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f 1928 m. Lapkričio mėn. VIII |

Mažoji Seselė.
RUDENS LAPAI.

■ , , r ,

Rudens lapai — ašarėlės
Vasarinių valandų.
Rudens lapai — šaltos gėlės
Ant pavasario kapų.

Čiužesys erdvėje plinta —
Gelsvi lapai byra krinta,

Liūdnai vėjo pasūpuoti, 
Niūrios saulės nubučiuoti:
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Nusiminę
Ir apmirę,

Po šviesių, šiltų dienų, 
Pb auksinių iškilmių. 
Lyg dejavimas širdies, 
Lyg aidai tolios mirties.

čiužesys erdvėje plinta —
Rudens lapai krinta, krinta.

Saulės A

PRIE KARŽYGIO KAPO.

J

i

' arėte.

[Kapai. Tarp alyvų kerų grašiai papuoštas kapas. Ant kapo 
paminklas kryžius. Prie kapo ateina tautiškais rūbais apsiren
gusi mergaitė--karžygio sesutė].

* * • * "

Mergaitė. O, mylimas broli!... Tėvynės sūnau,
Ilsėkis atlikęs garbingąjį žygį,
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274 Prie karžygio kapo.

išpirkęs tėvynę taip brangia auka— 
Jauna širdimi, širdim meilės pilna...

Ilsėkis jaunutis karžygį!
Aš tavąjį kapą kasdien aplankysiu 
Ir sėsiu ugdysiu ant jojo gėles; 
Aš melsiuos už Tave, už brangią tėvynę 
Ir gerojo Kristaus nuoširdžiai prašysiu, 
Kad laime apgaubtų karžygių vėles. 
Tiek daug jau aukota jaunutei tėvynei 
Galingos jaunatvės jėgų, 
Tiek daug į jos gražųjį laisvės vainiką 
Supinta gražiausių žiedų.
Bet ji... ji ir šiandien dar kenčia ir liūdi... 
Širdy jos dar siaučia naktis.
Dar pavergtas Vilnius, tautos mūs šventovė. 
Kada gi jam laisvės saulutė sušvis?!
Ö, taip ilgu laukti, taip liūdna, skaudu... 
Broluži, nūn kelkis! Tėvynei dar tu 
Esi reikalingas! Ji šaukia visus 
Ir prašo praskinti į Vilnių takus. 
Tat kelkis, broluži, ir eikim kartu!... 
Bet... kapas tiktai mano balsą tegirdi... 
Ir kodėl taip brangią, taip artimą širdį 
Taip greitai žiaurioji mirtis užgesino? 
Kaip liūdna, kaip skaudu sesutei jaunai 
Palikus it tyrų epušei vienai.
Vien Dievas gerasis težino.

[Klaupiasi, apkabina kryžių ir, pakėlusi akis į Nukryžiuotąjį* 
meldžiasi}.

O, Kristau gerasis, Tu visa žinai,
Tu tylųjį skausmą širdies supratai...
Priimki šią auką jaunutės širdies
Ir kelią į laimę tėvynei nutiėsk!

• • ' l ■ ■■ ' .

\tlfl

[Mergaitė stipriai prisispaudžia prie kryžiaus—lyg užsnūsta. Prie 
kapo ateina Lietuva — liūdna, baltais rūbais, plačiu gėdulos juosta 
per krutinę ir pečius. Priėjo prie mergaitės, pratiesia laimindama

Lietuva. Budėki naujųjų laikų, vaidilute, 
Gaivinki liepsnelę šventosios ugnies, 
Tada mano širdžiai lengviau bus kentėti, 
Tada sužibs viltis skaisčios ateities. 
Mylėki Aukščiausį, tėvynę, žmoniją, 
Kūrenki tau skirtąją šventą gabiją, 
Mylėki darželį, ugdyki gėlynus 
Ir saugok jaunutės širdies brangumynūs: 
Kuklumas, skaistumas ir meilė gili 
Tie turtai lietuvės savi.
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Šit, kryžius ir karžygio kapas tylus — 
Tai meilės kilniosios didingi paminklai 
Ta meile galinga tegu suliėspnoja 
Ir tavo kelionės žibintai, 
Aukščiausio palaima telydi tave.

tarp alyvų krūmų. Mergaitė pakelia galvą, tarsi nubu
dus. Žvalgosi].

Mergaitė. Koks sapnas!.. Ir kas ta mergaitė jauna?
Kodėl jos krūtinę plati gedulą 
Pridengus? Kaip manė vadina jinai?.. 
Naujųjų laikų vaidilutė asai!
Ant liūdinčio veido ateivės jaunos 
Mačiau aš skausmų išraižytas vagas, 
Bet gilios jdš akys vilties spindulėliais švitėjo; 
Dygliuotais keliais ji atėjo.
Lyg koks panašumas?..
O, Kryžiau brangusis!
Dabar aš žinau, kas ateivė jaunoji!
Žinau... Ji atėjo dygliuotais takeliais
Ir šiandien dar skausmo takais tebkeliauja../
Ji tiesia į mylinčias širdis rankas
Ir prašo palengvint skaudžiąsias žaizdas.
Visatos Valdove, Tu myli visus, 
Tu myli ir musų varguolę tėvynę! 
Paskleisk jai palaimos skaidrių spindulių 
Ir vesk tuo senovės garbingu keliu.

ŽVEJYS.
Diena aušta,
Dangus raustą, 
Ežeras tamsus.

Juodas laivas
Irklais barsto
Spindinčius lašus.

Pro kalnelį 
Saulė teka. 
Sužibo rasa.

Ir širdyje 
Suplasnojo 
Ilgesio daina.

Laivan žvejys
Tinklą traukia
Iš juodų gelmių,

Aukso žuvys
It ugninės
Spurda ant lentų;

Žvejo dainoj 
Juodos vilnys, 
Ugninė aušra.

■ 1 ■ • , ■/.

Žvejo dainoj 
Dega saulė 
Ir Širdis karšta

5



Žanas Rlšpenas.

Meilės: laiškai. <
Per paskutiniuosius dešimt metų, žinomą, nebuvo litera

tūros pasaulyje labiau stebėtino siurpryzo, kaip atsiradimas pui
kaus tomelio poeto Marijaus Kabanni, pavadinto tiesiog „Meilės 
laiškais“, proza spausdinto Alfonšės Lemerra ir per keletą mė
nesių išleisto šešiadešimt laidų.

Geri ar blogi buvo iŠ tikrųjų Marijaus Kabanni eilėraščiai, 
sunku nuspręsti, jie buvo skambūs ir sustatyti pagal paskutinę 
Parnaso madą; vikrus poetas nesikratė naujos prosodijos slapty
bių: eilėraščius teversdavo pusiau ir, neblogiau už kitus, vartojo 
būtąjį laiką vietoje ritmu. Eilėraščiai išeidavo padorūs, eilutės 
nebuvo b ė harmonijos. Jos tikrai patiekdavo vietos gyvenimo ir 
pietų nuotykių scenų. Džiaugsmingas gaudimas pasigirsdavo tar
pe studentų, kai Marijus, prisiglaudęs prie krosnies, ištardavo 
savo poemų vardus: „į Pirėnus. Kamuolio žaidi kai. Henrikas 
IV. Vakaras Biarricoje“ ir kt.

Labiau bešališka publika, galį būti, būtų pastebėjusi nuo
širdumo, širdies virpėjimo trūkumų, būtų radusi Kabanni eilė
raščius ledo gabalėliais, sufabrikuotais lotynų pavyzdžiais. Gali 
būti! Bet Marijus, puikus oratorius, galėjo apgauti griežčiausius 
kritikus liepsningu balsu, kuriame virpėjo dirbtinas pakilimas, ir 
genialaus žmogaus išvaizda.

Pasisekimas davėsi Marijui ne iškarto. Jo pirmos knygos: 
„Bearno poemos“ ir „Pareinio dainos“ nenusisekė gėdingiausiu 
būdu.

Bet štai, po dviejų mėnesių po visiško nelaimingų „Parei
nio dainų“ nuotykio, Marijus Kabanni išspausdino nemenišką, 
aiklų poetišką veikalą, pavadintą „Meilės laiškais“.

Visi buvo nustebinti, nėra ko sakyti, kad nuo „Religieuse 
Portugaise“ ir „M-lle Lespinasse“ nieko nebuvo parašyta labiau 
nuoširdesnio, jaudinančio.

Jaunesnioji pansiono taurioms mergaitėms mokytoja buvo 
laisva tiktai pusę dienos savaitėje; tą laiką ji praleisdavo su savo 
mylimuoju, poetu naujokėliu, tokiu pat nuogalių, kaip ir ji pati, 
gyvenančiu vargingoje Lotynų kvartalo skylelėje; beprotiškai įsi
mylėjusi, ji nuolat galvojo apie jį ir nuobodžiomis klasėj darbo 
valandomis, kai vaikai mokėsi pamokas, rašė jam laiškus. Susira
šinėjimas tęsėsi neilgai: tiktai du tris mėnesius. Jis prasidėjo kitą 
dieną po to, kaip neprotingas vaikas pavedė jam savo širdį ir 
visą save. Koks džiaugsmo kupinas meilės šauksmas! Koks himnas 
laimei! O į pabaigą didingas kenčiąs- vaitojimas apleistos, mir
štančios vienatvėje. Tiktai keturios dešimtys laiškų, bet kas per 
knyga! Pati tiesa, pats gyvenimas, besisunkiąs krauju. O stilius!
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Meilės laiškai. 277

Vilingas, suspaustas, melagingas, malonūs žodeliai, tiktai mote
rims žinomi išsireiškimai, ir sruvenąs, kaip grynas, šiltas krau
jas iŠ prapjautos venos.

Kiek sumišimo literatūros pasauly!
Marijus Kabanniper keletą dienų tapo garsenybė.
— Pagaliau, — kalbėjo aludėje, kurioje susirenka jauni na

tūralistai, — su tokiais reiškiniais susitinki kiekviename žingsnyje. 
Juos kas dieną paspiri koja.

Puiku, žavėti na!—dainavo pasaulio damos prie arbatos 
penktą valandą.

Tiktai skeptiški protai, nustebinti netikėto dalyko, klausda- 
vosi,kaip galėjo toks status, toks meniškas poetas, kaip Marijus 
Kabanni, parašyti tokius karštus puslapius, pilnus moteries šir
dies žinojimo.

