meilužės, tarp moterystėj ir ne moterystėj gimusių vaikų,—įve
dus laisvąją meilę.

Tai plačiai dabartiniais laikais garbinamas siaubūnas. Matyt 
tat jau iŠ tuos diegus skleidžiančios literatūros plitimo; pav. 
laisvosios meilės skelbėjos Karin Michaelis veikalo, „Das ge
fährliche Alter“, visai trumpu laiku vienoj Vokietijoj buvo išpar
duota apie 200 tūkstančių egzempliorių. Nors ir etiniai, ir estetiniai, 
ir psichologiniai, ir fiziologiniai, inbiöloginiai tyrinėjimai, kurių po 
charakteringesnį tik pavyzdį Čia patiekėm, randa skirtingos vyrų mo
terų prigimties, vis dėl to matome, ypač iš paskutinio pavyzdžio, 
ir dabar esama kvietėjų po ta laisvės gaire, kur piktasis siaubū
nas sunkioj atmosferoj pavergia moters sielą ir lemia jai negar
bingą ateitį. .

*) Kad buvo toks laikotarpis, istorijos nėra nustatyta.
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 Lytis ir asmenybė.
Moterų judėjimo pagrindas yra ieškojimas kelių moterų 

pajėgoms pasireikšti kultūriniam pasaulyj. Esamoms gyvenimo 
formoms trukdant kalbamoms pajėgoms iškilti, šis ieškojimas 
įgavo judėjimo pobūdžio. Moterų judėjimas iškėlė du pagrin
diniu klausimu: žmogaus ir moters esmės. Gyvenime jaučia
moji nelygybė vertė moteris pabrėžti, kad jos lygios vyrams, 
kad jos taip pat žmones. Tradicinė tendencija daugiau ar mažiau 
aašalinti jas iš viešojo visuomenės gyvenimo vertė jas konstatuoti 
Dendras abiems lytims žmogaus teises. Antra vertus, jos jautėsi ir 
kaip moterys neįvertintos. Jos priešinosi prieš kasdienį moterišku
mo įvertinimą, sudarantį, norvegės Arne Garbory žodžiais tariant, . 
ypatybių rinkinį, kurį kiekvienas vyras, vyriškas filisteris, mote
ryse garbina. Jos nusistatė būti moterimi laisva, pagrindine pras
me, bet ne sulig vyrų nustatytos normos, ne tam, kad iš anksto 
kam nors patiktų.

šios paprastos mintys sudaro dar ir šiandien problemų 
pagrindą, kurios vis iš naujo, naujesnėse formose iškyla. Viena 
giliausiųjų, kuri nuo pat-moterų judėjimo pradžios vis daugiau 
sprendžiama yra lyties, ir asmenybės santykių problema. Klausi
mas, ar vyriškumas ir moteriškumas yra pripuolami bendro žmo
giškumo bruožai, ar pagrindiniai jo elementai, yra dar neišsprę
stas, nežiūrint daugelio šiandien palaikomos teorijos, kad kiekvie
nas gyvis susideda iš vyriško ir moteriškę elementų mišinio su 
vienos lyties elemento persvara. Tačiau,organizmas skiriasi nuo 
mišinio vienodumo (Einheitlichkeit). Čia kyla klausimas, kas 
sudaro šį vienodumą, kuo jis pasireiškia? Ar yra kalbamo vy
riško ar moteriško elemento primate? Tačiau tuomet nesupran
tam a, kaip gali netrukdyti organizmo vieningumui įterpiamas 
kitos lyties elementas. Iš čia kyla-eilė kitų klausimų: ar žmo , 
gaus „aš“ yra antilytinis, visai kitos kilmės? Ar jis yra tiek 
nuo lyties priklausomas, kad palyginamai galima būtų pasakyti, 
jog lytis duoda tik atspalvį žmogaus asmenybei?

Bendrai imant, vyras ir moteris turi bendras visas esmines 
žmogaus ypatybes, kurių turinys nepalyginamai didesnis už spe
cifinių lyčių ypatybių turinį. Visus kultūros davinius tikybos, 
mokslo, dailės s rityse lygiai gyvena abi lytys. Tai yra taip 
aišku, jog, rodos, apie tai ir kalbėti nevertėtų. Tačiau vienpu
siškai svarstant lyčių klausimą, šis aiškumas nyksta, ir todėl svar
bu jį pabrėžti.

Tad kuo pasireiškia skirtumai? Ar galima apskritai norėti 
būti moterimi, t. y. pasistatyti moteriškumą tikslu, siekimo idėja? 
Viena galima tikrinti, kad sugalvota, teorėtiniai nustatyta lyties 
idėja, moteriškumo idealo sąvoka yra dirbtinas dalykas, galįs

*

I
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vesti. į iškrypimą; Kalbant apie lyties idėją reikia ją suprasti 
kaip formuojančią pajėgą, kurios pažinimas ir sekimas statomas

- uždaviniu. Tačiau čia iškyla klausimas, kokį santykį turi lyties 
laskyrimas su žmogaus asmenybė? Ar nė asmenybė turėtų nu- 
emti vystymosi ir auklėjimosi klausimuose? Ar nebūtų atvirkščias 
dalykas nusistatyti būtįmoterimivieton būti „aš“. Ar ne butų klai
dinga statyti dirbtiną abstrakčių ypatybių paveikslą sekimo ob
jektu vieton klausytis formuojančių dėsnių. Žmogaus asmenybės 
paveikslas nesikartoja. Savęs suradimui ir ištobulinimui negali būti 
griežtai nustatytų iš anksto primestų normų. Tam yra vidujinis 
„aš“ formavimosi jausmas, nustatąs veiksmus, sprendimus, esan
čius mūsų „aš“ krypty j, mus formuojančius.

Aišku, yra ir bendros mūsų veiksmų normos. Jos yra ligi 
tam tikro laipsnio visiems bendri dėsniai, sulig kurių kiekviena 
asmenybė auga. Jie lygūs moterims ir vyrams. Dešimts įsakymų 
bendrai žmogui parašyti. Prieš juos neegzistuoja nei lyčių, nei 
individumų skirtumai. Jie privalomi visiems.

- Tad mes turim du pagrindu mūsų augimui: bendri doros 
dėsniai ir asmenybės įgimta forma, kurią gyvenant iš vystome. 
Šie du dalykai nustato mūsų išsivystymą. Čia dar prisideda lytis, 
kuri priklauso individualei sričiai, nes ji suaugus su musų asme
niu kaipo asmens esmės elementas, per jį pasireiškiąs.

Tad būtų klaidinga daryti iš moteriškumo ar vyriškumo 
normą, sulig kurios būtų nustatomas asmens vystymasis. Lyties 
išvystymo psichine prasme uždavinys y ra neišjungiamąi surištas 
su asmenybės išvystymo uždaviniu. Už iškrypimą baudžia čia 
tas pats instinktas ir tuo pačiu būdu, būtent: augimo trukdymu, 
kuris pasireiškia, jei ne augame iŠ savęs, o imituojame kitus. Už
davinys būti moterimi yra uždavinio būti „aš“ dalis. Moterišku- . 
mo auklėjimo ta prasme, kaip yra auklėjamas drąsumas, teisingu
mas, tiesumas etc., būti negali. Lyties Savybės yra aukštai suau
gę su asmens savybėmis. Moteriškumo auklėjimas gali pasirei
kšti tik kita prasme, būtent reikalavimu: būk savimi, buk, kas esi.

Atitolimas nuo savęs pasunkina žmogaus vystymąsi. Ap
linkuma pripildo žmogaus sielą daugybe tradicijų anksčiau negu 
jaunuolio atsparumo galia yra išsivysčiusi. Tradiciją yra būtina, 
tačiau ji yra tiek vertinga, kiek ji sutrumpina kelią save surasti, 
tapti asmenybe. Kiekviena generacija negali pradėti kultūrą iš 
pradžių, ji gali tik ją vaizduotis, pasisavinti ne tik tam, kad gy
venime ją sektų, bet kad savo asmenyj ją naujai sukurtų. Ne- 
semdama iš visuomet gyvų asmenybės Šaltinių, kultūra sensta, 
išsigimsta. .

Moterims daugiau gresia išsigimimo pavojus dėl išorinių 
reikalavimų, jos buičiai statomų, kuriems ji nusilenkia. Lytis truk
dė jai save surasti, suprasti ir tuo pačiu pasireikšti, nes kaip ly
tis ji buvo pavergta. Be to, pasiaukodama vyrui viena prasme 
ir vaikui kita, ji buvo atsidūrus pavojuj išsiaikvoti pirm negu ji 
buvo susikoncentravusi, prieš laiką, be jėgos ir be pasireiškusių 
asmenybės žymių.
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208 Lytis Ir asmenybė

Reikia stebėtis, kad pusė žmonijos dar nesurado kelio į 
savo esmės asmenybę, arba surado tik dalinai. Sąryšy} su tuo 
legali būti suprantamas ir tas faktas, kad moterys dar nesukūrė 
moterįskos kultūros pilna to žodžio prasme nei savy nei objek- 
tingam pasaulyj. Jas į tai vedant, nereiškia kad joms statomai 
prieš akis idealas, bet tik stiprinamos asmenybės auginimo Šaknys,' 
formavimosi pajėgos. Tik tuomet jos taps sąmoningomis mote
rimis, kai su visu drąsumų ir savarankiškumu įsigys pasitikėjimo 
savimi ir sau. Ir seniau atsirasdavo pavienių moterų, kurios šia 
orasrne sąmoningai stovėjo ant savo pagrindo. Tačiau tai ne* 
buvo visos lyties nusistatymas, kuris ir šiandien tik dalinai pa
siektas. Bet atmosferos pakiet ėjimas aiškiai jaučiamas moteriškojo 
jaunimo tarpe. Pagrindė yra sulyginimas, vi stiek kurių teorijų apie 
moterų judėjimą mūsų moteriškas jaunimas laikosi; svarbu tik, 
kad jis savo valia, savo asmenybės formavimo pagrindais gyventi 
pradeda. Iš čia kyla ir pajėgos, kuriomis moterys savos kultū
ros formas gyvenime pareiškia. Ne būtinai vien didžiuliuose to
muose kalbamos kultūros formos tūri pasirodyti. Lygiai galingai 
jos gali veikti įpročių, nuotaikų, nusistatymų elgesio formas ku
riant, nes tai turi didelės įtakos į visuomenę. Svarbu, kad mo
teris savo aplinkumoj vidujinai kurdama inciatyvą pareikštų, o 
ne vien kitus sektų, imituotų. Nes čia sprendžiamas klausimas, 
ar pavyks moterims įnešti savų atmainų viešajam visuomenės 
gyvenime, sukurti objektyvę kultūrą.

Iš L, Tolstojaus.
Moterims.

‘ w ■ t . • 6

w. • • •

Šįmet minimos didelio Rusų rašytojo Levo Tolstojaus (1828-1910) 
sukaktuvės. Apie jį „N. V.“ skaitytojos galėjo pasiskaityti v,jąu 
pirmiau mūsų dienraščiuose. Apie Tolstojų rašyta š. m. „Židi
nio“ Nr. 8—9 ir „Ateities“ Nr. 7—9. Šia proga mes norime drau
ges supažindinti ir su tuo, ką jis yra manęs vyrų moterų klau
simu. Nė tai, kad jau čia visiškai visam kam pritartume, bet kad jo 
šiuo klausimu pasakyta ir daug tokių dalykų, kuriais ir šių dienų 
moterims labai pravartu susidomėti. Red.

Biblijos pasakymu vyro pareigą yra darbas; moters — pa
reiga vaikų gimdymas. Nors mūsų laikų mokslu npus avons 
changė tous ęa, bet minėtos pareigos pasilieka nepakeičiamos 
ir jų nepildymas baudžiamas neišvengiama mirtimi. Skirtumas 
tik toks, jog vyrai neatlieką pareigų baudžiami artimoje atei
tyje (ką galime pavadinti ir dabartimi), o moterų pareigų neatli
kimas baudžiamas tolimesnėje ateityje. Bendras visų vyrų nu
tolimas nuo pareigų naikina žmones tuojau, o moterys neatlik- 
damos pareigų naikina sekančias kartas. Kada atsisako nuo pa
reigų kai kurie vyrai ir moterys, tai ne tiek naikina žmonių gi
minę, kiek naikina savo, kaipo žmogaus, protingą prigimtį. Vy-
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Moterims.

rai pradėjo apleidinėti pareigas būdami aukštesnių luomų asmens, 
ir tai tęsiasi iki musų laikų. Mūsų laikais pareigų nepildymas 
priėjo iki. beprotystės, pasidarė idealu, kurį išreiškė kunigaikštis 
Blochinas ir visas civilizuotasis pasaulis: dirbs mašinos, o žmo
nės bus smaguriaują nervų gumuliai.

Moterų, kurios šalintus! nuo savo pareigų j pirmiau beveik 
nebuvo. Tas įvykdavo tik paleistuvavime. Turtingojo luomo mo
ters pildė savo pareigas ir tada, kai vyrai nepildė savųjų. Todėl 
moterys tampa tvirtesnės ir pradeda valdyti. Jos ir privalo val
dyti žmones nepildančius pareigų; Dažnai kalbama, kad moteris, 
naudodamasi visomis civilizacijos priemonėmis, tapo taip žavinti, 
kad ji šiuo savo žavingumu užkariavo vyrą. Tai yra neteisinga. 
Užkariavo vyrą ne apsinuoginusi moteris, bet motina, toji kuri 
ėjo savo pareigas tada, kai vyras savąsias buvo apleidęs. Ta 
moteris, kuri apsinuoginusi žavi vyrą savo pečiais ir garbanomis 
tai ne valdančioji vyrą moteris, bet laisvo elgesio moteris, taip pät 
kaip ir jis atsisakanti nuo pareigų ir netekusi, kaip ir laisvo elgesio 
vyras, rimtos gyvenimo prasmės. - Iš šios klaidos kyla ir. tai, kas 
vadinama moterų teisėmis. Forma šitų moterų teisių tokia: tu 
vyras, sako moteris, apleidi savo pareigas, tikrąjį darbą o nori, 
kad mes eitume savo pareigas, tikrąjį darbą, nori, kad mes 
nėštume savo pareigų sunkumą. Ne, jei taip, tai mes, kaip ir tu 
mokėsime atlikti tą darbą, kurį tu atlieki bankuose, ministerijose, 
universitetuose, akademijose;' mes norime taip pat, kaip ir tu, 
naudotis darbu kitų ir laisvai gyventi. Jos taip kalba ir taip
gyvena.' ■’ y. .

Vadinamasis moterų klausimas yra ir gali būti tik tarpe 
vyrų, atsisakiusių nuo savo pareigų, — darbo. Lieką tik jau grįžti 
prie savo pareigų ir šis klausimas nebekils. Moteris turėdama 
savo ypatingą, neišvengiamą uždavinį, niekad nepareikalaus teisės 
dalyvauti vyro darbe, kasyklose, dirvoje. Ji gali reikalauti daly
vavimo teisės tiktai, tariamajame darbe turtingųjų luomų vyro.

Mūsų kartos moteris buvo tvirtesnėį už vyrą ir tvirtesnė ji 
yra ir dabar ne sayo žavingumu, ne savo sumanumu atlikti tą pat 
darbą, "kaip ir vyras, o tuo, kad ji neapleido savo pareigų, kad 
ji ėjo baisiausiai pavojingą gyvybei tikrąją savo pareigą^ Dar 
mano laikais pradeda moterys nepildyti pareigų: mano laikais 
prasideda jos puolimas ir jis vyksta toliau ir toliau. Moteris, 
pametusi savo pareigas, patikėjo jog jos jėga žavingume arba 
s u manume atliekant s unkiai pakeliam ą jai protinį darbą. Vienam i r ki
tam dalykui trukdo vaikai. Ir štai civilizacijos pagalba įvyko tai, 
kad aukštuosiuose luomuose prasimanė įvairiopų paleistuvavimo 
būdų. Ir štai moterys, aukštojo luomo motinos laikančios s 
rankose valdžią, naudoja ją tam, kad neapsileistų gatvės 
nomis. Piktas jau toli išsiplatino ir kiekvieną dieną pįj^S 
tolyn ir tolyn;, netrukus jis apims visas aukštojo luomo^^įf^ 
ir tada jos, su ši ly ginu sios su d 
teks rimtos gyvenimo prasmės.
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210 Moterims.
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O kad moteris suprastų savo reikšmę, savo jėgą ir panau
dotų ją išgeblėjimui savo vyrų, brolių ir vaikų! Susirūpintų iš
gelbėjimuvisų žmonių.

i ' -z Ne tos ūktosios moterys* kurios' pasišventusios liemenims 
ir kuodams dabinti, vyrus tuo žavėti ir laisvai gyventi; ir ne tos, 
kurios vien dėl to eina vyriškų darbų dirbti, kad išvengtų savo 
pareigų atlikimo.

Bettos esate tikrosios moterys ir motinos, kurios atiduodamos 
Dievo valiai vienos težinote tikrąją gyvenimo prasmę ir jus vie
nos tuo savo pavyzdžiu galite parodyti žmoiiėttis tą gyvenimo 
laimę, kurios jie, be Dievo neteko. Jūs vienos žinote tuos pa
sigėrėjimus ir džiaugsmus, apimančius visą esybę, tą-ląimę pa
skirtą žmogui, pildančiam Dievo įsakymus. Jus žinote laimę mei
lės vyro, laimę kūdikio meilės. Jūs žinote ne tą juokingą, viešų 
darbą, kurį vyrai jūsų luomo darbų vadina* o žino tetą tikrą 
Dievo paskirtą žmonėms darbą ir žinote teisingą atlyginimą už 
jį, tą garbę, kurią Jis jums suteikia. Jūs žinote skausmą, kai be 
miego ir poilsio, jums budint kiauras naktis, širdį jums plė
šo sergančio kūdikio verksmas. Ir kada jūs visa tai darote' 
niekelio nematomos, mekeno nepagiriamos, kada jūs darote tai 
ne kaip didvyriai, o kaip darbininkės, evangelijos palyginimu, 
sugrįžusios iš lauko ir atlikusios tai, ką privalėjote atlikti* 
tada jūs žinote, kad tai yra tikrasis pildymas valios Dievo, ku
rio nurodymus jūs jaučiate savo širdyje. Jei esat motinos irgi 
žinote, kad ne tik kad niekas nemato jūsų darbų, nępagiria jus 
už tai, bet kad ir tie, dėl kurių jūs vargstate, ne tik nedėkoja 
jums, ' bet dažnai piktus priekaištus daro. Ir taip darote daug 

. kartų: vėl kenčiate, vėl nešate nematomą, sunkiausią naštą ir vėl 
nelaukiate nuo nieko atpildo ir jaučiate vėl tokį pat pasitem 
kinimą;

jei jūs tokios, nestumsite nuo savęs maitinimo ir slaugymo 
vaikų rūpesčių svetimiesiems, kaip kad neduoda geras darbinin
kas, kitam žmogui baigti savo pradėtojo ir bebaigiamo darbo. 
Jūs tame darbe įdedate savo gyvenimą, ir dėl to turiningesnis ir 
laimingesnis tampa jūsų gyvenimas. O jei esate tokios,—o to
kių dar yra žmonių laimei, — tai Dievo valios įstatymų pildymui 
jūs palenksite savo vyrą, vaikus ir artimuosius. Jei 'esate tokios 
ir žinote, jog pasiaukojimas yra nematomas, neatlyginamas, pavo
jingas gyvybei triūsas, jog tai pašaukimas, duodąs pilnutinį dva
sios pasitenkinimą, skelbsite tai vyrams, ruošite į tai vaikus. 
Tokia motyna mokys sūnų, dukterį ne kaip išvengti gyvenimo 
oareigų, bet pati padės jas jiems atlikti. Neklaus tokia motyna 
<0 mokyti, kam ruošti vaikus; ji žino, kame žmonių pašaukimas 
ir dėl to žino, ko reikia mokyti vaikai. Tokia moteris: ųe tik 
kad ne ragins vyro prie veidmainingo darboj turinčio tikslo iš
naudoti kitus, bet su pasišlykštėjimu ir baime žiūrės į tokį el
gesį ir laikys jį nedorinimu šeimynos vaikų. Tokia moteris ne
rinks savo dukteriai vyro, kurio baltos rankos ir grakščios ma
nieros, bet rinks tikrai matydama, jog pareigos jam brangus da-
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lykas. Tik tokia motina netrokš savo vaikam paviršutinio ap
rūpinimo pinigais savo vyro, vaikų diplomų, bet auklės juose 
tokius pat pasiaukojimo ir pareigų ėjimo privalumus, kuriuos ji 
jaučia savyje, nes ji žino kiek sveria pilnutinis gėris gyvenime. 
Tokia motina neklausinės kitų kas jai daryti, — ji pati visa tai 
žino. /• ■■

Jeigu gali būti abejojimų vyrams ir moterims dėl pildymo 
Dievo valios, moteriai motinai šis kelias tvirtai ir aiškiai užbrėž
tas. Ir jei ji paklusniai, su širdies paprastumu pildo Dievo valią, 
ji, stovėdama aukščiausio gėrio taške, kuris tik leista pasiekti 
žmogaus būtybei, taps kelrode žvaigžde visiems trokštantiems 
gėrio žmonėms. Tiktai motina gali prieš mirdamaframiai pasakyti 
Tam, Kūris ją siuntė į Šį pasaulį, ir Tam, Kam ji tarnavo gim
dydama ir išauklėdama mylimus labiau negu save vaikus, tiktai ji 

: gali ramiai pasakyti atitarnavusi Jo paskirtą . jai tarnystę: „Da
bar atleisk tarną Tavo“.

Štai ir yra ta aukščiausia tobulybė, prie kurios, kaip 
prie aukščiausio gėrio veržiasi žmonės.

Štai tokios tik, atliekančios savo pašaukimą, moterys valdo . 
valdančius vyrūs; tokios tai moterys ruošia naujas kanas žmo
nių ir palenkia gerąją visuomenės nuomonę į save ir dėl to šitų 
moterų rankose yra aukščiausia galia išgelbėti žmones nuo esan
čių ir grūmojančių mu sų laikai s b logybių.

Taip, moterys motinos, jūsų rankose daugiau, negu kieno 
nors kito, išgelbėjimas pasaulio!

Ideali moteris, Tolstojaus nuomone, .bus ta, kuri pasisavi
nusi aukščiausią to laiko, kuriuo ji gyvena, gyvenimožiūrą, 
atsideda savo moteriškam pašaukimui,--vaikams, kurie sugebėtų 
veikti žmonijos labui jos turėtąja gyvenimožiūrą.

< ^Paruošė K. K
■ - ' » , ’ ‘ " • , • - ■ ■ • ■ ■ . ■ ■

Sf.Paliulytės' Ladygienės.

Laiškų nuotrupos.
(Iš gimnazijos laikų).

18. IV. 9. Marytės laiškas.
* Perskaičiau tavo ilgoką laišką. Manęs jisai, prisipažinsiu, 

nepatenkino. Visada ir visu kuo džiaugtis? Gera pasakyti. O kai 
mokinies, mokinies ir gauni dvejetuką, arba perdien rašiau, rašiau 
rašinį ir jokiu būdu minčių sutelkt negalėjau? Kuo džiaugtis? Visa 
bereikalinga brovėsi į galvą ir nesugebėjau įvairioms vilionėms 
atsispirti. Be to, mano kambario šeimininkė įkyrėjo man su sa
vo pamokymais ir klausinėjimais. Bepigu Tau, kai Tu lengva
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akim į viską žiūri. Mane visa aplinkumą kankina. Jaučiu neri
botą ilgesį. Negaliu pati sau pasakyti ko ilgiuos. Laimės? Džiau
gsmo? Jaučiu tik kad skurstu. Vaikų riksmai kieme, kambary ' 
įvairus virtuvės kvapai su šeimininkės prieskoniais, kišeniui tuš
čia, tėvai pinigų neduoda. Nueinu kai kada bažnyčion nusira
minti, nemoku melstis ir čia tas pats nerimastis, kaip visur. Ne
žinau kaip ilgai tęsis tokia nuotaika. Gal ją pataisys artėjančios 
Velykų atostogos. Pamokas šiaip taip stumiu. Lik sveikutė. 
Rašyk, \ ' • ■ .. < '

4 • ’ • . • . *•’••**’

18. IV. 14. Alės laiškas.

Labai man gaila, kad nepavyko tavęs įtikinti, ■ jog galima 
visuomet linksmai būti ir visu kuo džiaugtis. Gal į tai reikia 
įprasti. Prieš porą metų ir aš buvau linkusi į visokios rūšies nu
sivylimus, bet mane sėkmingai išgydė, esu tikrą, Šv. Pranciškus 
Salezietis. Nesistebėk. Paskaičiau jo gyvenimą ir susižavėjau jo 
džiaugsmingumu. Jisai sakė, kad nuliūdęs šventasis, yra liūdnas 
(Suprask menkas) šventasis. Ir jis tikrai visada buvo linksmas. 
Bijau nusibosti šio laiško ilgumu, bet taip norėčiau Tau patiekti 
ištrauką iš vieno tik ką perskaityto straipsnelio.

Autorius rašo *): „Būtų labai įdomus muziejus, kuris galėtų 
sutalpinti autentiškus šventųjų statulas ar portretus. Būtų jų vei
duose daug skirtumo, bet būtų ir bendrų bruožų; galima būtų 
visų veiduose, esu aš tikras, matyti išvidinio džiaugsmo atspindį 
tų Dievo žmonių. To džiaugsmo išreikštų šv. Pranciškus Sale
zietis, nes jo biografas sako: „Kakta visada šviesi, veidas atvi
ras, visada Šypsenos lydimas, kalba gyva, neapsakomas švelnu
mas, vertė garbinti jame visa tai, ką tik malonaus dorybės su
teikti gali“. J

Griežtoji Karmelio reformatorė didžioji šventoji Teresė, tu- . 
retų taip pat savo tikrajam portrete būti linksma, nes ji buvo 
nenuilstama džiaugsmo skleidėja ir sakydavo: ,, Aš nieko kita taip 
nesibijau, kaip tik to, kad netektų man matyti savo dukteris pra
randančias tą didelį sielos džiaugsmą, kuriame Viešpats jas laike 
iki šiolei“.

Ir mažoji Šventoji Teresė, mažoji prancūzaitė iš Lisieux tu
rėjo panėšėti į savo motiną puikią ispanę: „švelni, maloni šypse
na buvo jos nuolatinė veido išraiška“. Jos energija ir jos link
smumas pastiprindavo vienuoles jų fiziniuose ir moraliniuose 
kentėjimuose.

Štai šv. Romualdas. Ir jūs į jį pažiūrėję imsite juoktis, nes 
tas senas XI amžiaus vienišas, nežiūrint visų žiaurumų, turėjo 
tokį linksmą veidą, kad pralinksmindavo visus, kurie tik į jį pa
žvelgdavo. Aš neperdedu. Vultu tarnen adeo laefö semper erat, 
ut intuentes exhilararet, sako vasario 7 d. treviorius.

■y»in i .. . ri •

* j Jacques Victor, „La j oię des Saintes“, Almanach de Notre-Dame 
du Perpetuel secours 1929. 34 pusi.
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Šv. Pranciškus Asyžietis ugnimi ir liepsna kavajo su nusi- 
minimu, — visų blogybių šaltiniu, ir garbino šventą džiaugsma. 
„Kai siela yrą nuliūdus, viena, pilna rūpesnių, sakė jisai, ji leng
vai nusilenkia išoriniems nuraminimams ir tuštiems pasaulio sma
gumams". Jis nenorėjo matyti apie save nei karčių veido išraiš
kų, nei veidų debesimis apsiniaukusių. Kai jo klausdavo, kodėl 
jis gali taip pilnas būti džiaugsmo, jis atsakydavo, kad džiau
gsmas trikšta iš širdies skaistumo ir patvarumo maldose.

Arba ir šv. Dominikas. Jo dvasiškoji dukra Cecilija Gesa» 
riui liudijo, „kad“ jis visuomet juokėsi ir džiaugėsi“.

O, garbingi šventieji! Juos reikėtų visus išskaičiuoti. Jie 
visi džiaugsmingi neatsižvelgiant į jų* milžiniškus darbus, pasi
baisėtinas atgailas, neatsižvelgiant į kentėjimus ir persekiojimus, 
kurių jiems tekdavo pakelti? Kaip šv? Paulius, jie „būdavo pilni 
džiaugsmo jų kęsmuose“. Šventasis džiaugsmas, tiesa, įvairių 
juose turėjo atspalvių pagal jų temperamentus, kurie jų dory
bių nemažino, nes jie visi dabar džiaugsmingi '■ Viešpatyje".

Gal ne labai madoj pasikliauti Šventųjų pavyzdžiais. Gal 
būtų labiau mums įtikinama, jei patiekčiau ištrauk ą iš Napoleono, 
Cezario, Nitšes, Šafo ir kitų garsenybių linksmumo. Bet jų 
linksmumo, kuris buvo tik pasismaginimas, sau netaikinkim. Ne
bojant savo išvidinio egoizmo, noromis nenoromis tenka pasekti 
tuos minėtus didelius charakterius. Nesistebėk mano religiniu 
nusiteikimu bent dvi savaitės neskaityti romanų^bet daugiau dva
siško turinio * knygas, išskyrus tai, käs pamokoms reikalinga. Pa
tarčiau panašų mėginimą ir tau padaryti. Pasisakysiu tau kaip man 
kilo noras dvasiškas knygas skaityti. Vienoms Užgavėnių atosto
goms kelias dienas viešėjau namie ir beprasmiai šniukštinėjau 
prie sesers stalo, varčiau jos knygas, paveikslėlius. Bevartydama 
perskaičiau vieną, kitą puslapį iš šventųjų gyvenimo, ir radau la 
bai gražių dalykų, kurie net mano akis ašaromis suvilgė. • Gėda 
mari buvo iš sesers tų knygų prašyt pasiskaityt, nes ją visi laikė 
davatka, ir aš nenorėjau imti davatkiškų knygų. Bet parvažia
vus gimnazijon susiradau tokių knygų pavasarininkų knygyne ir 
didžiai atsidėjus vieną, kitą, trečią perskaičiau. Jos suteikia daug 
poilsio, suraminimo.

Iš tavo laiško, nors Tu nieko aiškaus nepasisakai, supra
tau kad „širdis meilės kupina“. Tad linkiu laimingai persirgt šią 
ligą. Nes liūdesys, kiek žinau iš savo „patyrimų" yra vienas iš 
pirmųjų simptomų. O žinai, labai linksma būtų dabar stebėti 
kiek tavo gyvenimą ir gardžiai pasijuokti.

Norėčiau dar. daugiau kai kuo su tavim pasidalinti, bet jau 
nebeišmoksiu pamokų tokį ilgą laišką berašydama. Mesk Šalin 
'visus ilgesius, liūdesius. Linkiu tau sėkmingai atostogauti. Para
šyk iš namų. '

\ '■ ' SudievLv ■ M - , t * 11«!
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K, Steponaitytė.