O Marijaus sekretas buvo labai paprastas.
Netrukus po atvažiavimo į Paryžių, sekmadienį, šviesią ru

dens dieną, kai esti taip gerai kvėpuoti ore, Marijus vaikštinėjo 
Liuksemburgo sode. Nežiūrint puikios dienos, jis buvo liūdnas. 
Iš asmenų, kuriems jis turėjo rekomendacijų laiškų, niekas dar 
neatsiliepė; nuo aštuonių dešimtų frankų kapitalo, su kuriuo jis 
atvažiavo, buvo pasilikę tiktai trys monetos po šimtą sū. Norė
damas sutaupyti paskutinius pinigus, jis užkandžiavo eidamas, 
klaidžiodamas alėjomis, kąsnelį duonos su dešra. Priėjęs prie 
baseino krašto, jis sutrupino duonos liekaną gulbėms.

Marijus pastebėjo netoliese kukliai apsitaisiusią jauną mer
gaitę, kuri taip pat žiūrėjo į vandenį uždėjus pirštą ant knygos 
ouslapio. Maža, gražaus sudėjimo su svajinga galvute ir dide- 
ėmis šviesiomis akimis, pirmąjį pamatymą darė įspūdžio aiškios, 
švelnios esybės. Nežiūrint į pigų rūbą ir šiaudinę skrybėlę be 
kaspino ji labai padoriai atrodė.

Jie susipažino. v '
Josv vardas buvo Ona, ji buvo našlaitė. Šykštūs giminaičiai, 

gyvenę Šampanėję, elgdavosi su ja žiauriai. Ji nutarė pasinaudoti 
savo mokytojos diplomu ir, kilodamas! iš pensiono į pensioną, 
pakliuvo, pagaliau į gan gerą įstaigą Monparnaso bulvare, kur 
būdama jaunesniąja mokytoja uždirbdavo penkiasdešimt frankų 
mėnesyj, butą ir valgį. Ji buvo laisva tiktai sekmadienį, po dvy
liktos valandos; neturėdama pažįstamų, esant blogam orui lan
kydavo muziejus, esant geram orui vaikštinėjo viešuose soduo
se; visuomet pasiimdavo su savim knygą.

Šeštą valandą Ona turėjo grįžti į pansioną. Prieš persisky
rimą jie prižadėjo susieiti kitą sekmadienį.

Abu laiku atėjo į pasimatymą; stebuklingą dieną praleido 
jie sode; oras buvo gražus, medžių lapiena buvo praretėjusi, ir 
naktis apsiniaukė anksčiau. Jų pašnekesiai buvo pertraukiami ilgo 
tylėjimo, kurio metu abu svajojo. Nedrįsdami, jie dar nekalbėjo 
apie meilę; bet mergaitė jau mylėjo, o Marijus — deja! — tiktai 
manė, kad myli.
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Kitą sekmadienį atėjo žiema: šaltas ledinis lietus plovė juo
dus didelius medžių griaučius/ Tą dieną jis Įtikino ją užeiti pas 
jį, j Rasin gatvės mebliuotus kambarius.

Greitai negražus kambarys pavirto dausomis: jį nušvietė 
meilė. Kiekvieną sekmadienį Marijus leido sau daryti vargšo pra
bangą: karštai įkūrendavo krosnį; netrukus paskui Ona tiekda
vo ten aromatą pražydusios jaunystės ir gėlių žibučių, prisegtų 
prie krūtinės. Vargšė, beginklė mergaitė, be šeimynos ir bičiulių, 
patikėjo negalvodama, ir laikė save laimingiausia iŠ moterų, to
dėlkad buvo mylima poeto; ji amžinai jam pavedė sielą ir kūną. 
Ona galėjo praleisti su mylimuoju tiktai kelias valandas savaitėje; 
ji norėjo bent mintimi būti su juo, kiek galima, dažniau, ir to
dėl, sekdama auklėtinių pamokas, ji rašė kas dieną gyvus, nai- 
yiškus, kupinus puikumo, dvelkiančius jos jausmo aromatu lai- 

. '.skus. ■
Skaitydamas juos rytą lovoje, įsikandęs papirosą, litera

tas lygindavo juos su krūva rožių, birėjusių iš Vengrijos Elž
bietos priejuostės.

Bet šaltas pietietis nemylėjo mergaitės. Netrukus ilgi lai
škai, j kuriuos jis nesistengė net atsakyti, įgriso jam, ir jis metė 
juos, neskaitydamas, į skobnies dėžę.' Paskui ir pati Oną įgrįso 
jam. Marijus nutarė su ja nebesantykiuoti. jis baigė su ja rei
kalus pasipiktinamai žiauriai. Vargšė mergaitė išėjo, nulenkusi 
galvą, sužeista širdimi, parpliekta nevykusios meilės.

Daugiau apie ją negirdėjo jis ir nė kiek nesirūpino, pasi
nėręs į sunkią kovą, stengdamasis užkariauti gyvenimą intrigo
mis ir netikra poezija.

Pagaliau, po pusės metų, jis gavo nuo Onos paskutinį 
laišką; ji rašė iš ligoninės, kurioje nuo sielvarto mirė džiova, 
nepaprastą laišką, kvėpuojantį didžiu dvasiškumu ir gailestingu
mu; jame auka dovanojo budeliui; jame visos padarytos jai žai
zdos šaukė: aš myliu tave!. /

Net gi nejautri Marijaus širdis buvo sujaudinta. Poetas 
laiku suspėjo į ligoninę, kad iš mirštančios lūpų gautų dovano
jimą ir neleistų jos puikaus kūno ant anatomiško jo teatro 
skobnies. Jis net laikrodį užstatė, kad nupirktų jai vietą ka
pinėse,

Visiškai pripuolamai jam buvo likę jos laiškai.
Po daugelio metų, kai „Pirėnų dainos“ iškilmingai pasiro

dė niekam tikusios ir jis pats įsitikrino jų netinkamumu, Marijus 
susimąstęs sėdėjo žiemos vakarą prie krosnies ir šildė kojas, jis 
atsiminė tuos laiškus; jis rado juos poperiuose, perskaitė ir su
prato visą jaudinantį puikumą...

Marijus perrašė laiškus savo ranka, išspausdino savo vardu, 
ir štaį — jis beveik didis rašytojas.

Štai kaip viskas atsitiko. Marijus pardavė liekanas savo 
, aukos! Plagiatas, apsunkintas nužudymu ir vagyste! Žemiau

sias niekšiškumas!
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Ar kankina Marijų sąžinės graužimai? ~ Nei kiek. , Jis -iš
didžiai tikrina sau, kad įkvėpti arba parašyti knygą yra vienas ir 
tas .pats-dalykas. ' •<.

Kaip ten nebūtų, Marijus Kabamu greitai pasinaudojo 
pasisekimų. Jis vedė turtingą įpėdinę, kuriai „Meilės laiškai“ 
apsuko galvą, ir dabar ruošia puikius pietus.

Išvertė L. Vitkauskas,

J. Drungaitė.

širdies
. . • . r r "■ . * •

* - • * ' ‘ ' * 

(Iš dienoraščio).
Išėjau iš savo namų neramumo vejama. Širdis ilgėjosi kaž 

ko nesuprantamo lig šiol. Išėjau ieškoti to, kas širdį vadino 
kaž kur paslapčia, kas sielai laimę žadėjo. Norėjau laimės. Gat
vėse vakščiojo žmonės. Jų kaktose irgi net pro dienos rūpe
sčius spindėjo mintis klausianti laimės, klausianti to, käs širdį 
vadina kaž kur paslapčia. Aplink žibėjo žiburiai, ūžė auto ir 
skambėjo arklių pasagos. Vienoje vietoje buvo lyg -tam
siau ir ramiau. Sustojau apsimąstyti, ką daryti, kur kreipti žing
snius. ’ Tikriau, pasiklausti širdies, kur ji eiti palieps. „Gaude
amus igitur*... Sugiedojo balsas pritariant gitarai. Jam atsakė 
linksmas klegesys kitų balsų ir daina liejosi toliau. Pro menkai 
užtieštūs langus matyti buvo linksma kompanija apsėdusi pilną 
taurių stalą. „Štai kaip žmonės moka gyventi įr džiaugtis tuo> 
ką turi, o tu it vaiduoklis slankioji ir slapstaisi šešėliuose, lyg 
pati nuo savęs norėdama pabėgti“, kalbėjo dainos pažadintas 
balsas viduje. „Eik pas juos, ten ne vieną pažįstamą rasi. Nu
rimsi, ar bent užmirši tą balsą, kuris vadina sielą kaž kur paslap
čia“, ragino kitas balsas. „O ne, ne!* prieštaravo širdis. »Tas 
balsas perstiprus, kad jį galėtų nutildyti tokie džiaugsmai. Tas 
balsas pernakt man neduoda užmigti, tas balsas dieną nepa
lieka manęs. Jis lydi mane visur, visada. Negalėsiu nutildyt jo 
ir čia“. Ir taip kaip lapas nešamas vėjo nuklydau gatvėmis to
lyn. Daug pralenkiau žmonių, daug žiburių toli paliko, o yis 
dar neradau prie ko pridėti širdį galėčiau, kas patenkintų jos 
gaivalingą veržimąsi prie kaž ko nesuprantamo, begalinio nesu
vokiamo. Priešais pasivaidino bažnyčiai. Ar nebus tik čia tai, 
kas vadina sielą kaž kur paslapčia. įėjau. Prisiglaudžiau prie 
kolonos ir tariausi nurimti galėsiu įsižiūrėjusi, ten, kur dega ži
buriai. Bet nejauku paliko. Mano rūbai visai netiko prie gra
žiai išpaišytų kolonų, mano malda tirpo dar lūpose nuo perfu- 
mų ir pudros kvapo, mano žvilgsny s iškrikdavo sukliudytas įvak 
riaspalvių žibančių apdarų, ir nesugebėdavo atrasti altoriaus žibu
riuose tai, kas svarbiausia, mano ausys gaudė skambėjimą aukso 
grandinėlių ir negirdėjau maldos nei giesmės. Liūdna paliko.
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Čia melstis negalėjau. Kai atsistojau ir ėjau iš bažnyčios, dar 
nejaukiau pasidarė, nes daug akių lygino mano nuplyšusius ba
tus su gražiuoju parketu. Išėjau ir sustojusi pamūryj už kolo
nos, stebėjau miestą. O jis ūžė, mirgėjo: gyveno ö tikru “ gyve
nimu, džiaugėsi „tikru“ džiaugsmu. Žmonės it dvikojai vabalai 
slankiojo gatvėmis skersai ir išilgai. Daugelio žingsniai rodė, kad 
jie be tikslo slenka iš šešėlio šešėlin, nuo žibinto prie žibinto, 
nuo vitrinos prie vitrinos...