Kad ne taip g re it pa šen tu m e.
Visos norime būti jaunos, gražios, grakščios ir nemažai 

rūpinamės savo išoriniu gražumu. Kūno trukumams paslėpti ir 
jį pagražinti nesigailime kartais net paskutiniųjų skatikų. Tačiau 
tos įvairios nenatūralios, iš viršaus panaudojamos priemonės ne- 
visuomet yra racionalios iratsakančios higieniškiems reikalavimams, 
dažnai būna net kenksmingos. O kas kaltas, kad veidas be lai
ko su siraukšlėja, pagelsta, liemuo sustingsta, pasidaro sunkus 
negrakštus, perdaug prisikrauna neišnaudotos atsarginės me
džiagos, net psichiškai blogai nusiteikę jaučiamės!? Ir. taip ima
me psichiškai ir fiziškai senėti. Mes pačiosjkaltos, mūšų mok
sleivių didžiausia nusilpimo ir pasenėjimo priežastis yra musų 
fiziškas nejudrumas. Ištisos valandos praleidžiamos kambaryj, 
kur oras iškvėpuotas, netyras. Galva ima svaigti, plaučiai silp
nėti: per maža , organizmas gauna deguonies.

Daug yra senėjimo priežasčių; paminėsiu tik vieną neužgin
čijamą faktą: juo žmogus mažiau juda; mažiau būna ore, juo_ jis 
greičiau sensta. Mėtų skaičiui augant; auga ir įvairių nuosėdų 
kiekis musų organizme. Kreidinės nuosėdos kraunasi kraujo 
induose ir juos vis labiau užkemša, per tai kūnas nustoja savo 
diržingumo ir sensta. Nors kūno senėjimo sustabdyti negalima, 
tačiau kiek sulaikyti galima, tik reikia daugiau judėti, daugiau fi
ziško darbo, tyro oro, tuomet organizme vyks greičiau pasikei
timo procesas, kraujo cirkuliacija pagreitės ir neleis kreidinėms 
nuosėdoms užkimšti taip, greit kraujo indus.

O, kad tvirtai pasiryžtume ir į savo 'dienotvarkę įrašytume 
kasdien, geriausia iš ryto prie atdaro lango (kad daugiau būtų 
tyro oro) pasimankštinti, pagimnastikuoti bent pusvalandį, jei 
to negalime, bent 15 minučių į dieną! Kelios tam tikslui sugaiš
tos minutės mus atgaivins ir paruoš dienos darbui. Po kiekvie
nos mankštos kūnas rodos naujai atgimsta; atsiranda naujos 
energijos darbui, dvasioje darosi linksma, giedra, be to, kūnas 
darosi lengvas, lankstus, miklus, veidas šviežias, skaistus. Kvė
pavimas tyru oru labai teigiamai veikia ne tik į plaučius, bet ir į 
veido spalvą. Tad kuo daugiausia tyro oro! Dažnai vėdinkime 
kambarius ir kuo daugiausia būkime ore, ten kvėpuokime, judė- 
kime. Tik norėkime ir pasiryžkime, o laiko ir progos surasime.

Gamta ir naturale bei rationales kūnui mankštinti prie
monės ir palaiko kūno diržingumą, jaunumą, grožį ir sveikatą. 
I gamtą todėl, jaunuole, kur tyras oras, kur saulutė, kur paukš
teliai Čiulba ir nuo juda; čia tu nesensi!
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Minint dešimties metų Lietuvos nepriklausomybės sukak- 
tuvespdattgelis kėlė sustiprinto mūsų kultūrinio veikimo reikalą. Ši 
dirva plati veikti visiems. Juo labiau į ją turį pakrypti mūsų mo
terų veikimas, nes čia jos, jei jau ne kvieste kviečiamos, tai bent 
šiuo tarpu nėra niekieno ginamos. _ ■ ,

i Moksleivė dėl savo pašaukimo būti moksleive yra. Jau kul
tūros darbininkė. Ji mokykloj savinas i iš vyresniųjų protą, valią 
ir jausmus ugdančius dalykus. Pratinama ji ugdytis ir pati. Vie
noj srityj ypač daug gali savistoviai pasireikšti mokyklos auklė
tinė. Tai yra meno sritis Kūno kultūra, paišyba, rankų darbai, 
dainos ir muzika, — tai vis dalykai, kurie daug žadina mokinių 
energiją. Bet viena iš tų sričių mūsų mergaičių moksleivių tėra 
praktikuojama labai mažai. Neperdaugiausia ji praktikuojama ir 
musų šeimose. Toji apleistoji sritis yra muzika. Daina mes džiau
giamės vadindamiesi „Dainavos šalimi“. Pamiltoji lietuvės daina 
jai tiekė atsparumo prieš įtakas atskleisti lietuvio širdies gelmes 
ir išskirti iš ten, kas buvo brangu tik jam vienam kaipo lietuviui. 
Senoji lietuvė gerai atliko jai lemtą likimo pareigą, Iš mūs, jos 
dukterų, likimas reikalauja daug naujų dalykų, Mums lemta ir 
daina sujungti su muzika. Seniau, mes žinome, skambėjo kanklės 
lietuvio senelio rankose. Dabar jis pakviestas gyvenimo į visuo
menės vadus. Lietuviška šeima liko be muzikos mūzos. Mūza 
laukia vaidilų

Džiaugiasi vokiečiai, kad viduramžiais jų šeimose buvusi 
labai paplitūši gitara. Su ja jie mokėję skambinti ir didesnius 
didžiųjų muzikų kūrinius. Mes pridursime, jog gramo iono ir ra- 
dio ruporo, kaž kur1 įvykusio ar įvykstančio kurinio, atbalsys, 
niekuomet neatstos to jaukumo, kurį sudaro motinos arba 
sesutės rankų piano akordai ar kanklių skambesys. Mo
teris gyvenimo nešiotoja ir papročių saugotoja. Nutilo šei
mos vaidilos kanklės. Naujam kultūriniam gyvenime teturės lai
ko jas skambinti jaunoji vaidilutė. Muzikos pramokstama labai 
pamaži ir sėkmingiausia, jei jos mokomos! iš pat mažens. įgu
dimas atsiekiamas daug praktikuojant Susidarydamos progos pri
eiti prie instrumento, arba laimingosios ir savą įsigydamos, .nuo 
žemešniųjų gimnazijos klasių praktikuodamos muziką, galite at
siekti gerų rezultatu be nuostolio kitiems dalykams, nes muzika 
juk žmogų pratina susikaupti, moko ištvert ką pradėjus, miklina 
orientacijos gyvumą ir kūno paslankumą.

Tiesa, didžių muzikių ir iš musų moksleivių reta kuri te
išeis, kaip kad jos retenybė ir bendrai pasaulyj, ė Bet tos gražios 
pramogos, kurių mergelė suteiks namiškiams ir svečiams, visiškai
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oateisinsskirtąsias muzikai valandas ir išlaidas. Aukštesniam 
;; <ūl tūriniam gyvenimui reik greta gilaus proto, tvirtos valios ir 

kilnių jausmų. Ar apsiimtų kas konkuruoti su jaunystės džiaug
smu džiūgaujančių mergaičių jausmų švelnumu! Nemažą kultūrinį 

odarbą, ir dar tokį smagų, nuveiks moksleivė Lietuvos ateičiai, jei 
ji daina ir muzika nejučiomis dalins porcijas savo švelnumo ki
tiems, jei seklyčių ir salionų sienas puoš ne vien negyvi portre
tai ir dailės vaizdai, bet juose skambės ir jos, namų dukters^ 
dainos ir muzikos garsai.

Nelabai kas bęklausia šiandie kaip ir kur esi išmokusi tiek 
dainelių dainuoti.: Mums reikia tokių laikų, kad motinos dvasin
gų rankų akordai, jai nekalbant žodžių, mokytų mažuosius su
prasti ir gerbti tai, kas virpą kito sieloj, kas pratintų juos tvar- 
dytis iš pat mažumėlės ir branginti tai, ką gauname palikimo iš 
didžiųjų pasaulio asmenų; reikia laikų, kad muzika šeimose butų 
pertiekiarna senųjų jaunosioms. Jaunosioms moksleivėms šioj 
srityj'dirbti tebėra kelias atviras,

7s, Matusevičiūtė.

„Keturių Vėjų” žurnalo apžvalga.
Kiekvienas kultūros žydėjimo periodas turi savo meną ir 

savo literatūrą, kuri charakterizuoja visą tą epocha. Taigi ir XX 
amžius vadinamas stebuklų amžiumi turi lapai drąsių užsimojimų 
technikos srityje, tuo pačiu savo vis naujais laimėjimais, reikalau
ja, kad ir menas, literatūra atatiktų jo dvasiai. Todėl šio amžiaus 
poetai, rašytojai ieško naujų formų bei pakraipų.

Kai gyvenimas šuoliais eina priekin būtų labai neprotin
ga laikytis senų literatūros formų.

Sus ižavėjus senovės klasikais gimė pseūdokląsicizmąs, ra
cionalizmas ir dekadentizmas Bodlerio asmenyj.

Tai buvo gyvenimo perteklių nuovargis. Kaipo reakcija 
išsivystė impresionizmas. Literatūroje impresionizmas — tai mo
mento gaudymas Ir fiksavimas. Lyrikoj lengviau tai pasiekiama. 
Naudojamas savaip ritmas ir taikoma muzikai.

19 amžiaus romantizmas jau atliko Savo misiją visuotinoje 
literatūroje, nors Vaižgantas mato romantizmo grįžimą pasaulinėj 
literatūroj, politikoj taip pat ir mūsų tautos raštijoj, mene, eko
nomikoj ir politikoj. Bet kas Vaižgantui atrodo neoromantiška, 
tai k das rašytojas ar šiaip žmogus jokio romantizmo neras.

Prieš impresionizmą kilo vėl reakcija expresionizmas. Impre
sionizme siela laikos pasyviai, jai daugiau rūpi ramybė. Ekspre
sionizmotikslas aktingas veikimas. Čia jausmai ir sielas• aktin
gi, Eksprėsi onizmą yra ' sugalvojęs J. A, H ervė 1901 m., bėt: jis 
nėra tapęs šiandieninės kultūros bendru. stiliumi. Jis yra suskal
dytas .individualizmo, objektyvumą sąmoningai neigia,' vyrauja 
subjektyvizmas. J. Jakštas (Eks. dail. ir. poėz.) 12 pusi, sako
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„Jis krypsta nuo gamtos ir grožio dėsningumo, jame įžvelgiame 
tam tikrą psiclrizmą,kursyragrynas subjektyvizmasj Ekspre
sionistai nori būti, barbarais, todėl jie labai mėgsta primityves 
formas. Ekspresionistų šūkis »Tolyn nuo gamtos, artyn į dva
sią. Daugiau sielos, dvasiškumo viršpasauliškūmo“. Jis pasižymi 
naujoviskumu sensacingumu, Jakštas (Ęks. d. ir p.) 9 pusk taip 
sako „Formos žvilgsniu jis yra poezijos parodija, sąmoningas 
mynimas po kojų visų po etikos dėsnių turinio žvilgsniu jis yra 
nieko nevaržomas fantazijos ir liežuvio palaidumas, nuolatinis 
kurstymas spiauti ant visa, kas lig Šiol gerbta, griauti kas bran
gintina, niekinti kas šventa laikyti". „ Šventenybė - tai anarchiz
mas, kurį reik iš šaknų išrauti „Šalin Dievo lavonas". Tas pats 
tenka valstybei, tautai, šeimynai, kultūrai „Tegyvuoja žmonija, 
laisvė, meilė, bet vi sos trys be Dievo" Visada kultūros kitėjimas 
sužadina ir literatūroj naujas sroves. Greitas gyvenimo tempas 
paveikė į žmogaus psichiką ir jį privertė kitaip mąstyti ir 'jausti.

Naujosios kryptys.
Italijoj futurizmas, Vokietijoj ekspresionizmas, Prancūzijoj 

simultanizmas, praksizmas. Rusijoj dinamizmas. Esmėj jie visi 
panašūs. Futuristų tėvas- yra Watmen amerikietis 1812 m. — 
1892 m. Vokiečių futūristai įnešė dramon daug pudrumo, paro
dijos ir kluonizmo. Didelis pamėgimas ^grįžti į pirmykštes for- 
m-as poezijoj ir dailėj. Ypatingai literatūroj yra mėgiamas barba
rizmas kaipo pasismaginimo priemonė. Literatūra negalima ats- 
skirti nuo bendrojo meno ir mokslo pažangos. Kada pažengė 
gamtos mokslai įsi vyravo natūralizmas. Jis savo ruožtu pagimdė 
impresionizmą,o su šiuo pastaruoju atsirado daugybė kitų sro
vių, nors esmėje panašios.

Naujausios kryptys: Rusijoj sumizmas, echinizmas, maži - 
nizmas, Vokietijoj dadaizmas. Qad. įsteigėjas Rich H ü rsenbeck’as 
1916 m. Zūriche „Volterio Kabinete“. „Dada" mažų vaikų žo
dis. Dadaizmui ne protas viešpatauja, bet užgaidų veikimas. Jo 
gyvybė greitas jėgų kaitaliojimasis! Paryžiuj tai labai madoj. 
Dadaistų tikslas kova prieš visokią dailę.' Grumias su expresio- 
nizmu kaipo pavojingiausiu konkurentu. Jakštas (E. d. v. p. 18 p) 
„Pirmame ir antrame yra daugiau pasipūtimo ir didybės negu 
grožio ir kūrybos“. Bet šitos naujausios srovės yra lyg miuan- 
sai futurizmo, tik kiekviena turi savotišką spalvą ir toną, žiūrint 
kaip reikalauja aplinkuma.

Mūsų tauta gavus nepriklausomybę davė progos mūsų litera
tams susipažinti su naujausiomis literatūros srovėmis einant mokslus 
Vakarų Europos universitetuose.

Dabartiniam technikos stebuklų amžiuj, kada žmogus vis 
labiau ūžkarąūja Sau gamtos jėgas ir kėsinasi riet erdvę užkariauti, 
tai prie tokių drąsių užsimojimų turi gimti ir savotiškos litera
tūros formos’. Tai jaučia jaunieji menininkai, poetai, ir: rašytojai. 
Didysis karas įsiūbavęs pasaulį ir tiek nelaimių atnešęs šų savo 
visomis nenormaliomis pasėkomis negali neužkliudyti ir literatū-

' . ■ ■ ■ ' Ö ■ ■ .. '
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ros. Dideli perversmai _gimdo didelius ^žmones, taigi ir XX 
gali duoti ir literatūros ginėjus, kurie pralenktų buvusius. 
Ir mūsų šalies krifinga padėtis gali išugdyti naujus litera

tūros atstovus, kurie įstengtų pastūmėti gyvenimą atatinkama 
vaga. Kaip Maironis Savo laiku buvo tautos pranašas, tai pagei- 
daųtina,_kad panašių ir dabar būtų,

Mūsų visuomenė literatūra nesidomi ir žodžio menas mūs 
krašte neauga, bet vegetuoja. Kaip tik šiuo kritingu momentu 
atsiranda grupė jaunų entuziastiškų rašytojų, kurie nori tas ledo 
sienas, slegiančias mūsų visuomenę, pralaužti. -

1922 m.vasario 16 d. pasirodė „Keturių Vėjų pranašas“. 
Buvo nuostabu, nepaprasta. „ K. V. pr.“ nebuvo panašus nė į vie
ną prieš buvusį ir esamą žurnalą. Todėl juo visi labai domėjosi, 
ne tiek turiniu, tiek forma. Redaktorius Kazys Binkis su trejetą 
naujos srovės atstovų. Klausimas, kuriai naujai srovei priklauso 
„K. V.6? Arčiausia jie stovi futurizmui. Jų tikslas sugriauti se
nas literatūros tradicijas ir duoti naujos kūrybos vaisių, kurie 
atatiktų musų amžiui;

Pasiryžimas ir tikslas yra savyje girtinas, tik klausimas ar 
tinkamais keliais einama.

Romantikų svajingumas, idealizmas, simbolizmas yra grie- 
ščiausiai smerkiami, jje pripažįsta tik liaudies primityvų meną ir 
liaudies dainas. Visą esamą literatūrą kaipo šlamštą reikalinga esą 
sunaikinti, jokių principų nesilaiko.

Estetika, jų nuomone, tai yra prasimanaraas. Dievybė, tai 
yra toks daiktas, su kuriuo~ reikia griežčiausia kovoti. Tai gali 
patvirtinti „ K, V“, pranašo Šemerio eilėraščiai.

„Dangaus aš lauže kaip gyvatė 
Snypščiu k kojomis žemę tvoja 
Tau Dieve nuodų geluonių įgelsiu 
Eikš Dieve brolau, tamsoj mes pauliosim 
Gersiu aš savo dvasią kaip randoną kraują“

Paskui toliau.
. : Joti joti ~~ < ...

Žemės merdinčios skriaudėją 
Pirmąjį pastvėrus vėją tvoti

■ Už pasaulio vargą klotį >
Kumštis gniauškim tik į dangų įsilaužkim 
Dievui miegančiam grūmoti“.

A. Jakštas (Draug. N. 3—4 1923 m.). 387 pusi taip sako 
„ Poezija nežmoniškai niekinama. Nori sukurti naują dailę, bet 
jos vietą užima špygų rodymas senajai dailei“, 390 pusi. Jis anie 
juos sako, „poetiški kriminalistai, kitur jie yra virtę psichopatais 
Jis toliau sako kad „K, V.“ stovi arti chamizmo .Nieko negerbti, 
visa kas dora, gražu, aukšta, niekinti, juodinti šmeižti, vadinti 
baltu, „kas juoda“ gražu, kas biauru, tai tikras chamizmas“. (394 
pusi Dr. 20 už 3 - 4.).
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„K. V.if nori pasirodyti orginalūs, bet tas jų originalumas 
ir yra savotiškas. .. . ,

Apie poezijos dėsnių nesilaikymą ten pat sako Jakštas „Po
ezija nežmoniškai maigoma, jos dėsniai įdūkusiai laužomi, min
džiojami o vis vienam tikslui, kad, neturėdami nė krislelio ;oirgi- 
nališkumo, pasirodytų be galo originalus0. Jie turi pretenzijų su
kurti naują lietuvišką literatūrą, bet jų pastangos nueina niekais“. 
Jak. „Dievo niekinimas dekatentiškos idėjos nėra, naujas dalykas, 
tas randama jau Dovydo laikais.“ ' t v.

1 N. „K. V.“ pasirodė 1924 m. -sausio mėnesį.! Dešimčia- 
kalbų užrašyta, formatas gana didelis 66 pusi. Yra trys foto
grafijos liaudies meno, žemaitiški „smūtkeliai“.

„Musų darbo labaratorijoj“ yra išdėstyta visos „K. V/‘ pa
žiūros į literatūrą, darbą. „Mes ryžtamės plačiai reikalingus dai
ktu sdirbti“. Gražus pagirtini norai, kad tik gražių vaisių sulau
ktume’Paskui toliau jie vadinasi save tneisteriaiš ir lyginasi su 
„kietojo aulo“ ar plytos meisteriais, čia lyg būtų grįžimas į 
Viduramžio vokiečių meistersangą, nes šiems ir poezija buvo 
amatu. Jie sakosi turį tik vieną žodį ir iš jo kalsią naujas bran
genybes. Tai vis labai gražu, tik džiaugtis reikia. Įkvėpimas pa
gal juos tai tik niekai! prietarai, kurie reikią griežtai atmesti, vis
ką nu s verianti valia.

O senoviški poetai taip daug kalbėjo apie įkvėpimą, vadino 
net Dievo dovana

„Šalin gražumynai“. Reikią taip kurti, kad ir be gražumynų 
visus sužavėtume. '

N^ušiskundžia, kad darbo pradžia sunki, o visuomenė pasyvi 
snaudžia, „kaip į kepalą įkepti vabalai“. Gražus palyginimas ir 
gražumynų išvengta, „Mūsų dailė, teatras, literatūra vis prieš- 
kariniub laikus atsimena ir džiaugias tais atsiminimais“^ Bet vos 
pradėjus darbą tuoj susilaukia priešininkų. „Tai tie piliečiai, kurie 
nori, kad menas jiems pataikautų. Reikalingą sugriauti autorite
tai. „K. V.“ priskaito savo darbininkų tik 10, bet įsitikinę kad su 
jais eis visa pažangioji jaunuomenė. Abejotina. Gimus „K. V.“ 
pranašui ant „K. V.“ ir kas „nekiaukterėjo“. Visuomene stebė
josi karšti jaunuoliai reiškė pritarimo“. Tas „K. V.“ tik džiugino.

Kad išjudintų mūsų visuomenę ir suinteresuotų poetus dau
giau pagalvoti apie poeziją, „K. V.“ eina satyros keliu ir niekam 
nesigaili riebių žodelių. „K. V.“ skelbia karą visoms Lietuvos 
parnaso mūzoms, pučia jas visas lauk, bet ką jų vieton atpus 
mes dar nežinome.

Toliau einą kūryba.
f’ Salio Še merių „Baladė“ naujo stiliaus su daugybe jau

stukų šauktukų.
„Pykšt pykšt pykšt 
Trokšt, trokšt, trokšt

» — Pokšt pokšt pokšt
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Po pasaulio pakampius prožektoriai plykst plykst
Eilėraštis labai lengvas, gyvas. Jis vėliau tapo „K. V.“ evan

gelija, nes naujieji vėjininkąi stengėsi pasekti Šemerį „kurreikėjo 
ar nereikėjo pykšino.

B u t k ų J u z ė. „Jaunų dienų tvarkraštis“ aprašo pelėdas, 
purviną, murziną klaną ir Dievą niekina, pagal savo principus.

J u o z o T y s 1 ia v o s „ Rudenio radio giesmė“. Lengvai gy
vai parašyta. Tysliavanemėgsta po purvyną raičioti kur kas 
smagiau su vėjais padangėmis palaidoti, tai žinoma daug įdomiau 
ir gražiau.

^.Užkirn mes taip pat kaip vėjai 
Kriskim mes taip pat kaip lapai

. O jei' ne g. \\ ' •:
: Tai lėkim vėjais ;

Šiandien juokas 
Ryt verkimas 
Krinta lapai 
Ūžia vėjas“.

Tysliava vėjus gerai valdo, kur jam reik tai jis su jais ir 
važiuoja.

Nauja ir gražu. „Žemės garvežiu7 eilėraštis irgi sklandus, 
palyginamai naujoviški:

„Pagiryje dvaras margas
Lieknos eglės šoka džimi.“

Moderniškas palyginimas, tik jau kiek iš mados išėjęs, nes 
daugiau šokama yalehcija, čarlston. Rodos lyg matai, kaip trau
kinys lekia vėjais priekin. .

Petro Ta r ui i o beletristinis „Nuovakarių skiauturys“. Kei
stoka raidžių charakteristika. Čia kaip kinomatografe vienas po 
kito pinas vaizdai. Tai lyg atskiros fotografijos, kurias pastebėjo 
autoriaus akis. Čia randame ir Kauno gyvenimo bruožų, paskui 
šuoliais nueinama ligi šaltajai šiaurei ir baigia pietų gražuolėmis. 
Toks vaizdų mišinys, kad negalima spėti susivokti. Matyt, auto
rius turi labai lakią vaizduotę v ir toks greitas vaizdų keitimas^ 
kaip ir XX amž. gyvenimas. „Žodžių žvėrynas“ labai charakte
ringas. Tikrai matai visą tą žodžių chaosą įsisiūbavusio gyvenimo.

* ’ * , ■ . * • ’, * *. • ' * • ’ 1 ’ ,

Aparatai preparatai, ratai
Dalbos gungos kuokos buožės

ir buržujai 
Numeriai orderiai ir doleriai doreliai 
Miljonas miljono miljonui ir t.t.

• _ - * • . . ’ • > • ■

* ■ - . * • . • . i * 1 * - ■ >

Visa Čia--galima-,rasti ir gyvenimas vien doleriu kainuojamaš, 
birža, fabrikai, žandarai Jr tt '

Tai yra didelio miesto fotografija. <
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Skaudžia satyra P. Tarutis plaka šių dienų progrešistus, kul
tūrininkus; ir evulicionierius, didžiųjų genijų imitatorius. Autorius 
taip pat kritikuoja istorinius ašmenis, jis nesitenkina’ dabartimi. 

c Leidžia visus per savo asmeninės kritikos prizmę. Jis prikelia 
’ Egipto mumiją ir leidžia jai kalbėtis su anglų Loyd Džordžu.

Mumija stebi viduramžius paskui XX amž. kinematografus, kurie_ 
išnaudoja publiką „Leisdami Nukryžiuotojo kančias“. Paskui ji 
mato XX amž. poetus su laguminomis reikalingiausių daiktų kū
rybai: svajonių, klajonių, kelionių^ audrų, verpetų, debesų, debe
sėlių, šilkasparnių,saulių” žvaigždžių (sulig pareikalavimo) 22 ps L 
„Čia mėnulis poezijos proletaras, visokias Šviesas išduoda kam 
kokių reikia“: Tikrai šios temos jau yra Tapusios šabloninėmis, 
nes kiekvienas tepa,vrašo į didesnius nusižiūrėjęs. Sumani kri
tika ir pajuokimas.Čia Jis pajuokia ir taisyklių nu statinėto jus. Bet 
įdomu, ką vieton senų lagaminų jie kūrybon pasinis; nebent sta
čiokiškumą. XVI, dar baisiau. Autorius leidžia tvaną ir jau skan
diną senąją kultūrą su jos visais turtais. Visi staiposi, maišosi ties 
„ Rotuše“. O K.V. turbūt sės į Nojaus laivą ir po to tvano at
gaivins žmonės surasdami naują meną, literatūrą. Nepraeina pro 
šalį nė pro politikus, kultūros reguliatorius. „Rotušė“ griūva rei
škia sena kultūra ir gema naujoji „Nuovakarių skiauturyj“.

' ’■ ’ • , . . , '■■ ■ ______ . üb '

Pranas N o r k u s . „Jaunatvės si utyba“ „ Berno kerštas“. Abu 
eilėraščiu labai stačiokišku. Berno charakteristika gerai pagauta.

„Ir kas buvo kas nebuvo 
Aš pakaušį tai pralaušiu“.

Rimvydis „Piliečio gyvenimo protokole“ duoda gražų vaizdą 
vaiko ir katinuko.

. ’ *» ’ ■ ■ ’ " 1

„Palei puodą, sėdi dvejetas v
Jisai ir rainas katiniukas, 
Kuris iš jų gudresnis“?

■ ' . ■■ ■ ■ - , ■' ■ ■ ■ I. . • • ■ ■ ■

— Katinukas? —
Katiniukas —
sėdi ir prausiasi• ė ’ a > . • .o jisai 
šaukštu muša 
Per nuosavą koją 
Ir verkia.“

Parašyta eilėmis o tikra proza nei ritmo nei rimo. Kaipo 
prozos vaizdelis pavykęs, bet ne poezija. Toliau vel tas pats 
satyros motyvas kaip ir pas pirmuosius autorius. Plaka buržują, 
komersantą. Šemerys „Mirties mirtis“. Šiurpulingai nupiešta 
didžiojo karo baisybės. Paskui dar yra keli vertimai, bet nieko 
ypatingo juose nematyti.
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P. Jan e 1 i ü n p recenzija Binkio „pavasario“. Džiaugias 
viena grįžusia avele, kad paniekino senas kūrybos formas, bur-?

•• žuišką poeziją. ;V„
Giria, kad kaipo futuristas pasiėmė šūkį „skaldyk griauki“ 

nes kovą skelbią senai poezijai. Kritikas labai palankiai atsiliepia 
apie futuristiškus eilėraščius, o kur bent kiek jau senumu kve
pia smarkiai kritikuoja. Pagal jį brangus rinkinys. J. Švaistas 
„Kalbos kultūra“, sako, mūsų kalba yra turtinga, bet kartu ir 
džiaugias, kad mūsų poetai ją dar ne daug tešudarkė. Nepripa
žįsta žodžių etimologijos mokslo, kalbininkai pagal jį visai ne
reikalingi. Kam čia ieškoti naujų žodžių, ar senus gaudyti, kad 
galimą futuristiškų pasigaminti 52 pusi. Nr. 1 taip sako. „Tikrosios 
kalbos kūrimas — tai ne neologizmų kūrimas, bet ypatingas; su- 
fikšų pavartojimas“, nes kalba turėsianti gyvesnę formą.Jokių 
gramatikų nereikalinga. Toliau duoda pavyzdžių. „ Dabartiniai pa
vadinimai kinų „Olimpas“ „Triumfas“ „Oazė“ sako jie yra nu
stoję savo pirmykštės prasmės, tai kodėl jų vieton negalima pa- 
sakyti „Socobi“ „Eny“ arba laikrodžių dirbtuvė Omega“ kodėl 
negalima pasakyti „Rokokine rokokuju“ arba restoraną galima 
vad. „Triplekskvantro“. Čia autorius turbūt taiko mūsų naujų 
žodžių dirbėjams, ir už įvedimą svetimtautiškų žodžiu kur galima 
puikiausiai panaudoti lietuviški.

Pabaigoje plačiai nagrinėjama dadaistinė literatūros pakrai
pa. „K. V.“ su dadaistais nesutaria, nes šio veikimo pagrinde 
yra kvailumas, kuris naudojamas kaipo ginklas kovoje su senąja 
literatūra, K. V. nori aktingo darbo, taigi su dadaistais nesutinka 
kurie savo tikslu turi pasismaginimą. Tadas Rerper supažindina 
su „Naujaja ispanų poezija“. Jis taip sako: ^dabartinės modern 
literatūros srovės pagaliau kubizmas mene ir futurizmas su da- 
daizmū yra slenkstis, per kurį peržengus turi kurti naują epo
chą“, Pats . autorius prisipažįsta, kad futūristąi dadaistai savo 
epochos nesudarysią, tik sunaikindama seną meną paruoš dir
vą naujai epochai.

Gal autorius ir išpranašaus nauja epochą. Tuo ir baigias N. 1.
1926 m; gruodžio mėn. išėjo „ K. V.“ N 2. Atsidūsėjimas 

kas antri metai, galima ir pamiršti, per ilgi periodai.
Šis numeris labai „menkas“. Nei dienraštis nei žurnalas, taip 

sau lyg Amerikos lietuvių rgazieta.“ Visai revulicioniėriškai už
rašyta, kaip ant agitacinių dienraščių.

„Šalin surūgęs romantizmas!“
„Šalin asmeniškas simbolizmas!
„Visa Valdžia „K. V“. Taryboms.“

Na jau čia tik per didelis pasisavinimas kūrybos teisių- Na# 
Jūs gerbiamieji. Vėjai, iŠ kur tą išmintį■ iškasėte. Visi Šių kštu, 
mes tik pušim. Tai visai nedemokratiška. Sako „K. V.“^ kad 
kūryboj esanti pilniausia laisvė, o Čia kas ne su jais skelbia 
mirtiną kovą. Per daug kvepia revoliucionieriškumu.

48



/ „Keturis 223

Pirmos eilės Kazio Binkio „ Radioekspromtąs“. Ragina 
mesti knygas, o griebtis radio, kuris atstoja visas kitas kultūros 
priemones. Tai yra' chininasradio aparatui. < < '? ;

R i m v y d ž i o „Lietuvos poeto raportas* tai vis tėvo liūdo-' 
nieriski šauksmai prieš senąją poeziją. Šalia tų modernųjį^ 
raščių avalines reklama „Union“. Tai, žinoma, labai moderniška. 
2 pusi. JuOzaš Žengė „Pavasario gramatiką ot kaip eiliuoją?

’ ■■ . ’ , ’ ■ , * ' . *t- _> f ’ ' r

„Vėjas vėjas vėjas • .
Ten toliau jau išrikiuoti 
Šieną plauti plovėjai.“

(Kodėl nepasakyti pučia pučia pučia).
Juk nieko nepakitėjo nei prasmė nei forma. Tikra? laisvė—ką 

nori, tą rašyk, juo nesuprantamesnis, iškrikęs tai modernesnis 
būsi. "■ - '- .•v ' ■.