Prisiminė Dantės pragaras. Ir aš taip vaikštau, slankioju, 
nes nežinau ko trokšta mano širdis. Ir gal todėl vis nedarau 
tai, ką mėgstu, bet tai, ko nekenčiu. Grožis ir gėris žavi mane, 
pet tamsa ir piktumas it pančiuose laiko mano kojas ir aš ne
galiu nė žingsnio žengti priekin, jis rakina mano lūpas ir aš 
negaliu jų pravert, kad pagarbinčiau Aukščiausiąjį, jis veržia mano 
rankas ir aš negaliu siekti grožio, jis temdo mano akis ir aš 
nematau amžinos šviesos, jis apkurtino mane. Likau it 
nakties paukštis, kuris tupėdamas bokšto viršūnėje klykia, pats 
tegirdėdamas savo klyksmą. Pats klykia, pats klauso, pats išsi
gandęs savo klyksmo kyla į orą juodais sparnais plasnodamas. 
Saukiu ir išsigąstu savo šauksmo, ir virpu it epušės lapas širdimi 
nes kaip nakties paukštis plasnodamas tamsoje femiasi tik savo, 
sparnais, remiuosi tik pati savimi. Nedrįstu kam pasiguosti, nes 
bijau pajuokos, kuri sužeidžia kartais širdį visam gyvenimui. 
Verkt negaliu, nes mano ašaros išseko nuo sunkių minčių. Prie 
Dievo artintis nedrįstu ir nemoku, nes visa sudulkėjusi esu, o 
Jis spindi savo grožyje. Jo veidas, kaip saulė, Jo rūbai baltesni 
už sniegą...

Staiga visuotinam ūžesyj nugirdau kaž ką panašų į varpo 
skambėjimą. Balsas plaukė iš kalnų; Palikau miestą ir taikiau 
varpo baisau. Jis vis aiškiau ir aiškiau skambėjo. Mano širdyj 
jo balsas virpino nepaliestas lig šiol stygas. Užkopiau kalną ir 
džiaugiausi tuoj galėsianti pasiekti tikslą. Staiga varpo gaudimas 
nutrūkp. Apsidairiau nežinodama kas veikti. Kur-ne-kur žibu
rys, žmonių beveik nėra. Budinti ausis sugavo tolimos kareivių 
dainos žodžius:

* . ■ * • * , • ‘ *

„O mes čia sustoję stebuklo tik laukiam,
v Kada šalelei aušrelė nušvis“... .
Širdis skambėjimo įsupta smarkiai plakė ir nerimo vietoje. 

Einu. Bet kur nueisiu, klausiau pagaliau pati savęs, kai mano 
kelio jau nebešvietė nė vienas žibintas, kai kojos klimpo giliai į 
smėlį, kai aplink šmėšilavo tik kaž kokie šešėliai ir ūžė aukštai 
vėjas varinėdamas debesis. Sustojau ir nusprendžiau: „atgal prie 
žibintų“. Bet grįžusi jr vėl nežinojau tikrojo kelio, vėl klydau 
tamson, vėl grįžau ir vėl klydau. Po ilgo vaikščiojimo suvargu
sios akys išvydo šviesą, prasimušančią pro medžių šakas.

Viltis, kad pasiekiau varpo garsinamąją vietą, nudžiugino 
mane. Priėjau, pažvelgiau ir jėgų y i sai netekau: prieš mane spin
dėjo tik iliuminuotas kino.
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„Kur vadino mane varpas, kur rasti tai, kas sielai ža
da laimę“, klausiau nerimdama? Klausau. Kaž kas kalba 
Čia pat, lyg pasakodamas apie saulėtą karalystę, apie laimę, apie 
amžiną džiaugsmą ir meilę. Nejau anoj sukrypusioj lūšnelėj ana
pus kelio? Varteliai iš senos tvoros iškrypę girgžda Jyg skųs
damiesi senatve. Praveriu duris: prieš mane būrelis pir
mųjų krikščionių, o jų priešaky vienas tų apaštalų, kurie anais 
senais laikais akis į dangų pakėlę paprasta, iš širdies plaukiančia 

/kalba, sakė: „mačiau, girdėjau“. Gal būt apsirikau, bet tą valan
dą, kada kalbėtojas baigdamas pamokslą tarė: „Tegu Dievas 
stiprina širdis“, buvau tikra, kad girdžiu tai iš paties šv. Petro 
lūpų, o tie žmoneliai, kur braukdami ašaras klūpojo prieš Šven
čiausiąjį, taipirmieji, Kristaus sekėjai. „Tai štai kur vadino ma
ne paslaptingas balsas, štai kur pagaliau nurimsiu“,vtarė užkai
tusi širdis. Taip viskas paprasta, o taip artima Širdžiai, taip_ke
lia dvasią prie To, Kurio veidas šviesesnis už saulę, Kurio rūbai 
baltesni už sniegą. Pajutau, kad mano siela ėmė spindėti Jo 
šviesoje, kaip mėnulis saulėje...

Nuvykęs ten pajunti'visą saldybę Dieviškos meilės, Kristaus 
širdį pajunti. Tik vykdamas numesk lakeruotus batus, palik vi
sas brangenybes namie, nesivilk aksomo, nei šilkų, nesidėk žiban
čios skribėlės, nes suardysi visuotiną harmoniją, viešpataujančią 
tame Kristaus širdies kampelyje dievišku paprastumu. Sukliudysi 
melstis tiems, kurie ieško ten ramybės, poilsio ir jėgų. Apsivilk 
paprastą rūbą ir eik pėsčias. O jei norėtum kuo kvėpuoti, tai 
geriausia bus, jei tavo rūbai ir plaukai bus prisigėrę tyro plačių 
tėvynės laukų oro. Nuėjęs įsitikrinsi, kad niekur taip draugi
škai nesiremia petys į petį, niekur tiek neištrykšta karštų susigriau- 
dinimo ašarų, niekur" taip širdingai neskamba suplikacijos ir kun. 
A. Strazdelio „Pulkim ant kelių“, kaip ten, po tuo žemu stogu, 

Ten visos mano sielos galios pavirto malda. Ko prašiau 
ar beverta sakyti. Prašiau, o Jis kruvina širdimi pažadėjo man 
rytą šviesų, saulėtą, amžiną rytą. Skirstėsi. Ir aš išėjau Ėjau 
rami, nes radau Tą, Kurs širdį vadino prie savęs pasl apčia, Kurs 
sielai laimę žadėjo. Rami kaip kūdikis ant motinos rankų, nors 
tamsi ir ilga dar naktis. 

* ’• 1

A. Petrauskaitė,

Franc Schubert.
(Jo mirties Šimto metą sukaktuvėms paminėti).

„Nors laikas nuolat duoda mums ko nors gražaus,v kito Šu
berto niekados neturėsime“, v yra taręs kartą Robertas Šumanas, 
ir tie jo žodžiai rodo, kiek Šubertas buvo to laiko muzikų bran
ginamas, nors jam teko kurti tuo metu, kada gyveno ir didieji 
Vienos muzikai.

11



282 ■ Franc Schubert.
!■ > n .li.ww;' ' -_,.Į. Į. -ri>ij--ijiii^ii-jj-ir'y- ~T Jllr'-*1.' ' ’ r ~ '' rt 1 1 ~ 11 r" 1 r . ' ' ' ' "I"*1 « " 1 ■— r ■ r -

>/ ' . - . • . ~ .’m

F. Šubertas, neturtingo liaudies mokytojo sūnus, gimė 1797 m. 
sausio 31 d. Vienos priemiesty, ir buvo vienas iš jauniausių 
Franco Teodoro Šuberto vaikų, kurių tas turėjo keturiolika. Pir
mąjį mokslą mažasis Francas gavo iš tėvo, kuris- taip pasakoja 
apie tolimesnį savo sūnaus lavinimą: „Kai Francas turėjo penke
rius metus, aš jam pats ėmiau aiškinti elementariausius dalykus, 
o šeštais jo amžiaus metais atidaviau į mokyklą, kur jis visuo
met pralenkdavo savo draugus. Aštuntais savo amžiaus metais, 
jis jau susipažino su pagrindinėmis smuiko taisyklėmis, ir tiek 
išsilavino, kad netrukus jau galėjo gan gerai griežti lengvus due
tus; tuomet aš jį atidaviau dainavimo mokytojui ir Lichten tai io 
choro dirigentui ponui Holzeriui. Šis daug kartų su ašarom akyse 
kartodavo, kad tokio mokinio nėra niekad turėjęs“. O Šuberto 
vyresnysis brolis Ignas, kuris buvo pradėjęs jį mokyti fortepio- 
nu skambinti, greitu laiku pasijuto esąs jam visai nereikalingas, 
nes mokinys jau buvo žymiai pralenkęs savo mokytoją.

1808 m. rudenį Šubertas buvo priimtas į dvaro kopelą, kur 
jis dainavo penkerius metus; tai turėjo didelės reikšmės jo talen
tui, nes kopela, viena seniausių Vienos muzikos įstaigų, buvo 
rimtai tvarkoma ir turėjo gerus dirigentus. Mokiniai, jų tarpe ir 
Šubertas, gyveno konvikte, kur jie ruošdavosi koncertams, lavi
nosi, giliau studijavo muziką. Buvo susidaręs iš gabesnių moki
nių nedidelis orkestras, kur dalyvavo ir Šubertas, grieždamas 
smuiku, o kartais ir pavaduodamas dirigentą. Tai viskas lavino 
muzikalinius vaiko gabumus ir davė progos gerai susipažinti su 
orkestru. Konvikte Šubertas ėmė komponuoti įvairius smulkius 
dalykus; stropiai slėpdamasis nuo tėvo, kuris nenorėjo, kad sū
nusbūtų muzikas. Netrūkus tėvas vis dėlto sužinojo ir uždrau
dė sūnui grįžti į namus. Bet vaikas ir toliau nuolat komponavo, 
palikdamas šaly matematiką ir lotynų kalbos žodynus, ir tik vė
liau, mirus motinai, vėl susitaikė su tėvu.