Toliau tam pačiam eilėraštyj.

„čia vanduo išlietas 
Plusta upės
Avinas dangun ragus užsukęs 
Paukščių kelias kietas 
Grigo ratai sukas.“

■ . ’ * ’ ■ ■ ’ ‘ , ... , .

Tai sąvokų ir vaizdų krūva. Jei vieną išmesi ar naują pri
dėsi eilėraštis nekinta? Bet gal tarne ir glūdi modernasis gro
žis. Paskui Anykščių Šilelio iškreipimas.

„Pakilo kelmas
■ vienas ■■ .. '

■ ■ : du
(trys) '

■. ’ keturi ..■■■. -■.?.
dešimts /■ ■■

Ir sukasi motorai .
Ir konusais reljefo špygos.“

Ant galo špygą pakiša — še Tau, ko Baranauskas sulaukė!
2 pusi, apysaka „Trejos Devynerios“. Pr. Tarulio iš seno

vės lietuvių gyvenimo. Su riebiomis scenomis ir išsireiškimais 
autorius nesivaržo.

Bet charakteringiaušia, kad jis pasako skaitytojui, kad svar
biausią asmenį Šėmių nenumarihsiąs. Kada apysakoj prieina 
keblią padėtį tai autorius atsiklausia skaitytoją ką dabar toliau 

\ daryti. Na mielasai, jei nežinai tai nerašyk, o jau jei kartą darbas 
pradėtas tai ir reik baigti. Ir taip per visą apysaką skaitytoją ka
mantinėja, lyg gimnazistą! „Didelis skundas“ „K. V.“ sako, kad 
Vaideliutė—Pleir. Puidi „Kada rauda siela“ pasisavinusi G. Flai- 
etileno mintis. Stebisi mūsų kritikų aklumu, kad jie to nepaste
bėję. Toliau reikia pripažinti, kad labai teisingai» kelia mūsų 
knygynų netobulumus, nesugebėjimą naujomis knygomis sudo
minti publiką. Pataria įtaisyti kilnojamuosius knygynus.
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Balys Sruoga kryžiais apstatytas, amžiną atilsį. Gaila, nie
ko „K. V.“ neparašo, švaistas „Kaip ašsuįiteratėjau“ pajuokia 

; svetimos minties pasisavintojus. Tilvyčio „Šienas iš gėlių? pro? 
fanacija Kazio Binkio įGėlės iš šieno“. Autorius nesigaili nė 
vulgariškiausių žodžių/

6 pusi, labai didelis „K. V.“ nusiskundimas mūsų kritikais. 
A. kan. Jakštas moka labai skaudžiai įgelti, sako, „Kad dar nie
ko lig šiol taip skaudžiai „K. V brolijos neįžeidęs kaip Jakštas“. 
Matyt „K. N!“ prieš dekadentizmą yra nusistatęs pažada Jakštui 
„teikti visokeriopos pagelbos kovai su dekadentizmu“. Paskui 
pajuokia Jakštą, kad jis perša visuomenei skaityti „ Ateitį“, „Pa
vasarį“ „Vaidilutę“.

Pajuokia kibįrštininkus su jų revoliunėmis dainomis. „K. V.“ 
broliškai jiemš pataria pasiimti Maironį, padaryt nekuriuos pakei
timus žodžiuose ir rašyt kaip iš rago. Tikrai broliškas patarimas. 
Plaka „K, V.“ rašytojus, kad per maža bendrauja su liaudimi: 
apsirėžę aplink save ratą, tik riejas su kitais. Kad dešiniosios 
partijos inteligentai nebendrauja su liaudimi. tai dar nenuostabu 
„ K. V.“ bet kad pažangieji kairieji taip taip daro—-tai jau nedovano
tina. Sako lietuvių literatūra merdėjime jokio žurnalo, bet „Keturi 
Vėjai“ ir per retai tepasirodo. Antras numeris žymiai menkesnis už 
pirmą. Keletas profanacijų, mažai originalumo.

1627 m. lapkričio m. išėjov3 numeris „K. V.“ viršelis papra
tus, mėlynos ir juodos raidės. Žymiai didesnis už 2 Nr; 16 pusi 

< Pirmas eileraš. Kazio Binkio. „Pasiutęs taksi“. Jis su šo
feriu į dangų važiuoja. Binkis pajuokia krikščionių dangų. Tilvy
čio „Apie vieną rudenį“ eilėraštis, bet jame yra ir ne futuristiškų 

. „■išsireiškimų./.'?
' „Mamą

mamytę „mieloji 
Sūnelį šaukia 
Dievulį melsk 
Prašyk mamyte 
Dažnai kalbėk rąžančių“.

Labai saldžiai labai švelniai. Matyt gražumynų ir malonių 
žodelių ne taip lengva išvengti, jei autorius turi nuotaiką,

Kaimiški peizažai“ „Gaidys ir poetą“. Mintis labai staigiai 
nutraukiama, vaizdai pabirai sujungti. Stilius 4futuristiškas, nesi
gailima gražių epitetų. Ritmas išlaikytas ir daiktais net rimas. Ei
lės sklandžios.

Juozo Žengės, „Berniukas Jonas“ ir „Lietuviškas pavasaris“. 
Garbingiausiu poetu „K. V.“ reikia laikyti J. Žengę, dėl to kad 
nė vienas neįstengia ar nemoka taip futuristiškai išsireikšti kaip 
Žengė. Jis pralenkia daiktais net Salį Šemerį. Priverčia šventuo
sius bjauriausias scenas vaidinti. Paskui kas nori žinoti kaip Lie
tuvoje keikiama, koliojamasi tepasiskaito 5 pusi. Žengės „Lietu
višką pavasarį“. .
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Prozos dalykėliai.
Augusto O r i c i a u s „Bertaičiaus dienos“ grąžus kontra- 

^^štingas .sulyginimas dviejų tėvų, dvarininko ir kirtėjo; Stebėtiną, 
kad tokį nefutūristiŠka vis tik K. V. spaudino.

Petro T a r u1i o „Trejos Devynerios“ toliau tęsiama apy
saka vis su atsiklausįmais į skaitytoją, kaip padarius, kad Šerą- 
mis liktų gyvas. Apysaka iš tų laikų, kada atskiros giminės už
puldinėdavo viena kitą.

„Keturi Vėjai“ apie save taip atsiliepia, kaip suprasti nau
juosius rašytojus. Sako, „Kad publika nesupranta naujųjų poe
tų, tai nenuostabu, bet, kad kritikai nesupranta, tai verčiau jau 
tylėtų“. Sako,—„kad savo laiku nė viena srovė nebuvo suprasta“. 
Žinoma tai gali atsitikti ir su „K. V“. Visai neabejotina. „K. V.“ 
taip sako: „Jei mus niekas nesupranta, tai dar nereiškia, kad mes 
neturime rašyti, juk ir klasikai savo laiku' buvo nesuprasti“.

„Vaikų literatūra suaugusiems“. Čia „K. V.“ pataria gimnazi
stams nustoti saldžiais žodeliais čiulbėti.Bet tuo „K. V.“ visai ne
sistebi, nes gimnazistai visada- eiliavo ir eiliuos, tik keista, kad 
mūsų gerbiamieji kritikai ieško saldžių kuklių žodelių juos pa
girti, tai jau nepateisinama. Paskui gale Šio straipsnio paduoda 
visą eilę taisyklių naujiems poetams, kurių prisilaikant gali eiliuo
ti. K. V. sako, „eilėraščius gali rašyti vidutiniškų gabumų 
vaikinas ar mergaitė. Pasakos apie Dievo dovaną, apie talentus 
grynas prasimanymas“. Reikalauja, kad gerai mokėtų naujieji 
eilininkai, eiliavimo techniką.

Gale „K. V.“ . žada išleisti vadovėlį naujiems eilininkams. 
Paskui žada didelį iliustruotą almanachą išleisti su visomis užsie
nio naujausiomis srovėmis.

Nėra išdavos be priežasties. „K. V“, yra išdava da
bartinėsliteratūrospadėties. Ir jiems tenka savotiškas vaidmuo 
suvaidinti. Bet kyla klausimas ar tinkama linkme jie eina? Ar 
tas jų stačiokiškumas ir vulgariškumas skaudžioj satyroj įstengs 
išjudinti mūsų visuomenę? Mūsų visuomenė vis*tik jais stebisi, 
ne tiek gal turiniu, kiek forma, dėl to, kad „K. V.“ yra pirmieji 
naujosios srovės atstovai mūsų literatūroje. Mykolaitis taip 
griežtai nesmerkia „K. V.“ „Jis mato jaunų vėjinihkų daug 
entuziazmo ir noro gelbėti mūsų literatūrą iš dabartinio mer
dėjimo. Tiesa mūsų literatūros padėtis labai sunki. Turėjome 
Skaitymus, Barą, Gaires ir visi jie mirė“, sako Mykolaitis Židinyj 
26 m. 12 num. 354 pusi.

Mūsų kad ir kas dirbama tai tik pavieniui, mūsų visuo
menė literatų negloboja. Bet „K. V.“ jokios globos nė nepripa
žįsta, nes sako, kad tuomet tarnaujama ir pataikaujama.

Toliau, kad „K. V “ lig šiol nepoetiškus žodžius nori įvesti 
į poetinę apyvartą, tai dar ne toks didelis žygys. Per didelis 
nutolimas nuo buržuazinės poezijos; bet prilygsta jie buržuazinei 
prozai“. Tas jų paradoksiškumas yra kaipo būtinas protestas pasi
priešinimui“, sako Mykolaitis Žid. 26 m. 354 pusi. 12 n.
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„Bet „ K. V.“ vėjams vis tik hegalima dovanoti stačiokiški!^ 
mo ir palaidumo, kuris reikalingas kiekvienam gero tono išauklė
tam žmogui“, sako ten pat Mykolaitis.

Čia ? mes norėjome tik patiekti kiek minčių apie, rods- 
neapsirinkame,' ateitininkių mažai teskaitomą laikraštį. Draug mes 
patiekime ir mūsų didžiųjų kritikų A. Jakšto ir V. Mykolaičio 
atsiliepimą apie šį žurnalą. Nuo savęs mes tenorime pridurtį kad 
turime daug daug gražių knygų, kurias pirmoj eilėj turėtume 
mokyklose būdamos perskaityti, o su šiomis naujanybėmis gali
me tenkintis susipažindamos kad ir per „N. V.“ pripuolamai.

Literatūrai ■ " ' “
1. A. Ja k š t o, „Ekspresionizmas dailėj ir poezijoj“, Kaunas,

1923 m<
2. V. M yk o la i č i o, „Keturi vėjai ir literatūrinė mūsų padėtis“

1926 m. „Židinys“ Nr.Nr. 1, 4.
3. A. J a k š t o kritikos straipsnis 1923 m. Draug. 3— 4 m, apie

' ■ - ■ „K. Vėjus“.
4. Keturių Vėjų žurnalai Nr. 1,2,3.

Tulpė.

Kapų tyloje.
Trubadūras.

■ •• ' * . ’ ... ■ ■

Mano Jaunystės svajonių draugei Marytei.
Mar. Žukauskaitė gimė 1910 m. Vilkaviškio apskr. Ketur

valakių v. Mokėsi Mariampolės V. R. J. gimnazijoj, vėliau Mo
kytojų Seminarijoj. Čia ji buvo linksmą mergaitė, stropi mokinėj 
uoli ateitininkė, ,,N. V.“ jai buvo visad ištikimoji draugė.

. Neilgai ji gyveno mūsų tarpe. Š. m. balandžio m. 6 d, mir
tis amžinai užmerkė jos akis.

Nėra didesnio skausmo, kaip palaidoti voš pražydusią lai
mę kapuose. Kas nesate matę skaisčiosios meilės spindulių ir 
kas nesate kentę jos užsivylimo skausmo,—neklausykite tie mano 
giesmės, nuaustos iŠ sulaužytos meilės aidų, nes nesuprasite 
mano sielos skausmo, ir, pavadinę menku trubadūro vardu, nu
eisite linksmi, palikę mane likimo kerštui.

Neklauskite, ko mano citra rauda: joje užburta mano gyve
nimo sulaužyta laimė...

. ..t-'- 4* ■ •

• . • . ...

Triukšminga mano tėvo pilis negali patenkinti manęs. Lin
ksmos puotos negali užpildyti klaikią sielos vienumą. Tyliai, lyg 
šešėlis, išsprūdau iš auksu žibančių salių ir ėjau savo ilgesį pa
skandinti melsvose Reino bangose. Ten, ant aukšto jo kranto 
po senu pavirtusiu kryžiumi klūpo senas vienuolis, ir gieda Am
žinajai Esybei garbės himną. Jo citros balsuose slepias kaž kas 
didžia, iškilminga, amžina.

— Tėve! Tavo citroj slepiasi didingesnis pasauliSj kaip ma
no tėvo triukšmingoj pilyj. Dovanok man ją, kad jos tonuos pa
mirščiau klaikią sielos vienatvę.
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— Imk sunau. Užburk šiomis stygomis savo sielos liūdesį 
ir skausmą; įdek jose visą savo sielą,—ji darys stebuklus!.-

Kiekvieną kartą, kai muzikos ir dainų aidai paskelbia pra
sidėjus puotą, aš tyfiai apleidžiu tėvo pilį, ir, citrą prie krūtinės 
prispaudęs išeinu .lyg šešėlis į nakties slėpinių pilną sodą. Klau
sau ką šnara aukšti kiparisai, ką svajoja žali mirtų krūmai. įspėju 
kokias paslaptis slepia bemirkši nei o s žvaigždės, kokias pasakas 
seka tyrojo Reino bangos. Visa tai užburiu savo citrom Svajo
nėse laukiu ateinant laimės, kuri išblaškys liūdną mano sielos 
vienatvę, kuri linksmomis kibirkštimis paguos mano akis, linksma 
Šypsena uždegs mano lūpas. Laukiau laimės, tačiau...

Krauju pasruvo Dūno bangos, ugnimi nuraudo gimtoji pa
dangė... Iš puikiosios tėvo pilies teliko griuvėsiai...

. ■ ■ ■ ' • . .* ■ . . ?
* • ■. . ‘ - - ■

Prispaudęs citrą prie krūtinės, aš slapčia apleidau niūrias 
vienuolyno rūsis, kur buvo mane paslėpę. Liūdnai apsižval
giau po gimtosios pilies griuvėsius ir iškeliavau ieškoti laimės.

Trubadūru vadino mane žmonės, ir stengės iš mano giesmių 
pasemti sielai linksmumo, bet mano citra vien skųstis mokėjo...

Kai atkeliavau prie puikios pilies vartų ir uždainavau savo 
dainą, nuaustą iš mano gyvenimo skausmų,—kertiniame pilies bo
kšto lange pamačiau savo laimę...

— O mano brangi karalaite! Kam apleidau savo gimtąją 
pilį, kam atkeliavau čia, kam pamačiau tavo veidą? Tavo akių 
žvilgsniai atėmė man sielai ramybę. Tavo kasos lyg pajūrio smil
tys skandino veidą aukso bangose. Liūdna ir susimąsčiusi klau
seisi mano dainos. Ar supratai tuomet, mylimoji, kokią pasaką 
sekė mano- citra, kokį skundą siela tau siuntė?

Priėjo pilies tarnas prie manęs.
— Valdovas girdėjo tavo giesmę, ir kviečia rūman.

Kiekvieną kartą rausviems saulėlydžiams prigęsus ir siau
čiant kambaryj svajingiems sutemų Šešėliams, aš sėdėdavau prie 
karalaitės kojų, ir dainuodavau jai savo sielos svajones, sapnus. 
Ji vis liūdna, vis susimąsčiusi. <

— Karalaite, dėl ko liūdesio šešėlis dengia tavo kaktą? Dėl ko 
užgęsę akyse džiaugsmo žiburiai, dėl ko galva bejėgiai nusvirus?...

— Ne tau suprasti jaūnos mergaitės sielą...
— Karalaite! nejau tu slaptingesnė už jūros gelmę, Už 

tamsią naktį? Aš įspėjau tyŲą bangų šnektą, supratau iškilmingą 
žvaigždžių bylą, nejaugi tavo sieloj daugiau slėpinių yra?

— Tu visa galėjai įspėti, nes ten nebuvo meilės, bet mano 
sielos tu nesuprasi, nes ten...

— Kas, karalaite, kas? Kam blakstienais užvėrei akis; kam 
rausva aušra papuošei lūpas. Pažvelk, karalaite! aš po tavo ko-
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jų; maldaudamas tiesiu į tave rankas. Tik tu gali paguosti skau
smų nukankintą, gyvenimo apviltą sielą, tik tu gali padaryti ma
ne laimingą.

— Būki laimingas...
Mano karalaite, mano mylimoji!.. ~

• . • • ¥ . ■ 

. .. & .

■ ■ ■ .

— Tada, kai tavo pilies bokštai išdidžiai pakels galvas aukštyn, 
kai galingos kariuomenės ginklai sužvangės pasaulyj,—tik tada ga
lėsi pasvajoti apie mano dukterį. Dabar... keliauk, iš kur atvykęs, 

.verge!'
— Ak tėve! juk jis—mano laimė!

— Lauk manęs karalaite, lauk Mano pilies bokštai
išdidžiai pakels galvas dangaus mėlynėn, mano kariuomenė gąsdins 
ramius šalių gyventojus. Aš grįšiu nešinąs ne citrą, bet sunkiu 
riterio kardu, grisiu paimti tave, mano gyvenimo laimę..

Lauk manęs!..

Po palinkusiu kryžium šalę pilies griuvėsių meldžias senas 
vienuolis. Pamatė jis mane.

—Sugrįžai sūnau? Žmonės“ senai laukia sugrįžtant valdovo; 
tavo tėvo nesuskaitomi turtai paslėpti vienuolyno požemiuose.

—Mano mylimoji, mano karalaite! neilgai tu lauksi manęs.
Mano pilies bokštai išdidžiai kyla dangaus mėlynėn. Mano 

kariuomenė keršija tėvo nužudytojams. Jau tris kartus žydėjo aly
vos nuo to laiko, kai pamačiau mano karalaitės akis. Skaisčiausiu 
pavasario laiku rengiuosi pas tavej mylimoji, nešinąs šviesiu ri
teriokardu, pasipuošęs laurais...

—Valdove! Mano pilies bokštai dažosi dangaus mėlynėj, 
mano kariuomenė garsina mano vardą. Aš atėjau pamatyti savo 
mylimąją,.

—ji... laukia,., tavęs. Eikš! - -
Ir nuvedė mane puikion pilies koplyčion, kur šilkais išpuo

šta, gėlėmis iškaišyta gulėjo... karste... mano mylimoji...

— Prie tavo kojų, karalaite, sudedu savo gyvenimo laimę ir 
garbę. Prie tavo karsto paliksiu sulaužytą karžygio kardą. Gim
toji pilie! nematysi manęs/ nes mano laimę pavogė kapai. Dabar 
vien su citra dalinsiuos gyvenimo skausmais, garsinsiu savo ka
ralaitės vardą. .... s

Mano karalaite, mano mylimoji! Tu amžinai liksi, mano ka
ralaitė, o aš tavo trubadūras...

Brangioji sesute, melsk Dievą ir angelų, kad daugiau teisy
bės ir meilės būtų šioj mūsų žemėj.
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„Apaštalavimo kursų“ paskaitos.
Naujai susikūrusios L. U. Studentų At-kų S-goj „Birutės"* 

Draugovės „Gailestingųjų Darbų Būrelis“ gavėnios sekmadieniais 
buvo suruošęs apaštalavimo kursus. .

Tuose kursuose, be kitų, skaitė paskaitų profesorius P r. 
Dovydaitis.

Iš prof. Pr. Dovydaičio dviejų paskaitų. Ateitininkijos 
organizacijai kartas po karto tenka savyje formuoti naujas gru
pes ir grupeles. Šis dalykas yra visai natūralūs, nes toki reiškiniai 
parodo organizacijos gyvybę. Juo aukštesnės rūšies organizmas, 
juo jame yra daugiau diferenciacijos. Ypačiai reikia sveikinti to
kias pastangas, nes susidaro lenktyniavimas bendrojo tikslo sie
kiant. Juo yra daugiau pasiryžimo, juo arčiau prisiartiname priez 
savo idealų. Bet visas tragizmas, tai kuomet idealai reikia įgy
vendinti. Nieko mes neatsieksime, jei įbalsiai eis sau, o nariai sau. 
Nespręskime apie save oficialiai, bet būkime daugiau kritiški. Ir 
Ateitininkijoje neapsieinama be tokių narių, kurie nutolsta nuo 
savo principų. Sveikintina „ Birutės “ Draugovė, nes susikūrė eu- 
charistininkiškais ir abstinentiškais pagrindais, Jos tikslas yra 
apaštalavimas darbo ir vargo žmonių tarpe.

■ . . ©

Krikščioni ško apaštalavimo da lykas, jo d va- 
s i a i r t i k s I ä s. Būta ir yra pažiūrų, kad gana sutvarkyti žmo
gaus žinojimas, ir jau viskas eis gerai. Tai graikų intelektualistų 
pažiūra. Kokios tikro krikščionies pareigos? Pirmiausia reikia pa
žinti Kristaus dvasia. Mes turime pakankamai žinių, ką ji yra; 
padariusi žmonijoj. Kokia yra didžioji Evangelijos prasmė? Evan
gelija : reiškia naujieną, kurį žmones džiugina. Kristaus ir Apašta
lų darbai—tai buvo perdėm gero darymas. Tai yra rodyklė ir 
krikščioniui. Apaštalas Jokūbas tikrąja religija vadina lankymą na
šlių ir našlaičių jų sielvarte. Jei Kristaus religija būtų atnešus tik 
naujų išorės formų religijoj, tai žmonija būtų gavusi tik naujų 
apeigų kompleksą. Bet pasauly niekas be tikslo nepasireiškia. 
Šiais laikais daugelis yra susižavėję evoliucionizmo teorija. Ir šios 
pažiūros laikydamasis aš apsiimčiau įrodyt Kristaus religijos bū
tinumą žmonijai. Kas šioj religijoj išreiškiama, to pasilgus matė
me ir prieškrikščioniškame pasauly.

Ką ypatigai pabrėžė Kristaus religija? Tikrųjų vertybių nukė
limą į kitą pasaulį. Bet ji yra padarius stebuklus, tuo atžvilgiu, 
kad atnešė ir tokių priemonių, kurios gali pagerinti šį žemiškąjį 
žmonių gyvenimą. Krikščionybė padarė milžiniškas atmainas vi • 
suomenės gyvenime: vergų luomo panaikinimas, moterų būklės 
pagerinimas. Bet ypač buvo pagerinimo reikalingi beturčiai. Pir-
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masis Kristaus palaiminimas eina beturčiams. Evangelija pirmoj 
eilėj „Vargo žmonėms maloni naujiena“. Evangelijoje jie tinkamai 

■ yra atmenami. Kristaus religija įkvėpia žmonėms savitarpio mėi- 
• lės impulsų, kuriems negalimą atsispirti. Dievo meilė eina per arti

mo meilę. Kas nenori pasidalyti su artimu yra egoistas, bet 
toks elgesys negali būt pateisintas. Pažiūrėkime, ką mes turime 
aplinkumoje. Neigiamais reiškiniais mūsų tauta prašoka teigia
mus. Pas mus labai maža gyvosios krikščionybės. Dokumentiš
kai mes sakome, kad pas mus yra 85—9O°/o katalikų. Bet krikš
čioniškumo yra maža; tai rodo nekrikščioniški reiškiniai mūsų 
visuomenėje. Mūšų gy venim e labai daug pasireiškia materialinės 
nelygybės- kuri kaip kokie nuodai nuodija gerus santykius, gami
na nepasitenkinimus, kelia revoliucijas. Didelė materialinė nely
gybė ir V. Europoje yra kilus tik dėl nekrikščioniškumo. Mū
sų kraštą smarkiai užlieja antkrikščionijimo bangos. Taigi šiuo 
atžvilgiu reikia kas nors daryt. Štai mažas jaunuolių būrys pa
siryžta veikti šiąja kryptimi, bet ar tai nėra per drąsus jų žings
nis. Tačiau mažas kiekis neturi kelt nusivylimo, nes ir Kristaus 
mokslo Skelbėjų pradžioje buvo maža, o laikui atėjus jis gavo 
daugiau paramos ir padarė stebuklus.

Kokioms priemonėms turėtų eiti krikščioninimo darbas. „Be 
manęs jūs nieko negalite“—yra pasakęs Kristus. Susigyvenimas 
su Kristumi per eucharistiją pirmutinis būtinas dalykas šiam dar
bui. Pirmosios reformos turi eiti pradedant nuo savęs. Vidaus 
reforma yra pagrindas visoms kitoms reformoms. Kalbėtojas įsiti
kinęs, kad birutietės pradės šiąja krytimi savo darbą. Kristus 
yra pasakęs: „Su manimi viską galite, aš pasaulį nugalėjau“. Fi
des, Spės, Caritas— jūsų įbalsis. Šis įbalsis jau gyvuoja nuo 
krikščionijos pradžios. Tai akstinai jūsų darbui. Pirmoje vieto
je, tikėjimas kas Kristaus yra paskelbta. Viltis yra tas judintojas, 
kuris neduoda žmogui pesimistu tapti. Meilė — krikščionių re
ligijos pagrindinė dorybė. Apaštalavimo reikalas eina iŠ* krikščio
niškų principų. Apaštalas tai yra pasiuntinys,’jis tikro krikščio
niškumo įgyvendintojas visuomenėje. Mes neturime apsibrėžti tik 
savyje, bet turime siekti ir toliau. Gyva srovė, nors ji būtų už
tvenkta, betgi ji vis dėlto jprąsimuš, ar paimdama/kitą kryptį ar 
pagilindama savo vagą. Šis būrelis turi eiti į žemiausius mūsų 
tautos sluoksnius, į tas apačias, kuriosv gaivinančio vandens, švie
sos ir šilimos daugiausia reikalingos. Šis darbas, jau buvęs pra
dėtas, reikia tikėtis, toliau bus varomas dar sparčiau.

K L '■
(Kitos paskaitos turinys 235,-6-me pusi.)

Moterų raštai visuomenės klausimais. Senovėj graikų 
išminčius Platonas sakė, kad visuomenės valdymas butų pa
vedamas tautos išmintingiesiems vyrams. Tuo reikalavimu, nors 
netiesioginai, jis pabrėžė, jog visuomenės gyvenime šalia 
proto reik ir širdies. Kai įėjo moters j visuomenės vadų 
eiles, tas reikalas dar ryškiau keliamas. Kuri norėtų; su-
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prasti moterim s rūpimosios daryti visuomenės gyvenimui įtakos 
gąli pasiskaityti kad ir šių didelių veikėjų veikalus:

Hedwig D r a ri s f e 1 d „Der Kampf um das christriche 
FämiHenideal“."

Klara Š i e b e r t „ Die Frau als Traegerin der christlichen 
Politik“. ; :

Dr. Hedwig Von sc hott „Frauenberufsleben und poli
tische Frauenaufgaben“.

Dn Ida Marie Ba u e r „Politik als Lebensform“.
Josepha H u tte n m ei s t e r „ Frauen jugend und ihr

Dienst am Staate“.
Christine T e usc h^Frauenarbeit im Parlament“.
Klara P h i 1 i p p „lieber die Werbekraft des Zentrumsge- 

dankes für die Frau“.
Helene Wessel „Frauenarbeit in der Partei“.
Else A 1k e n „Die Frau als politische Rednerin“.
Maria Regina J u n e m a n n „Frauenfragen in der Presse“.

. Am. M. •'■■ ■■

Moters pąšaukirnas ir jos darbingumo klausimas. Čia 
norime patiekti „N. V.“ skaitytojom s kelias minti s vokiečių vei
kėjos Jehannos Martin.

Moteris savistoviai pradeda atlikinėti savo pareigas jau nuo 
1865, kada jai buvo duota darbo teisė. Nauja padėtis vertė mo
terį prisitaikinti prie pakitėjusios aplinkumos ir gyvėnimo sąlygų. 
Pradėjo formuotis naujas moters tipas. Moteris dirbo visokiau
siose ūkio šakose ir savaime kilo socialinės teisės klausimas. 
Naujoji moterų karta visai nesąmoningai tapo kovotoja dėl savo 
darbo ir socialinių teisių.

Bėt pažiūrėkime kodėl taip atsitiko.
Didžiausiuose pramonės centruose vis buvo reikalin

ga didesnė darbo jėga. Ji ieškojo pagelbininkės ir rado ją—mote
rį. Buvo moterų, kurios pakankamai turėjo laiko mažame Šeimos 
ratelyj. Jos noriai sutiko uždarbiauti, nes namai buvo pinigų 
reikalingi. Taip kilo namų amatas. Bet buvo ir tokių moterų, 
kurias skurdas ir rūpestis stūmė į fabrikus uždarbiauti. Kilo 
pasaulinis karas. Vyrai buvo užimti karo tarnyba ir mo
terys atsistojo jų darbo vietoje. Visur industrijoje, šalies ūkyje, 
valdiškose tarnybose, prekyboj moteris turėjo pavaduoti vyrą. 
Neįgudusi ir tam darbui nepasiruošusi ji dirbo. Moteris dirbo 
ar ji buvo jauna, ar pagyvenusi ir ji darbo dalį, galima sakyti, 
gerai atliko. Moteris pastebėjo savo gabumus, kurių ji pirmiau 
nežin ojo turinti. Moteris gaudama už savo darbą ątlyginimą pa
sijuto jo pilna savininkė ir panašiai, kaip ir vyras, dalį savo už
darbio paaukojo įvairiems pasismaginimams. Iš to kilo daug 
nukrypimų ir moteris pasijuto ne tais keliais einanti.
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Mūsų laikų vyras turėtų uždarbiaujančią moterį užjaustų, 
pažinti jos sielą ir jai padėti. Jis tepadeda jos gabumams plėto
tis ir žengti vis priekin. Tepastato vyras moters darbą lygioje 
aukštumoje su savo darbu, kad butų pilnas sutarimas, iš kurio 
kiltų_ tikrasis žmoniškumas. Tuomet būtų patenkintos abi pusės 
ir būtų nauda šeimai, tautai ir kultūrai. . ”

Jei vyras būtų tokio nusistatymo, tuomet ir moteriai mūsų 
laikų būtų geriau. Ji nenori būti žemiau statoma negu vyras.

Moteris tūri suprasti savo vertę. Ji turi ugdyti savo gerumą, 
ir švelnumą, rimtumą bei praktiškumą, visa turi galėti ir norėti, 
savo intuityviską siela jinai turi visada aukotis ir savo religišku
mą kelti. Moteris turi sudrąsinti aplinkumą, kurioje ji sukasi ir 
saugoti savo moteriškumą. Moteris turi pažinti ne tik savo klai
das, bet ir savo gerumą ir švelnumą ir jame nuolat lavintis.