1813—14 m. metais Š., išstojęs iŠ konvikto, ruošėsi moky
tojo egzaminams, ir išlaikęs gavo mokytojo padėjėjo vietą tėvo 
mokykloje; ten jis trejus metus sąžiningai dirbo, nors tas darbas 
jam labai netiko. Draugai stengėsi jam padėti, ieškojo geresnių 
sąlygų jo talentui plėtoti, supažindino jauną rnuziką su daugeliu 
žymių artistų, poetų, muzikų. Ypač svarbu Šubertui buvo susi
pažinti su plačiai pagarsėjusiu tuomet dainininku Vogliu, kuris 
puikiai interpretuodamas Šuberto muzikos kūrinius, atidarė jau
nam kompozitoriui duris į platesnę visuomenę.

1817 m. Šubertas, gavęs iš tėyo atostogų, metė mokyklos 
darbą ir daugiau jau ten negrįžo. Ėmė davinėti privatines muzi
kos pamokas įvairių didikų šeimose, uždirbdamas tuo bent bū
tiniausioms išlaidoms. Bet sąlygos kūrybai buvo daug palankes
nės, mokyklos nevaržomas galėjo 1 aįsvai studijuot mužiką ir 
kompoziciją.

Taip stūmė Šubertas laiką, vargdamas, nieko neturėdamas, 
priverstas nuolat rūpintis kasdienine duona. Bet tai nekliudė jo 
talentui: per trumpą savo amžių parašė daug įvairių veikalų. Jų

4,
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Franc Schubert

tarpe yra 9 simfonijos, 15 kvartetų, daug įvairių trio, kvintetų’ 
nokturnų, sonatų, fantazijų; Paskutiniais metais sukomponuotas 
kvintetas turi 163 op. Šubertas ypač buvo pagarsėjęssavo dai
riomis,kur jis parodė daug originalumo ir jo reikšmė Šitoje mu
zikos srity yra tokia, kaip pa v. Vagnerio muzikalinėje dramoje, ar 
Beethoveno simfonijoje. Dainoms tekstą Š. imdavo iš žinomiausių 
vokiečių ir užsienio rašytojų—poetų: Goethe,v Schiller, Holty, Uh- 
land, Müller, Hėinej Grillporcer, Navalis. Iš Šuberto dainų ypač 
pagarsėjo jo eiklius „Winterreise“, „Müllerlieder“. Iš atskirų dainų 
žinomos yra „Gretchen am Spinnrad“, „Erlkönig“ ir nemaža kitų.

Dieną rimtai dirbdamas, vakarą ir dažnai naktį Šubertas linksmai 
leido laiką su savo draugais, užmiršęs vargą, linksmas ir nerū
pestingas. Savo dvasia Š. buvo Vienos sūnus, ir visa jo muzika 
yra tokia pat: melodinga, liriška, kartais kiek melancholiška, vi
suomet grakšti, elegantiška. Kūrė Šubertas labai greitai, dažnai 
per vieną vakarą pasisekdavo visiškai užbaigti kokį nors dalyką. 
Pav. bevakarieniaudamas pas draugus, Š. parašė savo malonią 
dainelę „Forelle“. Būdo jis buvo labai gero, niekuomet nepavydėjo, 
be galo džiaugėsi kiekvienu gražiu muzikos kūriniu. Beethoveną 
jis stačiai dievino, stebėdamasis galinga kūrėjo dvasia, ir jausda
masis stovįs daug žemiau už jį. Nors abu muziku kūrė beveik 
vienu laiku, artimesnių santykių jiedu neturėjo; tam gal būt kenkė 
Beethoveno liga ir kiek nedrąsus, užsidaręs savy Š. charakteris.

Š. buvo labarkuklus. Kartą, vienoje draugijoje visą vakarą 
buvo skambinami Šuberto kūriniai, ir klausytojai negailėjo pagy
rimų jaunam kompozitoriui. Šubertas kantriai klausęs, pagaliau 
tarė: „Gana, man jau nusibodo!“ jis visai nebrangino savo kū
rinių ir kartais, kam nors kitam juos paskambinus, nuoširdžiai 
stebėjosi, sakydamas: „Ar tai aš taip gražiai parašiau?“.

Savo išvaizda Šubertas nebuvo gražus. Neaukštas, storokas, 
apvalu veidu, žema kakta, stambių kaulų, stiprių raumenų. Buvo 
žemų akių, dėlto visuomet nešiodavo akinius, nenuimdamas jų 
net naktį, kad iš ryto atsikėlęs, galėtų tuoj imtis darbo! Su sve
timais buvo nedrąsus, net gal kartais nemandagus, bet tuos, ku
rie geriau jį pažinojo, patraukdavo savo geru būdu, kilnumu. Su 
savo jaunystės draugais, su kuriais teko kartu praleisti laikas be
gyvenant konvikte, palaikė ir vėliau glaudžius santykius. Dažnai 
visi susirinkdavo pas kurį nors vieną iš draugų ir iki vėlaus va
karo skambindavo, dainuodavo, svarstydavo įvairiausius muzikos 
klausimus. Paskui ilgai dar vaikščiojo po miestą, lydėdami viens 
kitą ir negalėdami atsisveikinti, kol galų gale apsinakvodavo ku
rio draugo bute, dažnai ant grindų, apsikloję savo apsiaustais.

Pavasarį 1827 m. liūdna žinia sudrumstė Vienos muzikų 
gyvenimą: kovo 26 d. mirė didysis Beethovenas. Šubertui ir jo 
draugams tai buvo tikras smūgis. Palydėję karstą į kapus kartu 
su kitais žymiais Vienos menininkais, liūdni grįžo į namus ir il
gai dar kalbėjo apie didįjį Beethoveno darbą. Tuomet vargu kas 
nujautė, kad kitų metų rudenį ir kitam dideliam muzikui teks nu
keliaut paskui pirmąjį.

13



284 Moterų balsavimo teisė.
J-S- - - .-.-J. - - V.- -- ■_-------------................................. ............................... ... 1 » <■! * ......... « »■■■■y*» ■ ■■ ■ I ■ ■ ...H ■ i. ii T1" *T 1_ ■- ____ ■ ---Į.,. L ■■■•-- - ________ _ ... - -------------- . 1

Šubertas visą laiką įtemptai dirbo. Jo laki fantazija, gyva 
dvasia nedavė jam ramybės, kūryba išsėmė jėgas. Jau 1828 m. 
spalių mėn; Šubertas pasijuto esąs silpnas. Pradžioje mėgino dar 
komponuoti, planavo ateities kūrinius, daug skaitė ir. visdar ne
nustojo energijos. Bet po kelių savaičių jėgos jį visiškai paliko, 
ir paskutines dienas prieš mirtį Š. gulėjo jau netekęs sąmonės, 
nepažindamas draugų. Mirė lapkričio 19 d, ir palaidotas netoli 
Beethoveno Vienos kapinėse, kur draugai susidėję pastatė jam 
paminklą. .

Jaunas, vos 31 m. amžiaus mirė Šubertas, nebaigęs savo 
darbo, palikęs pasauliui daug brangių kūrinių ir dar daugiau pa
sižadėjęs.', '<

Am, M,
♦ • " • • • .

Moterų balsavimo teisė.
- ■ Kai Maurice Deslandres, didelis Prancūzijos moterims bal

savimo teisių šalininkas, prieš 30 su viršum metų esąs Prancūzijos 
seime išsitaręs už moterims balsavimo teisę, tai atstovų tarpe 
kilęs vien didelis juokas, publiką irgi apėmęs neramumas. O 
kai 1909 m.£ vienas garbingas recenzentas kalbėjęs apie socialės 
savaitės Bordeaux jo paskaitas, tai malonėjęs visai apleisti tą sakinį, 
kur buvo keliamas moterų balsavimo teisių reikalas. Tokiais 
atsiminimais minėtasis moterų prietelius pradeda savo paskaitą 
„La femme dans la cite, la femme et la. vie politique“ 1927 
sociales savaitės Nancy*). Ir stato jis čia pat klausimus: kaip yra 
šiandie? Ar galima šiandie sulaikyti moteris nuo valstybės, po
litikos gyvenime dalyvavimo ir ąr verta tat daryti?

To leidimo priešininkai sakydavo, kad reik remtis tradiciją 
ir supratimu įgytu praityje prieš moterų dalyvavimą politikos 
gyvenime; kad tiek istorija, tiek moterų prigimtis rodo ją palin
kus vidujiniam gyvenimui, namų darbams, vaikų auklėjimui; kad 
ji netinka politikos gyvenimui, nes nesugeba įsisąmoninti į pla
tesnius reikalus;v kad ji už tat darys neigiamos įtakos į patį po
litikos darbą. Žodžiu, leidimas dalyvauti jai valstybės ir politi
kos darbe būtų blogybė jai pačiai, šeimai ir valstybei: jai pačiai, 
nes politikos gyvenimas per savo šiurkštumus vers ją netekti 
Švelniųjų moters savybių; šeimai, nes politikos gyvenimas ken
kia šeimai, skleisdamas naujų tarp vyro ir moters nesutikimo 
sėklų; valstybei, nes moteris būdama daugiau ekscentriška tampa 
be atodairos skelbėja arba socializmo arba „klerikalizmo“.

Aklas dalykas, tvirtina Deslandres, remtis tradicija. Paki
tėjęs gyvenimas pašaukė moterį į ekonominio ir visuomeninio 
gyvenimo reikalus. Ekonominiam gyvenime ji dabar turi būti 
net labai aktyvi. Fabrikai, magazinai, biurai jas jau ištraukė iš 
siaurojo šeimos ratelio. Kuo gali politikos gyvenimas padaryti į jas 
blogesnės įtakos negu prekybos ir pramonės gyvenimas. Kodėl

*j Kuria čia esame pasinaudojusios.
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joms tapus pirkliais, meistrais, turto valdytojomis neleidžiama 
būtų ginti savo reikalų taip pat, kaip ir tų darbų vyrams. Šei
mai kenks politikos gyvenimas, bet nei kiek nedaugiau, kaip fab
rikų, magazinų ir biurų gyvenimas, kaip kasdieninis jos atsi
skyrimas su šeima išvykstant į uždarbio vietą. Visuomenė ken
čia nuo alkoholizmo, pornografijos, ištvirkimo, tuberkulozo, auklė■ 
jimo stokos ir p. Vyrai, mažiau jautrus tiems dalykams už mo
teris, neatkreipia tinkamai į juos dėmesio paskęsdami dažnai po
litinių partijų kovoj. O tai yra gyvybės ar mirties klausimai. 
Leisti čia reik pasireiškti jautresnei, daugiau idealiai moteriškei. 
Ji čia visuomenei patieks daugiau žmoniškumo. Tik reik tinka
mai moterį paruošti tokiam darbut, apšviesti ir nesuvaržyti jo
kiais iš aukšta įstatymais.

Kaip sunkiai ėjo moterų švietimo kilimas, taip nelengviau 
jai tekdavo laimėjimų ir balsavimo teisių kovoj. Pakutiniuosius 
dešimtmečius moterų balsavimo teisės klausimas apėmė visas 
mūs žemės valstybes. To klausimo lopšys yra Wyoming’o te
ritorija JĄ. V. su 30.000 gyventojų, turinti tarybą, seimą ir gu
bernatorių, skiriamą Washington’o. Šiame užmirštame kampely} 
moters p. Morris pastangomis 1869 m. vienas tarybos narys su
daro moterų balsavimo teisės įstatymo projektą, kuris gavo di
džiumą balsų ir taryboj ir seime. Tai buvo pirmasis ir taikus 
moterų laimėjimas. Šalies gubernatorius tam projektui nepritarė. 
Jį po dvejų metų vėl persvarsto, bet ir vėl patvirtina. Kol visose 
J. A. V. toji teisė buvo suteikta praėjo bent 70 metų nuolatinės 
kovos. Pneš pat karą jau jas buvo davusios 13 valstybių, 1818 m. 
duoda 5 valstybės, kurių tarpe New-York ir Ohio, ir pagaliau, 
1920 m. visos kitos.

Australijoj bent 17 kartų buvo opozicijoj šiuo klausimu 
taryba ir seimas.

Nugalėtosios Didžiojo karo valstybės Vokietija, Austrija, 
Vengrija pakvietė visus savo piliečius lygiomis teisėmis "atstatyti 
suirusį jų gyvenimą, — jokia rimta kompanija tose šalyse mote
rims teisių nėra reikalavusi.

Lietuvoj, Latvijoj, Estonijoj, Čekoslovakijoj, Transilvanijoj 
ir Lenkijoj tos teisės moterims atėjo drauge su tų šalių laisve.

Kitose šalyse jos gautos po didesnių ar mažesnių susirė
mimų su priešininkais. Suomijoj moterims balsavimo teisės su
teiktos 1907 m., Norvegijoj 1907—1913 m., Islandijoj 1914 m., 
Danuose 1915 m. Paskui duoda švedai, Olandai, 1917 Rusija. Didžio
joj Bretanijoj irgi ta kova tęsėsi daugiau kaip 7Q metų.

Ryškiausiai ji dar ir dabar pasireiškia Prancūzijoj. Pirmą 
kartą keltas tas teisių klausimas ten buvo 1876 m. sufražisčių 
lygoj. 1901 m. pirmąjį kartą pasirodo seime propozicija tų teisių 
našlėms ir netekėjusioms. 1910 m. Teisių Komisija labai prie
lanki šiam reikalui, Nuo 1910 ligi 1914 m. tas prielankumas 
auga. 1914 m. seime už moterų teises pasisako 236 balsai. 1917 m.- 
Teisių Komisija patiekia projektą duoti balsavimo teises nėjau- 
nesnėms kaip 30 m. 1918 m. gegužės m. 8 d. šis klausimas vėl
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svarstomas seime. Iš 12 kalbėtojų tik vienas liberalas p. Lefebre 
Duprez’as išsitaria prieš. Palaikytojų tų teisių tarpe buvo p. p. 
ßriand’as ir Vivarii, Už teises balsavime pasisako 344 balsai 
prieš 97. Liepos mėn. 18 d. Rūmai 10 balsų prieš 3 tą spren
dimą atmetė. Keltas tas klausimas seime 1919, 1921; 1922 m. 
Per 1927 m. sausio m. 9 d. rinkimus plačiai buvo skleistas mo
terų balsavimo teisių, civilės ir politinės moterų lygybės obalsįš.

Rinkimuose išskyrus Suomiją, Čekoslovakiją j‘r Vokietiją 
moterų laimėjimai nedideli. vPrieš 1927 m. turėjo Vašing
tonas3 atstoves, Ganadą 1, Švedija 6, Danai 9, Islandija l,Bre- 
tanija 6, Š. Irlandija 1, L. V. Irlandija 9, Olandai 6, Luxembur- 
gąs 1, Austrai 8, Vengrai 1, Lenkai 7, Lietuva 3, Latvija 7, Es- 
tonija 2, Rhodesija 1, Čekoslovakai 15, Suomiai 18, Vokietija 32-

Netrukus laukiama to laiko, kad ir kitose šalyse, dar ligi 
šiol reikiamai nesusiprantančiose, bus suteikta ta aukščiausioji pasi
reikšti viešajame gyvenime teisė ir moterims, valstybių vidaus 
moralės ir materiales kovos karžygėms.

• N. .

Moterų judėjimo esminis bruožas.
Mes jaučiame tikrai, kad karas nustelbė vidujinių, moralių 

pajėgų veikimą pasaulio gyvenime. Civilizacijoj, jos išoriniame 
gyvenimo derinime randame darbą, valdymą, mokslą, be nė 
sielą. Pasaulėžiūrą ir tikyba nebesiremia šio gyvenimo tvarka. Vis 
labiau auga bedugnė tarp sielos ir civilizacijos, tarp esmės ir 
formos, tarp vidujinio ir išorinio gyvenimo. Šie du pasauliai 
eina lygiagrečiai kits kitam: išorinis tampa šiurkštus, šaltas, be 
pagrindinių žmoniškumo bruožų, o vidujinis nustoja tiesumo ir 
teisumo, tampa oportunistiškas.

Ant šių dviejų pasaulių slenksčio stovi moteris, nes jie 
gali būti kai kuriuo atveju identifikuojami sujos seno ir naujo 
gyvenimo obalsiais: „namai* ir „pasaulis“. Šeimyna arba „na
mai“ sudaro dideliam laipsny židinį, kuriame kalbamasis viduji
nis gyvenimas tarpsta. Vidujinis sielos veikimas pasireiškia, tie
sa, išoriniam pasauly, profesijų, darbo pasidalinimo sferose. Ta
čiau pilnas asmens gyvenimas, vidujinis žmogaus gyvenimas,. > 
sielų bendravimas, vispusiškas žmogiškumo vystymasis auga 
šeimos ribose, šalę profesijos, politikos, valdymo. Todėl reikėtų 
tikėtis, kad valdymas, politika ir bendrai viešasis gyvenimas iš 
čia persiims humaningesnėmis savybėmis.

Taip turėtų būti, tačiau taip nėra. Todėl ir moteriškojo gy
venimo pagrindinį klausimą sudaro ta apystova, kad išorinio 
gyvenimo įtaka vis labiau ir labiau atitolsta nuo žmoniškumo 
principų, tampa nuo jų nepriklausoma. Tuo tarpu vidujinio gy
venimo įtaka, kurio saugojimas moteriai pavestas, silpnėja. Mo- 
eris ir jos etika reiškia šį tą, tačiau jos veikimo ribos labai su-
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siaurėjo. Aukštenį moters pašaukimą maitinti žmogaus sie
lą kultūros daržo vaisiais, sudarant palankią žmoniškumo vysty
muisi Šeimos atmosferą (ne tik vaiko, bet ir profesijos darbinin
ko, valdininko, politiko sieloj) ji nebeįstengia sekti. Tuo bū
du tapo sugriauta moters. gyvenimo idėja. Dviejų .pasaulių prieš- 
ginumas stovėjo jai prieš akis: viduj meilė, taika, grynumas, 
pasiaukojąs žmogaus slaugymas, atsižvelgimas į artimųjų reikalus; 
išoriniam pasauly egoizmas, kova, žmogaus pažeminimas paver
čiant jį preke, neatsižvelgimas j priemones tikslą siekiant, ir visa 
tai ne kaip žmogaus netobulumas, bet kaip principas. Kompro
misas, kuris moters apsaugojimui nuo išorinių blogybių buvo 
padarytas praeity ir dideliam laipsny taikomas dabarty yra ne
žinomas. Ji neprivalėjo matyti gyvenimo žeminančių pusių, ji turėjo 
nepaliesta savo idealus sekti. Jos pasaulis buvo apsupamas me
lo, kuris reiškėsi priešginume tarp meilės kilnumo,. kurią jai 
skelbė ir ją skatino skelbti savo vaikams, kovoj, kuri vyko iš
oriniam pasauly. Norėta ' apsaugoti ? tikėjimą jos idealam s
Tačiau tai nebuvo moters tikėjimas saviems idealams, bet vai
kiškas, neturįs realios vertės, tikėjimas tų idealų galia pasauliui.

z * # * ‘’

Moterų judėjimas prikėlė moterį iš šių iliuzijų ir nurodė, 
kad ji iš tikrųjų jokios galios neturi. Moters principas, moters 
idėja buvo jaučiama nustelbta. Jos valia buvo skaudžiai laužoma 
kitokių dėsnių valdomos vienpusiškos civilizacijos, kurie vis la
biau nustodami žmoniškumo pažymių varžė jos veikimo dirvą. 
Atsižvelgdama į savo paskyrimą auginti žmoniškumą, į rūpesčius, 
kad jis pajėgtų gyvenimą formuoti, kentė ji dėl civilizacijos, ku
ri pastatė protą egoizmo tikslams tarnauti. Sąmoningai kentė mo
terys, supratu si o s savo paskyrimą, nesąmoningai kentė tos, kurioms 
industrija aprėžė namuose veikimą, konkurencijos kova suardė 
žmoniškus šeimos santykius, išorinio gyvenimo šiurkštumai at
šaldė ją jos idealams.