Dabar moteris gali laisvai mokytis visose mokyklose ir už
siiminėti įvairiausiais amatais, bet tai netolimoj praeityj buvo 
didelė naujanybė. Pirmiau moteris buvo tik namų šeimininkė ir 
motyna,—ji tam buvo ir auklėjama. Mergaitė pirmiausia buvo 
tėvų globoj, kol ji ištekėdavo ir pereidavo tuomet jau jo glo
bom Dar ir šiandien italuose yra tas pat. Neištekėjusi mer
gaitė ten šeimoj užima paskiausią vietą, bet motyn a yra labai 
gerbiama. Šeimoje jį yra pirmoji, jos garbė labai aukštai statoma. 
Mažasis ratelis, kuriame ji pirmiau sukosi,—šeimyna, yra sulau
žytas, ji dirba jau plačioj ‘ visuomenėj, jame moteris daugiau 
taip siaurai neapsiribos.

Moteris betgi neša ant savo pečių milžinišką auklėjimo darbą* 
kur moterį vyras niekada pavaduoti negali. Moteris dirbdama ir 
visuomenėj turėtų pasilikti savo aukštumoj ir neprarasti mo
teriškumų.

Iz. Matusevičiūtė,
' 1 ' ' • , 4 * ' 4 • .• . b

° t ' " •

Liet. Kat. Moterų kongresas. Š. m. birželio mėnesio 
pabaigoj įvyko didysis Liet. Kat. Moterų Draugijos kongresas. 
Jau birželio 28 dieną kreipė praeivių dėmesį moterėlės, pasipuo
šusios tautiškais drabužiais: nuometais ant galvos, kaišytinėmis 
priejuostėmis ir t. t. Birželio 29 dieną tikrai nustebino senelį 
Kauną didelė, organizuota moterų minia su savo vėliavomis, ku
rių buvo apie 100, 11 valandą T. Jėzujitų bažnyčioje pamaldos. Po 
pamaldų organizuotai ėjo į Karo , Muziejų ir ant žuvusių už Lie
tuvos laisvę paminklo uždėjo gyvų gėlių vainiką. Nors jau nu
vargusios, bet dar eina į kapines atlankyti savo buvusios veikė
jos T. Kobilinskaitės kapą. Iš čia eina į dainų estradą pradėti 
savo pirmojo posėdžio. Iš tikrųjų, Kaunui pirmą kartą teko išvysti 
tokią eiseną. Nors sunki metų našta spaudžia daugelį moterėlių 
prie žemės, bet jų akyse spindi pasiryžimas, energija kovoti už 
„Tiesos ir Meilės“ idealus. (Tokia didelė ir tvarkinga eisena ne 
vieną nustebino). Tylus moterų gyvenimas, jos ir visuomeninį 
darbą dirba tyliai už tai ir stebino visus netikėta daugybė.

Dainų estradoje L. K. Moterų Draugijos pirmininkė p. Gal
dikienė, atidarydama kongresą, nušvietė 20 mėtų organizacijos
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darbus. Paskui buvo daug rimtų ir gražių sveikinimų ir linkė
jimų. Birželio 30 dieną nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro kon
greso dalyvės klausė rimtų ir turiningų paskaitų ir nusistatė 
tolimesnio veikimo planą. Kongrese dalyvavo virš 3000 asmenų.

Taip pat tuo pačiu laiku jos suruošė ir didelę bei įdomią 
parodą L. Un-to I rūmuose. Čia literatūros, tautodailės, naujo
viškų rankdarbių, moteris Šeimininkė, seklyčios įrengimas, m o ty
nos ir vaiko skyriai. Viso buvo užimti 8 kambariai. Tiek nau
dingų, tiek pamokančių dalykų.

Kongreso atbalsiai nuskambėjo per visą Lietuvą, visose 
šiaudinėse pastogėse kalba apie nepaprastą eiseną, apie vėliavų 
miškus, apie rimtas bei įdomias paskaitas, apie: gražų salioną — 
ir t t. ir apie daugelį kitų dalykų čia neišskaitytų.

L)r. Kalvaitytės paskaita „Brang i ausis mūsų turtas“, 
skaitytoji š. m. L. Mot. Kat. Kongrese yra išspausdinta š. m. 
„Moteries“ Nr. 9. Tai labai svarbus nurodymai, kaip yra brangi 
mums sveikata ir kaip ją kiek galima turime saugoti. Šio straip
snio mintys ypač svarbu moksleivėms, kurios tiek daug turi tų 
nelemtų progų sveikatai prarasti. Pasiskaityti šią paskaitą ir įsi
dėmėti jos mintis reikėtų kiekvienai, nes tokios rūšies ir taip la
bai svarbių paskaitų ir straipsnių mes teturime savo spaudoj: 
labai mažai.

Šveicarų moteris priešalkooliniame darbe. Kaip rašo 
Šveicarijos katalikų abstinentų Lygos organas „Volkswohl“, pa
skutinį laiką Šveicarijos priešalkooliniam darbe daugiausia aktyvu
mo parodė moterys. Jos susiorganizavusios į kelias sąjungas (pagal 
kantonus ir miestus) stengiasi viešąsias įstaigas, per kurias (re
storanus, valgyklas, bufetus) labiausiai platinasi alkooliniai gėrymai^ 
padaryti pavyzdingomis bealkoolinėmis įstaigomis. Züricho mote
rų susivienijimo pastangomis i šiaikomas didelis, gerai įrengtas,. 
500 vietų ręstonas ir daugelis bufetų. Apskritai, Züricho mote
rys, dirbdamos priešalkoolinį darbą, ūkio srityje parodė daug ini
ciatyvos ir sugebėjimo. Kituose miestuose, kaip Berne, šioje sri
tyje taip pat nemažai dirbama. Be to, Šveicarijos moterys labai 
daug dirba bealkoolinikų gėrimų industrijai pakelti. Šią sritį Švei
carijos abstinentai laiko labai svarbia pozicija kovoje su alkooli- 
nių gėrymų vartojimu. Dabartiniu laiku beaįkoolinių gėrimų gamy
ba yra .išplėsta ne tik miestuose, bet ir kaimuose. Ji gretų laiku 
žymiai sumažino alaus, degtinės ir visokios rūšies alkoolinių vy
nų gamybą.

XIII pasaulinis krikščionių abstinenčjų moterų kon
gresas Luganoje įvyko š.- m. liepos 26—rugpiučio 1 d. Jame 
dalyvavo atstovės iš 32 kraštų. Iš viso dalyvių buvo apie 750. 
Kongreso metų buvo padaryta ekskursija į Montre, kur aplankė 
garsią Chillon pilį. Per kongresą buvo labai daug pasakyta kal
bų ir daug padaryta iš vietų pranešimų. .
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Ispanijos Katalikių_Moterų Akcija. Šią Moterų Akciją 
prieš septynerius metus įkūrė kardinate Guisola. Ji yrą vienin
telė tokia tautinė ispanų organizaciją pripažinta Bažnyčios ir turi 
52 rajonus (vyskupijų ribose) su 654 skyriai s bei 360000 narių. 
Katalikių Moterų Akcija turi daugelį mokslo ratelių, kuriuose 
auklėja moteris religijos, visuomenės, politikos srityse; be to, tu
ri vieną moterų mokyklą kurioje moko religijos, moralinės teo
logijos,pozityvės moterų teisės, socialės ekonomijos ir kitų da
lykų. Moterų namų ruošos moko specialėj mokykloj.

Vokiečių katalikės mokytojos. Vokiečių katalikių mo
kytojų sąjunga Triere nėr Sekmines turėjo didelį suvažiavimą 
Jame svarstė jaunosios kartos ugdymą katalikybės pilnumoj, ka- 
talikišką auklėjimą aukštesnėse mokyklose, ir mergaičių auklėji- 
mą.. Visa eile nutarimu apgailestavo mokyklų įstatymo laužymą, 
reikalavo katalikų vaikams katalikiškų mokyklų, o, atsižvelgiant į 
ypatingus moterų reikalus, konfesinio mokytojų (moterų) ruoši
mo ir prašė neatidėliojant įsteigti Prūsuose ir kitose Vokietijos 
šalyse katalikių mokytojų akademijas; griežtai reikalavo smarkiau 
cenzūruoti filmas ir uždrausti visus tikybą niekinančius vaidini
mus bei filmas.

Kardinolo Faulhaberio žodžiai apie madas. Bažny
čios kunigaikštis Fąulhąbėris pamoksle Miuncheno bažnyčioje / 
šiaip kalbėjo: „Yra rūbų mados naujos su skoniu padarytos/ 
gražios ir drauge dailios, tinkamos nešioti Dievo vaikams. Yra 
kitos mados neprotingos ir juokingos, tačiau nėra blogos; Čia 
turima galvoje skrybėlė, iš po kurios nieko nesimato, arba siauri 
rūbai, su kuriais negalima vaikščioti, arba plaukų kirpimas, ku
ris seniau tebuvo vartojamas tik nusikaltusių mergaičių nubaus
tų kalėti. Yra dar trečios mados neprotingos ir negražios, ka
dangi jos paniekina moters garbę, kadangi sukelia geidulius, 
kadangi niekados jos neturėjo Bažnyčios pritarimo, nes neturė
damos dailės bei grožio įžeidžia kiekvieną padorų žmogų“.

Moterų tarmės. Tarpe daugelio žmonijos genčių, stovin
čių ant žemesnio kultūros laipsnio, moterys tarp savęs vartoja 
skirtingas tarmes. Taip pavyzdžiui, moterys gyvenančios Rytų 
Afrikoj ir Borneo saloje kalba tarp savęs visiškai nesuprantama 
vyrams kalba. Tas, tur būt, yra toks pat dalykas kaip „jeroglifai“ 
--slaptas raštas, sėkmingesnei kovai su priešu.

Moterys Borneo saloj, tiesa, kalba ta pačia kalba, kaip ir 
vyrai, bet į galą arba į vidurį žodžio įbrukta vien tik moterims 
žinomą posmelį „siliabą“ ir tuomi padaro kalbą vyrams nesu
prantamą. /

Gi pas kirgizus moterys, nors tarpe savęs ir labai mėgsta 
liežuvėliais malti, prie vyrų vartoja sutrumpintus iki minimum 

'žodžius, sakinius, arba visiškai tyli.
Maždaug yra tas pats ir 'tarpe Afrikos kafrų genčių: mo

terys irgi kalba vyrams neaiškia kalba. O pas Brazilijos indijo- 
nes moterys turi kai kuriems daiktams visiškai skirtingus vardus.
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Bolivijos indijone vartoja tą pačią kalbąf kaip ir vyrai, 
bet sumaino žodžių galūnes, ir tuomi daro skirtingą vyrams ne- 
suprantamątarmę.

Karaibų moterys irgi vartoja dvi kalbas, teisingiau sakant, 
tarmes, nes su vyrais kalba vyriška kalba, o tarp savęs kita, 
prastesnę, primityviška, kurios vyrai nesupranta, nes jos, kaip ir 
kitos moterys, vartojančios dvi kalbas, slepia nuo vyrų savo 
kalbą, kaip kad buvo slepiami Eigipto „jeroglifai“ nuo liaudies, 
arba sanskrito kalba nuo nebraminų.

(Iš Moterų dirvos“.
Kellti 21/z*ZZer, kuri iš Croyden, Anglijoj nuskrido į Australiją, 

yra laikoma vienatine moterimi attikusia ilgiausią orlaiviu kelionę.
Qeorgia Bullock yra vienatinė moteris California vaisi, 

magistrate ir teisėja municipaliniam teisme Los Angelos mieste.
P-lėbk. K Barr, deputy altoracy general Pensylvania vals

tybėj, gavo teisę bylas ginti Aukščiausiam J. A. Valstybių teisme. 
IŠ šešių moterų advokačių, turinčių tokias pat teises, p-lė Burr 
yra jauniausia.

Tennis žaidimo Čempionė Anglijoj yra p«lė C. Bunett. 
stabet Fiowe yra vienatinė moteris Riverhead ,kalėjimo 

sargas, Long Island’e.
Kinietė Šoiime Tschtng nesenai tapo paskirta Prancūzi- 

jon Nankingo valdžios atstovu.
Prūsijoj yra 62 moterys policistės. Moterų policisčių 

skaičius kasmet auga. '
Laplandijos moterys mažiausios visam pasauly. Jų ūgis 

yra nedaugiau kaip keturios pėdos ir devynios intys.

Apaštalavimas darbininkų tarpe. Kaip apaštalauti dar
bininkų tarpe, kokios rūšies ta žmonių grupė, kokia jų būklė ir, 
ar reikėtų jais susirūpinti, apaštalauti jų tarpe.

Apaštalavimas darbininkuose, bendrai imant, nelengvas dar
bas, o paėmus specialiai mūsų tautą, mūsų tėvynę, tas darbas dar 
sunkesnis, nes mes neturime savo tarpe pavyzdžių, neturime tuo 
klausimu literatūros, mes dar esame pirmieji, kurie norime eiti 
į darbininkų gyvenimą ir nešti jiems krikščioniškos šviesos ir 
šilimos. Taigi, visa, kas mus galėtų paruošti sėkmingesniam 
darbui, tai bus mūsų pačių praktika, vadinasi,- pats gyvenimas 
mus mokins. Tų žmonių grupė, apie kuriuos čia tenka kalbėti, 
yra vadinamojo juodo darbo žmonės. Kažkas manė susekti etimo
loginę reikšmę žodžio „darbas“ ir tvirtina,kad tai turį reikšti sunky
bę, vargą, vienu žodžiu tai, kas žmogui nepageidaujama. Žmogus 
savo esme yra toks padaras, kurs nemėgsta darbo, jis savo es
me tam tikros rūšies tinginys.

Bet be darbo žmogui nelemta palaikyti savasis buvimas, 
Darbas įvairiais laikais nebuvo vienodas. Gyvenamos aplinkybės 
įvairios, už tat keičiasi ir darbas, daug priklausąs nuo jų; ky
lant kultūrai, žmonės priėjo prie žemės darbo. Šis darbas nely-
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giai prislėgė visus žmonės, atsirado luomai. Einant dar toliau, 
vieni sluoksniai visai pasišalino nuo rankų darbų ir ėmė save tei
sinti, būsią jų prigimtis yra jiems laisva, nepridera .imtis darbo, 
tuo tarpu kai kiti grynai juodam darbui skirti. Graikai ir romė
nai darbui turėjo vergus, kuriuos laikė’kaip darbinius gyvulius, o 
save skyrė aukstešniam gyvenimui. Luomai dar atsirado ir iš 
užkariavimų bei prasiskolinimų. Būta laikų, kuomet žmonės bu
vo gabenami parduot į rinką, kaip prekiaujamoji medžiaga. Net 
toks Aristotelis teisino vergijos esimą.

Ši skaudžiai neteisinga pažiūra į darbą vyravo ligi Kristaus 
laikų.. Tik krikščionybė ją atmetė. Patsai Kristus, kilęs darbinin
kų šeimoj ir dirbęs rankų darbą beveik per visą savo gyvenimą, 
pašventė darbą ir jį išaukštino. Tik Jis paneigė luomų skirtumą, 
paskleidė lygybės idėjas, padarė visus žmonės lygiais Dievo vaikais.

Kristus tai padarė ne tuo keliu, kurį siūlo šių dienų revo
liucijos. jis pradėjo savo misiją nuo žmogaus vidaus, gydyda
mas žmonių sielas, ramindamas širdis. Ir Kristaus mokslas žmo- 
nių tarpe prigijo, pražydo laimingieji krikščionybės laikai. Is 
žemiausių vergų išėjo žymių Kristaus mokslo plėtėjų, net gi 
popiežių. Ir kiek kurioj šaly giliau įleido šaknis krikščionybė, 
tiek ten pasiekta daugiau žmoniškumo, papročių sušvelnėjimo, 
daugiau įgyvendinta Kristaus meilės idėjų.