Atsižvelgus į šias sumechanizėjųsio išorinio gyvenimo 
apystovas, nesuprantamas ir nepamatuotas darosi slalomas mo
teriai reikalavimas intensingiau veikti Šeimos ribose vieton eiti į 
viešąjį gyvenimą ir rūpintis jo eigos pakreipimu. Čia ir glūdi 
klausimas, kad ji to padaryti negali, kad sudvasinto šeimos gy
venimo apy stovų įtaka yra ardoma ir silpninama, kad viešojo gy
venimo dėsniai gal būt dėl to įsigalėjo dvasingumui priešingoj, 
gyvybę naikinančio j krypty, nes moteris jų nustatyme nedaly
vavo. •

Skatinamos šių veiksnių, gilesnių už visus ekonominių ir 
teisių lygybės motyvus, kad sudarytų lygsvarą ir pripildytų krau
ju užšalusias visuomenės gyslas, moterų kultūrinės pajėgos ieš
kojo naujos dirvos veikimui. Moterų judėjimo esmė ir reiškiasi* 
šio moteriško veikimo veržimuosi į atitolusio nuo jo pasaulio sri
tis. Iš čia aiškėja ir moterų judėjimo kryptis. Pagrindinis klausi 
mas: ar moteris pajėgs iš savo esmės pakreipti pasaulį į aukš-
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tesnį žmoniškumą. Ar moters jėga,; veikdama viešajam gyveni
me, kad išvadavus šeimą nuo gresiančių jai negeistinų išorinių 
įtakų, pati joms nepasiduos, ne „suvyrės“. Moteriška pažanga 
negali pasireikšti per suvyrėjusiąs moteris, kurios tik stiprins nei
giamus sumechanizėjusio pasaulio veiksnius. Moters dalyvavimas 
profesijojj valdžioj, politikoj turės tik tuomet reikšmės, jei ji veiks 
nuolat vedama žmoniškumo drąsiai ir laisvai.

Todėl nereikia tenkintis išoriniais moterų laimėjimais. Jie_ 
sudaro tik pradžią. Ne tiek svarbūs išoriniai pasisekimai, kiek 
nesiliaująs intensingas moterų veikimas, siekiąs pakreipti pasaulį 
sudvasinimo linkmė.

Kaz. Barkauskas.

Kapų tyloje.
Ar ji visiškai numirė? .

(Kalba, pasakyta per K\ ariampolės ateitininką rajono suren
gtą a. a, žarijos ŽukauskaitėsJ) viešą paminėjimą 1928 m. balan
džio m. 22 d).

Homo proponit —- Deus disponit..
Šiuos žodžius galime pakartoti ir mes šiandien, kada ne

beturime savo tarpe a. a. Marijos Žukauskaitės, kuri mirė 
š. m. balandžio m. 6 d. iš tikrųjų, musų gyvenime, kuris yra 
vadinamas „ašarų pakalnė“, kartais atsitinka staigūs, niekieno 
nelaukti ir skaudūs reiškiniai. Tie liūdni faktai dažnai taip mus 
sujaudina, kad įkaitę smagens kliudo mūsų protui juos išaiškin
ti, ir Aukščiausiojo Apvaizda pasidaro mums nebesuprantama. 
Štai kodėl jau nuo seniai sakoma: „Vienaip žmogus storo jas, 
kitaip stojas“, kartais žmogus projektuoja ir sumanymus kuria, 
o Dievas suardo, — homo proponit, Deus disponit.

įsivaizduokime, Brangieji, mažą vaiką, kuris prisiklausęs 
pasakų apie nepaprastas pilis ir nubėgęs tolokai nuo tėvų namų, 
kad atsiskyręs laisviau galėtų susikaupti dvasioje, stato iš šipu
liukų ir degtukų dėžučių pilį. Darbas jam sekasi gerai. Pilies 
sienos vykusiai išstatytos ir jau dengiamas stogas. Visas rūpes
tis beliko jaunam architektöriui — kaip pastatyti du pilies bokš
tus... Bet, deja, jis neapsižiūrėjo, kad savo kūrinį stato prie pat 
tako. Ir Čia įvyksta nelaimė. Štai, kada vaikas labiausiai dvasio
je susikaupęs projektuoja bokštų statymą ir nieko aplink save 
negirdi ir nemato, eina taku beširdis žmogus ir savo sunkia 
kojos letena sutriuškina jaunojo architektoriaus kūrinį. Akimirks
nis ir nebeliko nei pilies nei dėžučių — viskas sutrupėjo ir ne
beatstatysi. Momentui žado nebetekęs vaikutis apsipila ašaromis 
ir jo graudžiam verksmui bei aimanavimui, rodos, nebus galo. 
Bet štai jis atsiduria nuoširdžios mamytės glėbyje ir jo ašarotas

x) Ziūr. jos nekrologą ir atvaizdą „Ateities“ Nr. 5-6.

18



veidelis greit giedrėja, o pagaliau net džiaugsmu nušvinta, kai 
mamytė ėmė pasakoti — pranašauti įstabius savo sūnelio darbus 
ateityje. -

Koks didelis panašumas tarp šito vaizdo ir mūsų, Bran
gieji, nelaimės. Vaikutis buvo mažas, o ä. a. velionė — jauna. Vai
kelis nubėgęs nuo namų statė pilį —ir ji už keliolikos kilometrų 
nuo tėviškės, čia Mariampolės mokytojų seminarijoje, kūrė iŠ sa
vęs ugdomąją pilį mažučiams auklėti. Juk ir jai gerai tas dar* 
bas sekėsi ir beliko tik paskutinieji du kursai baigti, tarytum, du 
bokštai savo darbui vainikuoti. Kaip tas minėtasai berniukas, 
taip ir ji neatsargiai stojo prie gyvenimo vieškelio,-kuriuo uždą- 
iria mirties šmėkla nepasigailėjo ir jos pačios... Štai kodėl Čia 
tie juodi šydai dengia jos atvaizdą ir stalą, štai kodėl musų, 
Brangieji, veidai tarytum gedulo skraiste apgaubti tai bąla, tai 
kaista—ir dreba kalbos žodžiai. Nebėra čia tos, kuri neseniai 
čia pat mūsų susirinkime taip gražiai, jausmingai deklamavo ir 
nuoširdžiai dainavo!

Gaila mums netekus stropios mokinės, linksmos draugės, 
sąmoningos ateitininkės ir pavyzdingos mergelės. Mokytojų se
minarijos dienynų laipsniai ir pedagogų tarybos posėdžių proto
kolų knygos dokumeritališkai liudija, kad a. a. Marija Žukauskaitė 
buvo darbšti, rūpestinga, stropi mokinė ir gera auklėtinė, ku
rios elgimuosi visi džiaugėmės. Tai ir žodžiu patvirtino ką tik 
kalbėjusi buvusi jos klasės auklėtoja. Ji buvo taktiška santykiuose 
su mokslo draugėmis bei draugais ir kas, galėtų jai ką prikišti. 
Kas neatmena nuolat švietusį jos jauname veide malonų, nuo
širdų džiaugsmingumą ir jos sugebėjimą palinksminti kitus 
dainele, juokais ar nuoširdžiu paguodos žodeliu. Kaipo ateiti
ninkė ji, be abejo, buvo sąmoningai apsisprendusi, aktyviai da
lyvaudavo organizacijos veikimo darbe ir rūpestingai atlikdavo 
jai pavestas pareigas. Ji visada su maldaknyge rankose pro ma
no buto langus eidavo į bažnyčių, tarytum, ragindama ir kitus 
ne tuščiomis eiti į šventovę prie maldų aukuro. Kaipo mergelė, 
ji budriai saugojo savo garbingą vardą, nes žinojo, kad nuo to 
pareina mergaitės vertybė. Ji vengė nepadorių slaptų robaksų ir 
vaikštinėjimų, mokėjo dailiai pasirėdyti nepasiduodama peiktinos 
mados įtaigai, sugebėjo suderinti linksmumą su rimtumu ir kar
štai pašokusi grįždavo iš spektaklio namo nelaukdama vidurnak
čio. Ji buvo visada nuoširdi ir vengė bet kokių suktų išrokavi- 
mų. jos gerą širdį ir skaisčią sielą plačiau atvaizduos čia skai
tomas josios dienoraštis. Kad ir yra sakoma „de mortuis aut 
bene, aut nihil“ (apie mirusius arba tik gera tesakyti, arba nieko 
neminėt), tačiau vargiai kas galėtų ką nors blogo pasakyti. Jei 
ji jaučiasi ešanti skolinga už supiltą ir kukliai papuoštą kapą^ 
nes nebegalės užberti žemių ant mūsų karsto, būkime tikri, kad 
ji melsis už mus ir maloniai pasistengs ir mus ten priimti...

Vadinasi, tai buvo įvairių vertybų kupina asmenybė, iš ku
rios mes daug tikėjomės sulaukti. Tik gaila, kad ta jauna asme
nybė dar nespėjo visai išsiskleisti ir nuvyto pirm laiko, kaip pa-
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vasario gėlė. Gaila, kada miršta jaunas žmogus, nespėjęs atsi
džiaugti savo darbais ir šeima. Skaudu, kai mirtis išplėšia iŠ 
musų tarpo subrendusį žmogų, neleidusi jam baigti vaidinti 
pasirinktojo veiksmo rolę. Bet dar labiau gaila ir skaudu, kai 
liūdni varpų garsai lydi į kapus jauną žmogų, kuriam mirtis 
neleido nė pradėti savo rolės. Įsivaizduokime, Brangieji, tą šiur
pulingą reginį, kada paskutinį kartą atvožę karstą patiriame, jog 
jaunoje krūtinėje visai sustingo karšta širdis, amžinai užsimerkė 
ir suakmenėjo giedriai iškalbingos akys, gražus jaunas veidas 
pageltęs,kaip liūdnas rudens lapas, ir visa, visa taip Ūmai keičiasi 
ir virsta Šiurpulingu gąsdinančiu lavonu. Ar bereikia, Brangieji, 
didesnės tragedijos, kada jaunas svajones, plataus užsimojimo 
sumanymus ir darbų projektus pakeitė šaltas, retai kieno teatlan
komas kapas?.. „Mirtie, mirtie! kaip negailestinga, žiauri ir nepa
sotinama tu esi!“ — tyliai šnabžda mūsų drebančios lūpos.

Mes esame ne tik mokyklos, bet ir gyvenimo mokiniai. 
Dėl to pažvelkime mintimi ir į mirties problemą Mirtis!. . Kartais 
tas žodis šaltu šiurpuliu nukrečia žmogų, o kartais visai nejaudi
na. Mes žinome, kad visi mirsime, bet tas žinojimas nė kiek ne
kliudo mums ramiai ilsėtis. Bet kada tenka susidurti su mirtimi 
akis į akį, vadinasi, pačiam atsidurti jos pavojuje, arba laidoti 
brangius mums asmenis, tada tik mes pajuntame visą mirties 
baisumą, nes tik tada sukrunta mumyse gyvybės instinktas. Pa
sirodo, kad net ir degeneratai, kurie apskritai žaidžia mirtimi, 
kurie nebrangina nei savo nei kitų gyvybės, vis dėlto mirtin pa
smerkti pradeda jos bijotis ir pasiduoda prigimties instinktui.

Vįsas pasaulis tiki į pomirtinį gyvenimą. Tas tikėjimas bu
vo ir yra visuotinas ir jis yra taip senas, kaip ir pati žmonija. 
Reikia žinoti, kad pasaulėžiūra gali žmogui mirties valandą pa
lengvinti arba pasunkinti. Jokia kita pasaulėžiūra neteikia žmogui 
tiek paguodos ir ramybės mirties valandą, kiek katalikų religija. 
Vienaip miršta tikintieji, kitaip netikintieji. Vieni miršta 
pilni ramybės, rezignacijos, viduje visai atsimainę ir ramiai 
priimdami mirtį, kaip pabaudą už nuodėmes, pasitiki Aukš
čiausiojo gailestingumu ir turi viltį amžinai su Juo gyventi. 
Kiti—nervuojasi, neramūs, pilni cinizmo ir neapykantos pergyve
na savyje visą desperacijos pragarą ir, arba išsižada savo Idaidų 
ir sugrįžta prie religijos tiesų, arba pusiau pamišę amžinai už
merkia akis.

Mūsų velionė mirė ramiai ir tinkamai prisirengusi. Jau tas 
vienas faktas, kad ji prieš mirtį ramiai apsvarstė, kaip ją palai
dos, kas ir kiek žmonių atvyks į jos laidotuves, rodo, jog jos 
sąžinė buvo rami ir ji'..pati jautėsi esanti tvarkoje su Aukščiau
siuoju. Ji mirė Didįjį Penktadienį, kuris simbolizuoja mirtį ant 
Golgotos kalno, giliai pasitikėdama Aukščiausiojo gailestingumu 
ir turėdama viltį amžinai gyventi. Ji nuėjo ten, kur jos anksčiau 
mirusi mamytė seniai jau laukė ir paguodė, kaip ta motina savo 
vaikutį, kuriam beširdis praeivis sutrupino statomą pilį.

20



Kapų tyloje. - 291
— ---- ....... ,-----------  ,, į _ — l . ... .... ir r -i n "J i. i ~~ ~rr ■ ' "------------- - - - - - - IM, ,į , , » r~, M» - *■ —- r- . r. - »— ■ ' ■■ .. ....... —•—-—■ į ' •«“ • ■ t—- > -»T»* «r-—T~Į i ■» - ą-| T' -nrrmrr^ -■ -Į|----

Juk mes tvirtai tikime, kad siela nemari, nors tai ir nevisai 
tesuprantame. Bet juk kiek daug pasaulyje yra reiškinių, kurių 
prasmės mes negalime išaiškinti, o vienok mes tikime. Mes be- 
riame grūdus į žemę su giliu įsitikinimu, kad jie duos keleriopą 
derlių, nors ir negalim išaiškinti, kaip niiręs ir_žemėje supuvęs 
grūdas gali atgyti ir toks našus tapti. Prisiminkime, Brangieji, iš 
gamtos mokslo metamorfozes reiškinius. Iš menkučio kiaušinė
lio atsiranda ant lapų šliaužiojanti kirmėlaitė — vikšras. Šis pa
virsta į lėlutę, iš kurios išsirita gražus drugelis, galįs jau laimin
gai skraidyti beribėje erdvėje ir džiaugtis įvairiaspalvėmis gėlė
mis. Mes žinome tuos reiškinius, bet jų esmės negali išaiškinti 
ir didžiausieji pasaulio mokslininkai.

Mes, Brangieji, nesuprantame ir negalime išsiaiškinti, dėl 
ko Dievo Apveizda lėmė mirti vienai gėriau šiųjų mūsų draugei. 
Dėl to mes naiviškai dejuojame. Tai gyvenimo paslaptis, kuri ne
turi būti mums baisi. Argi mes nežinome Kristaus pasakymo: 
„jei kviečių grūdas neapmirs, neduos vaisiaus...“ Gedulingųjų mi
šių prefacijoje sakoma: „Tavo tikintiesiems, Viešpatie, nėra ati
mama gyvybė, o tik pamainoma, ir, suirus šio gyvenimo būsti
nei amžinoji danguje yra ruošiama“.

Dėl to giliai įsitikinę galime tvirtinti, kad a. a. Marytė ne
visiškaitenumirė. Mirė kūnas, bet nemirė siela. Kaip drugelis 
mums nesuprantamu būdu išsirita iš lėlutės, palieka ją tuščią ir 
negyvą, o pats lieka gyvas ir linksmai skraido tarp gėlių, taip 
ir jos siela, palikusi negyvą kūną, nematomais sparnais, tarytum 
nekaltybės drugelis, nuskrido į angelų šalį. Ne katalikai būtume, 
jei tam netikėtume. Be reikalo tad mes kasdien kalbame: „Tikiu 
į... iš numirusių atsikėlimą ir amžinąjį gyvenimą“. Yra vienais dviejų: 
arba ji prašo mūsų maldų, arba pati, būdama laiminga, meldžiasi 
už mus, trokšdama, kad mes atliktume jos svajotus darbus ir 
išplėtotume tas dorybes, kurias ji buvo pamėgusi. Neliudėkime 
ir neverkime, bet su padidinta energija dirbkime už save ir už 
ją ir laikas nuo laiko siųskįme Aukščiausiajam savo maldas iš 
širdies gelmių tardami: „ Amžiną atilsį duok įnirusiems, Viešpatie“!..

■ * • • - v ■ ■ . .

«

Taip, Platonai, tu tiesą sakei, mūsų siela yra ne
mirtinga.

Voltaire,
k. ■ ’ i * '

Aš jaučiu, kad esu nemirtingas. Jei kiti nejaučia 
savo nemirtingumo, man jų. gaila.

Viktor Hugo,
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Apžvalga.
Šatrijos Raganos (M, Pečkauskaitės) Raštai V tomas. 

Rimties valandėlė. Knygelė jaunoms mergaitėms. „Žinijos" 
bendrovės leidinys. 1928 m. 252 psl. Kainą 4,50 lt.

Mūsų pedagoginėj literatūroj labai mažai tesutinkama daly
kų skiriamų specialiai mergaitėms. Ši penktoji mūsų darbščio
sios rašytojos knyga, seniai laukta viešnia, turi jaunoms skaityto
joms tikrai gražių, parinktų dovanų.

Knygelės turinys sunku keliais žodžiais papasakoti, nes 
joje telpa visa eilė straipsnių, kurie nesudaro vienos visumos. 
Visi straipsniai buvo spausdinti „N. Vaidilutėj" ir mūsų skaity
tojoms jau žinomi. Jie yrą pedagogiškai morališko turinio, 
juose kalbama apie mergaitės asmenybės sudarymą, jos sie
los ir širdies tobulinimo reikalus. Kiekviename straipsnyje 
yra daug gražių skatinimų, kilnių minčių, rodančių kelią į aukštą 
teisingumą, didelę artimo meilę ir tikrą dorovingumą. Veik 
kiekviename straipsnyje keliama ir aiškinama moteriškumo vertė 
i r "jo tikroji prasmė. Savo mintis autorė iliustruoja pavyzdžiais. Vikto
rija Colonna — amžinybės aidas žemėje, vienos,-tikros ir amži
nos meilės įkūnijimas. Elžbieta Leseur — kentėjimo, didėlės 
artimo meilės ir nepalenkiamos valios didvyrė, tikras šventumo 
pavyzdys.

Autorei, kreipiančiai žvilgsnį tik į aukštus, amžinus idealus, 
naujoviškojo gyvenimo išsiblaškymas, tuštumas ir nepastovumas 
išrodo, kaip didžiausia menkystė, susmulkėjimas. Todėlt nenuo
stabu, kad kai kuriuos šių dienų gyvenimo reiškinius ji gana aš
triai paliečia.

„Kas iš to," klausia autorė, „kad vis labiau išmiklintas pro
tas išranda kas kart naujų technikos stebuklų, jei žmogaus šir
dyje nebeįvyksta jokių stebuklų?“ — Jai skaudu, kad ta širdis 
pasiduoda žemiems, tuštiems, materialiniams reikalams ir gau
do blizgučius ir šešėlius. Ji rodo kelią, kaip iš to menkumo iš
siveržti ir pasiekti dvasios karaliavimo, kuris vienas tegali išvesti 
žmogų iš klaidžių gyvenimo klampynių į giedrias aukštumas. Į 
tas aukštumas kopti ir kitus į jas vesti yra mergaitės moters 
misija, kurią ji tinkamai atliks tik tada, kai visur, visada ir visuose 
skleis meilės žodį ir meilės darbus. Bet visų pirma reikia su
rasti save, nepranykti gyvenimo smulkmenose, tas smulkmenas 
išnaudoti savo būdui sudaryti. Negana gražių žodžių ir pasi
žadėjimų, Reikią tuojau, „šiandien, dabar duoti gero maksimumą".

Tokios yra šios knygelės mintys.
Savo aukštą ir gilią ideologiją autorė dėsto labai prieina

mai ir suprantamai. Sklandus ir lengvas rašytojos stilius Čia 
jaučiamas, kaip ir beletristiniuose jos raštuose.

Knygelė, dėl savo skaidraus idealizmo yra labai bragintina 
ir skaitytina visi ems ypač toms, kurioms ji yra skiriama. Kny-
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gėlė tikrai gali duoti tų brangių rimties valandėlių, kurios stiį 
prina ir kėlia kiekvieną sielą: ir tą, kuri išsiilgusi ieško kelio 
aukštesnį gyvenimą, ir tą, kurią vylioja ir traukia akimirksnio 
džiaugsmai, ir tą, kuri dažnai nusivilia, suklysta ir nusimena. 

■ • . >» *
Moteriškumo elementas muzikuose. Šiuo vardu tilpo 

gana įdomus straipsnis „Der Vossiche Zeitung* priede „Das 
Unterhaltungsblatt“ 1928 m. spalių m. 13 d.

Straipsnio autorius Adolf Weissmann patiekia keletą min
čių, kurios nušviečia vieną kitą paslaptį, jungiančią muziką-kurėją 
ir moterį, ir bando nurodyti moteriškumo žymes muzikuose ir 
jų kūryboj.