Bet visais laikais ir visa, kas gera, sutinka priešų. Krik
ščionybė taip pat jų neišvengė. Ypačiai maždaug prieš 400 me
tų pradėta Europos antkrikščioninimo darbas. Priekin žengianti 
technika iškėlė naujus luomus ir naujos rūšies darbininkiją — 
mašinų darbininkus, kuriuos tos mašinos sumašinina, padary
damos be jokios pasaulibžiūros, ir «kuriuos lengva panaudoti, 
kaipo medžiagą bet kokiems agitatorių tikslams. Nelemta atei
tis tos visuomenės, kurioj šiais žmonėmis nebus susirūpinta, 
krikščioniška visuomenė ir šviesuomenė, kurioj jie bus ati
duoti ąntikrikšČioniškiems suvedžiotojams... Pas mus šiuo žvilg
sniu dar nėra taip baisu, bet kas drįstų tvirtinti, kad ir tas palygi
nant nedidelis darbininkijos skaičius, tos darbininkijos, ant kurios 

1 socializmas tariasi turįs savo monopolį, nepadarytų mūsų val
stybei daug žalos, kai ji pataps demagogijos įrankiu. Mums 
krikščionims rūpintis darbininkais yra tiesioginė pareiga. Ypač 
inteligentija, kuriai lemta giliau pažinti gyvenimas, turi būtinai 
dalyvauti šiame apaštalavimo darbe, v šviesti ir auklėti vargšų' 
žmonių minias, jei ta inteligentija trokšta savo tautai gerovės.

Kokiu būdu dirbti šį darbą, neturint praktikos, pasakyti 
sunku. Tik viena turi būti aišku norintiems toj srity dirbti: 
„non ministrari, sėd ministrare“. Ne valdovu būti kitų aptar
naujamų, bet pačiam eiti tarno pareigas. Ir bažnyčios darbas 
turėtų eiti šia ‘kryptim, nes pats Kristus savo darbais mums 
duoda geriausį pavyzdį, nuo kurio, deja, mes labai nutolę. Šių 
dienų vargo žmogus yra apleistas, ir jis reikalingas pagalbos 
ne moralais, bet realia pagalba, patarnavimu. Kas nori dirbti ir 
tikrai sulau kti vaisių, tas turi eiti nauja kryptimi: . Non minis
trari, sėd ministrare-. J. Barštytė.
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Iš mergaičių moksleiviu gyvenimo.
Moksleivių at*kių konferencija 1928 m.

Š. m liepos 3 dieną įvyko mergaičių at-kių konferencija. Kon
ferenciją atidarė Mergaičių Vedėja stud. A, Sereikytė, sveikindama 
skaitlingai susirinkttstas drauges ir kviesdama energingiau dirbti or
ganizacinį darbą. Patiekta ir priimta ši darbų tvarka:
1. Prezidiumo kvietimas.
2. Pranešimai: a) Mergaičių Vedėjos,

b) „N. Vaidilutės“ Redakcijos ir Administracijos,
3. Rinkimai: a) Mergaičių 'Vedėjos,

b) „N. Vaidilutės“ Redaktorės,
c) Atstovės į at-kių reorganizacijos įstatų

paruošimo komisiją.
4. Laisvas žodis.
5. Užbaiga.

Į prezidiumą pakviesta stud. K. Jonkaitytė, Matūlevičaitė iš 
Mariampolės ir E. Kuktaitė iš Aukšt. Fredos.

Mergaičių Vedėja pranešė, kad svarbiausiu jos darbu buvo vi
dujinis kuopelių ty-ark.yma.Sj įgyvendinimas nustatyto statuto ir 
mergaičių^ veikimo programos išdirbimaš. Kuopelėse veikimas 
stipresnis, su Centru susirašinėjimas gyvesnis, bet dar toli gra
žu neatsiekė savo tikslo, neatliko tinkamai savo pareigų.

Mergaičii4 kuopelių yra apie 40 ir narių ajDie 1500.
,N. Vaid ilųtės“ Adminiss trat orė St Tu la baitė pranešė, kad

nN. Vaidilutės - finansinė būldė šiek tiek yra pagerėjusi. Šiandien,
galėtume tik džiaugtis, jei butų atsilyginę tiek pavieniai asmenys, 
tiek kuopos. Bet, deja, daugelis ir po ilgų „klebinimų“ tyli.

Sunkų ir atsakomi ngą redakcijos darbą redakcija dirbo tiek, 
kiek lefdo jai finansinė padėtis ir kitos sąlygos. Redakcijos var
du pranešimą padarė stud. A. Sereikytė. '

Prie šio punkto kalbėjo p. Ladygienė. Ji pažymėjo, kad 
moksleivės labai mažai bendradarbiauja „N. Vaidilutėj“ ir Ši 
priežastis labai trukdo darbą. eN. Vaidilutėj“ privalo atsispindėti 
visas moksleivių gyvenimas.

Mergaičių Vedėja išrinkta stud. A. Sereikytė „N. Vaidi
lutės“ redaktare A. Mažylytė.[ at-kių reorganizacijos įstatų paruo
šimo komisiją stud. A Barstytė.

Laisvam žody'kalbėjo p. Ladygienė ir p. Karvelienė.
Konferencija išreiškė pageidavimą, kad „N. Vaidilutėj“ būtų 

dedama gyvenimo straipsnių.
Baigdama konferenciją kalbėjo stud. K. Jonkaitytė. Ji ragino 

visas mergaites į darbą. Visų moksleivių uždavinys turi būti pa 
čioms tapti aktyvioms ir kitas tuo užkrėsti. Aktyvios mes turi
me būti tiek savo idealų įsisąmoninime, tiek vidujinėj santvarkoj.

Konferencija baigiama Ateitininkų himnu.
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Mergaičių Mokytojų Seminarija Kaune. Valdybą su
daro:1 pirmininkė M. Stajgytė, vicepirmininkė M. Karyznaitė, sek
retorė A. Jurkevičiūtė, iždininkė Sabaliauskaitė, archyvare J. Avo- 
linaitė. Valdyba posėdžius daro kas trys savaitės. Tarybos po
sėdžius Šaukia kas mėnuo. Pirmą jį pusmetį numatyta padaryti 4 
susirinkimus ir kviesti į juos prelegentus su paskaitomis. Paskai
tų temos daugiausia pedagogikos ir visuomenės gyvenimo sri
čių. Be to, dar numatyta padaryti vieną viešą Susirinkimą kvie
čiant visus Kauno Rajono moksleivius ateitininkus. Bus stengia
masi padidinti iždą, kurs dabar labai mažas, sutvarkyti sekretoriatą.

Kuopa pasiskirsčiusi į 4 kuopeles. Kuopelės veikia savisto
viai nustatytu kuopelės valdybos planu. Kiekviena kuopelė daro 
susirinkimus kas dvi savaitės. Valdybos posėdžius daro prieš 
kiekvieną susirinkimą. Susirinkimų punktus atlieka pačios: rašo 
referatus, rašinėlius. Be to, susirinkimus paįvairina dėklam aci- 
jomis, dainomis, monologais, muzika ir p 5

Dauguma narių priklauso Kauno Rajono abstinentų sekci
jai. Narių kuopoj yra: 1-o jo j kuopelėj—18, II-joj —19, III-oj—27; 
IV-oj — 20.

Panevėžio mokytojų Seminarija. Veikimas pasireiškia 
lavinimus! daugiau pedagoginėj kryptyj. Veikimas nuolat stiprė
ja. Pirmininkė vSt. Kučinskaitė.

Ryga- Čia ateitininkės abstinentes dirba labai energingai. 
Jos mums, Lietuvos moksleivėms, primena savo sveikintinu dar
bu, kad užsienyj gyvenant visad matai daugiau savos tėvynės 
trūkumus ir juos tik pastoviu ištvermingu darbu tegali sumažinti

• Valdybos pirmininkė St.Pletkytė, vicepirmininkė M. Paškevičiūtė 
ir sekretorius V. Bugavičiūtė.

Antalieptė, Kuopos pirmininkė St. Janauskaitė. Mergaičių 
kuopelė padarė vieną susirinkimą. Valdybą sudaro: pirm. V. Ka
raliūtė, vicepirmininkė E. Braževičiūtė ir -sekr._ A. Stainytė. Kuo
pelėj yra 29 nariai.

■ ■ • '■ • ■ ' . ■' ■ . ■ • ■ ■ . ' i

Utena. 1928 m. rūgs. 16 dieną sušauktas visuotinas atei
tininkių susirinkimas, kuriame išrinkta valdyba: pirm. E. Šabdy 
lyte, vicepirm. St. Maželyte, sekretorė M. Strazdaitė. Naujoji val
dyba numatė tokią šių metų veikimo programą:

Susirinkimai bus šaukiami vieną kartą į mėnesi. Susirinki
mams numatyta ruošti paskaitas, rašyti referatai įr šiaip gvil
denti įvairius klausimus. Be to paskaitos manomą ruošti pačioms. 
Numatyta sustatyti veikimo kalendorėlį. Ir tolį kalendorėlį duoti 
kiekvienam nariui. Surengti per metus bent vieną pasilinksminimą.

Narių kuopelėj yrą 44. • Kuopelė susiskirščiųs į keturius 
ratelius. V kl. ratelio pirmininkė Ė. Daumjtė, VI kl —- k. Pargėlytė, 
VII kl — 8. bkaželvtė, VIII—A Velutytė.

Alytus. Mergaitės veikia pasiskirstę į tris būrelius: I-jį bū
relį sudaro VIII ir VII klasės mergaitės, II-jį—Vl-a ir V-a kl. mer
gaitės ir IlLjį—Vl-b ir V-b kl. mergaitės.
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Iš studenčių gyvenimo. 23$

Mergaičių reikalais rūpinsis Marė Narevičiūtė.
Moksleivių at-kų Centre Valdybos, sąstatas šis: 

FZ. VZ/Za/Tzas—pirminiiikas, J. sekretorius, P. Karuža —
iždininkas, A# Po/wašmZZ/zs—vyrų vedėjas, Ap. Sereikytė— mer
gaičių vęd.r Tamašauskas — abstinentų, 2T. ĄZ^Zva—visuomeni
ninkų, lz. Matusevičiūtė — meno mokslo, J. Bietevičius — eucha- 
risfinmkų, B. Bučinskas — sporto ir A. tAarčiulynas—jaum at-kų 
vadas.

Iš studenčių gyvenimo.
Sttid. At kių „Birutės“ Draugovė jau pradėjo darbą.Š. m. rugsėjo 

mėn. 22 d buvo sukviestas pirmasis susirinkimas. Išrinkta nau
ja valdyba: prim. M. Lukošiūtė, vicepirmininkė A. sekret.
Vaitiekūnaitė, ižd. Rogalskytė,zw\\yv. E. Vaišnoraitė,

. ■ ' ’ • * ' ■■..■■■■ ■■ ■ ■ ■ . ' ■

■ 'I* H*

Š. m. spalių mėn. 1 d, labai gerai baigė L. U. Teolog. 
Filos. fakulteto germanistikos šaką „Birutės“ Dr-vės narys O. 
Narušytė. Širdingai Draugę sveikiname, linkėdamos susidaryti 
kuo daugiausia progų, kur galėtum skleisti kitiems čia Universi
tete mūsų bendrai ugdytuosius idealus.

Džiaugsmingą sveikinimą siunčiame ir kitoms šįmet baigų- ~ 
sioms Universitetą Draugėms Ateitininkėms Petrauskaitei Alinai, 
Račiūnaitei Nastei ir Marcinkevičiūtei Valerijai.

v Birutės* Draugovė.
■ *» ' • ■ ’

Gautos paminėti knygos.
S a 1 e z i e č i ų ž i n į o s,^ kun. Bosko seleziečių veikimo laik

raštis, š. m. rugpiūčio mėn. Či < yra kilniųjų misionierių sunkiųjų 
darbų aprašymas. Jau iš šio numerio straipsnio, gali įsigyti gerą 
supratimą to pasišventimo Kristaus mokslui skelbti, ir tos mei
lės žmonių, kurią sėją kilniadvasiai misionieriai nepažįstančio še 
Kristaus mokslo tautose. Čia paduota kun. Bosko auklėjimo 
metodas ir dar šiaip daug įdomių dalykų.

„Ž i d i n y s“ š. m. Nr. 8—9 ir „Ateitis“ š. m. N. 7—9, 
kuriuos kviečiame visas drauges pasiskaityti.

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai IV tomas. „Ži
nijos“ ^bendrovės leidinys 1928 m. Kaina 4,50 1.

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai vV tomas. Rim
ties valandėlė; knygelė jaunoms mergaitėms. „Žinijos“ bendro
vės leidinys. 1928 m. Kaina 4,50 1. Šatrijos Raganos raštai turėtų 
puošti kiekvienos moksleivės knygynėlį.

Kurt. C. Coppus S. e/.vVertė K. F. K. Trumpas moralinės 
filosofijos vadovėlis „Žinijos“ bendrovės leidinys, Nr. 15, 
1928 m. Kaina 4 lit.

M. Krupavičius. Kova už žemę ir ūkininką. 1928 met 
Kaina 4 lit
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* 
* *

J. Gvildys. Aritmetikos uždavinynas pradžios mokyk
lai I dalis. 1028 m. Kaina 1,50 c.

P. Šinkūnas. Geografijos vadovėlis IV-tam pradžios mo
kyklos skyriui Ir I-mal vidurinės mokyklos klasei. „Sakalo* ben
drovės leidinys, Kaunas, 1928 m.

Katalikų veikimo kodeksas. Parašė Teologijos ir Bažny
čios teisių daktaras kunigas Genrry, išvertė E. T. 1928 met.

E. T. Tautybė ir krikščionybe. 1928 m. Kaina 15 cent.
Dr-as Maliauskis. „Paskutinis mokslo žodis*. 1928 m.

- Kaina 1 litas.
A. Kirtiklis. Gegužės vakaras. 1928 m;
Pro f. P. Avižonis. Gyvybė ir jos atsiradimas ant žemės.

Kultūros—Švietimo dr-jos leidinys, 1928 met.
Pr. Daugintokaitis. Vaduokime Vilnių! Kaina 1 lit. 1928 m

□□□□□□□o
o

Malonios Skaitytojos ir Malonus 
Skaitytojai.

V *
Šiuo atostoginiu sąsiuviniu vėl pradės Tamstas kas mėnuo 

lankyti „Naujoji Vaidilutė“. Bevartydami š. m. II-jo pusmečio 
„N. V.“ lakštus, tikimės Tamstos pareikšite daugiau noro padėti 
„N. V.“ sutvirtėti, patobulėti. Mes čia dar kartą prašytume tą pa
ramą pareikšti atsilyginant už nusiųstuosius „N. V.“ numerius 
ir bent porą žodžių pranešant „N. V.“ Administracijai apie toli
mesnį laikraščio siuntinėjimą.

Kuopose „N. V.“ platintojų žiniai pranešu, kad nebegalė
dama toliau vesti „N. V.“ administravimo reikalų, perduodu Ad
ministracijos vedimą studz Agotai Barstytei, drauge jai perduodu 
ir visas mano viltis Jūsų sąžiningumu bei uoliu „N. V.“ plati
nimu. Aš pasitikiu Jūsų gerais norais kuo greičiausia apmokėti 
1927 m. sąskaitas, kurių jau daug yra išsiuntinėta prieš praeitas 
vasaros atostogas. Būtų bereikalingas ir pinigų, ir darbo aikvo- 
jimas, jei reikėtų skolų grąžinimo prašymą vėl iš naujo kelti. 
Tikiuosi šis priminimas bus tinkamai suprastas, ras pritarimo kuo
pose ir bus paskutinis. Taip pat prašytume kuo greičiausia grą
žinti jau seniai laukiamus Administracijoj „N. V*, prenumeratos 
rinkimo lapus ir š. m. I-jo pusm. atsiskaitymo lapo nuorašą.

Perduodama „N. V.“ administravimo pareigas širdingai dė
koju visiems padėjusiems man patarimais bei nurodymais „N. 
V.“ platinimo ir ekspedijavimo darbe. 4

Kaunas, St. Tulabaitė,
1928. IX. 25. buv. „N. V.“ administratorė.

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista. 
t
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