Kai kurie mokslininkai, kaip O. Weininger (savo »Ge
schlecht und Charakter“) bando įrodinėti, kad moteris neturinti ku
riamosios fantazijos, — ši dovana tepriklausanti vyrui. Bet gy
venimo pavyzdžiai rodo ką kita. Moteris ne tik pati savo jėgo
mis pasireiškia mene (Anglija turi žymią kompozitorę Ethel 
Smyth, Vokietija dailininkes P.Moederson ir Kaethe Kollwitz), bet 
moteriškumo pradas daugiau ar mažiau pasireiškia ir vyruose 
menininkuose. Tas ypatingai žymu m uzikuose. Jų kūrybos plotmė 
yra atitraukta nuo materialinio pasaulio, todėl juose daugiau, kaip 
kituose menininkuose pasireiškia vizijos, svajonės — visa kas 
neaišku, nesučiuopiama. Tame muziko vizijų ir svajonių pasau
lyje ir pasireiškia moteriškumo pradas. Muziko, kaipo vyro indi
vidualybė pasireiškia tik formoj, į kurią jis įvelka savo vizijų 
pasaulį.

Pažvelgę į didžiųjų muzikų pavyzdžius, gauname šių min
čių patvirtinimą. Moteriškais tipais buvo laikomi Šopenas ir Rob. 
Šumanas, įamžinęs moters meilę ir jos gyvenimą muzikoj; taip 
pat Berlioz ir genialusis Mozartas.

'Vidujinė moters įtaka muzikams taip pat labai žymi. Kartais 
pastebima, kad moteriškos sielos muzikai pasiduoda moterims, 
kurios turi daugiau ar mažiau vyriškumo. Tam ryškus pavyzdys 
Šopenas, kuris pasiduodą George Sand, tos vyriškiau šio s mo
ters įtakai. Ji pavergia jo vyriškumą, bet jo menas išlieka nepa
liestas. Šopeno dvasią su dideliu užsispyrimu ieško ir randa 
didžias formas. Bet esti ir kitaip; pav., Liszt’o ir R. Wagnerip 
kūrybos jėgą žadino ir kurstė tikrosios moteries pasiilgimas.

Moteriškasis pradas muzikoje yra glaudžiai susijęs su romantiz
mo pradu. Šiuodu pradai ryškiausiai pasireiškė romantizmo metu. 
Šio laikotarpio muzika į viliojantį skambesio rūbą įvilko jausmą 
ir pergyvenimą. Muzikas pareiškia save, savo instinktų ir jausmų 
gyvenimą. Taigi, romantizmas iškelia moteriškumo elementą. Jis 
pasireiškia meliodijos skambumu ir spalvingumu.

Vyriškumo gi pradas pasireiškia ritmu. Ritmas, ta galinga 
gyvybės ir kūrybos jėga, sukūrė formas, kurios remiasi kontra
punktais. Muzikai - kontrapunktikai yra vyriškojo prado reiškėjąi, 
o romantikai savo harmoningomis nieliodijomis ryškiausiai ap
reiškia moteriškąjį pradą.
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20-tam amžiuj jaučiamas nusistatymas prieš moteriškąjį ele
mentą, taip galingai pasireiškusį romantizme. Šio laiko muzika 
nori, būti i bešališka, Joje jaučiamas naujas asketizmo bruožas. Tas 
naujasai muzikos meno kelias pasireiškia kaip kova prieš save, 
prieš lyties gyvenimą. Šįgyvenimą kūrėjas paneigia dėl savo meno.

Bet moteriškumo elementas vėl turės iškilti muzikuose, tik 
kitokioj formoj. Iškils tada, kai muziką žmogų nugalės didelis 
talentas. Ir jis vėl pradės ilgėtis tikroj moteriškumo. Moteriš
kumo ir vyriškumo kova ras kitą išrišimą, kuriam nusilenks šių 
laikų _gyvenimo suvyrina moteris. , J. Jt.

Radio 30 metų ir jo išradėja Ponia Curie. Kokį di
delį perversmą padarė medicinoje ir fizikoje radio aptikimas Šįmet 
sukanka nuo to laiko 30 metų. 1898 m. —1928 met. Ponia Curiė, 
Marija Sklodowska, buvo duktė vieno Varšuvos gimnazijos mo
kytojo. Ji norėjo studijuoti gamtos mokslus, bet Rusijos univer
sitetuose tuomet nebuvo galima. Pabėga iš tėvynės ir badauda
ma dėl mokslo pasiekia Paryžių. Be pinigų ir protekcijos, bet 
vis tik pagaliau laimingai jai pasiseka gauti vieta profesoriaus 
Lipmann’o labaratorijoj. Bet neilgam. Maži santykiavimai labaratori- 
jos darbuose suartino ją su profesoriais ir studentais. Jie paste
bėjo jos gabumus ir paėmė ją į savo mokinių tarpą. Čia jinai 
pažino ir savo buvusį vyrą, Petrą Curie. Mokslo meilė juos su
artino ir juodu pradėjo bandymus profesoriaus Henriko Be- 
cquerel’io labaratorijoje. Tyrinėjo uraną. Pastebėjo, kad šalia 
urano ant fotografijos plokštelės yra nežinomų spindulių veiki
mas. Nežinia kokie pastebėjimai toliau ragino p. Curiė ieškoti 
„Radio“ elemento, tik žinome, kad ji stropiai tyrinėjo magne 
tizmą. Ištekėjusi, toliau dirba savo studijoms privatinėje vyro la
baratorijoje. Becquerel’io atrastieji nematomieji aromium spinduliai 
ją labai domino ir Šiuo būdu ji priėjo prie radio spindulių ak
tyvaus užfiksavimo. Šis didis aptikimas 1903 m. mokslo buvo 
apdovanotas Nobelio premija.

Ponia Curie daug dirbo ir chemijos mokslui, išrado 
naują elemantą ir pavadino savo tėvynės vardu „Polonium“, 
kuris mokslui irgi turi didelės reikšmės. Jos vyras buvo Sorbonos 
universiteto profesorius nuo 1903 m. 1906 m. jis nelaimingai už
muštas gatvės katastrofoj. Ją pakviečia užimti vyro katedrą.

Ji yra labai daug mokslui pasidarbavusi išrasdama Radium. 
1911 m. apdovata antra Nobelio premija. Tais metais buvo išleistas 
jos didelis veikalas „Radioaktivität“, kuris išverstas į didžiumą pa
saulio kalbų.

Ponia Curie tai pirmoji moteris ordinarinis profesorius, 
ir vienintelė moteris apdovanota Nobelio premijomis už mokslo 
darbus. Nuo 1910 m. ji turi didįjį Alberto medalį Anglijos kara
liškos draugijos, yra narys mokslininkų sąjungos ir tarptautinės 
komisijos dvasiniam susiartinimui.

Ši moteris laiminga radusi tokį vyrą, su kuriuo ji ga
lėjo kartu dirbti ir pasiekti tokių didelių mokslo laimėjimų.
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Šalia mokslo garbes nemažiau ji apdovanota ir šeimyniškos lai
mės. Jinai turi dvi dukteris, jų viena Irena tik 20 metų amžiaus 
turi doktoratą ir puošia tėvų mokslininkų garbę. \ .

Privatiniame savo gyvenime ji yra paprasta, toli laikosi nuo 
sūkuringo gyvenimo ir savo jėgas aukoja mokslui ir šeimai. Atlie
kama laiką sunaudoja tvarkydama savo namus.

' . ■ ’ f z. M "...

Sovietų piliečių jungtuvės su svetimšaliais. Vidaus? 
Reikalų Liaudies Komisariato pareiškimu, jungtuvės įvairių pilie
tybės asmenų, kai vienas iš jų yra sovietų pilietis, turi galią 
tik tuo atveju, jeigu jungtuvės užregistruotos remiantis SSSR įsta
tymais piliečių būklės? užrašomųjų aktų skyriuje prie vietinių 
■tarybų: .• ■. . . \

Registruojant jungtuves, kiekvienas iš jungiančius! atsisako 
savo pilietybės. Įgijimas sovietų pilietybės vyksta bendra tvarka.

Pagalba vaikams ir motinoms. Pradedant nuo ateinan
čių metų į sveikatos skyriaus sąmatą SSSR bus įtrauktas nuolatinis 
asignavimas materialinės pagalbos vaikams iki 4 m. amžiaus, 
auklėjamiems vienišių motinų, neturintiems tėvų, ir iš ko pragyventi, 
skurstantiems dėl nedarbo, Ii gos, nesveikumo ar laikino pa
sitraukimo (otsutstvija), — taip pat vaikams gausingų šeimų, ne
turinčių išlaikymui lėšų.

■ ■ - i

R. P. Gillet, Katalikų Instituto Paryžiuj profesoriaus 
nuomonė apie tą pat dorovę abiems lytims. Dorovė, kaip 
visas pasaulis supranta, nėra kas kita, o tik menas valdyti savo 
elgesį atatinkamai proto reikalavimams. Skirtumas tarp moralistų 
atsiranda nuo tos vietos, kai imama tikslinti esmę ir reikšmę tų 
reikalavimų ir kai leidžiama protui pradėti sprendimus daryti. Pa
tyrimas rodo, kad nėra dorovės, kur nebūtų įgyvendinamas, ata- 
tinkąs mąstančio žmogaus prigimties reikalavimams, tikslas. Jei 
mūsų dorovingi veiksmai, žmoniški veiksmai, kurie yra mūsų 
elgesio atvaizdavimas, neturėtų mūsų prigimties apspręsto tikslo, 
mes galėtume elgtis saviškai, bet kuria prasme, įvairiais būdais, 
atsitiktų tariamai „gerųjų“ veiksmų anarchija, Jer dorovingi veik
smai neatatiktų esminiams mūsų mąstančios dvasios reikalavi
mams, o būtų tik autoriteto nuožiūroj, būtų veiksmai prieš mūsų 
prigimtį. Tuomet dėsniai, kurių turėtume mes laikytis elgdamiesi, 
plauktų ne iš musų prigimties, bet būtų primesti mums kieno 
kito, — mes taptume tuomet nebelaisvi žmonės.

Iš čia matyti, iš kur kyla dorovės vienumas abiems lytims. 
Dorovė kylanti iš žmogaus prigimties tinka visoms žmogiškoms 
esybėms. Jei ir vyrai ir moters yra tos pat žmogiškos prigimties 
dalyviai, tai jiems kaipo žmogiškom s esybėms tinka, ir ta pat 
dorovė. -Moters kaip ir vyro siela yra protinga ir laisva. Tiek 
vyras, tiek moteris, protingos ii laisvos žmogiškos esybės, yra 
atsakomingi dėl savo veiksmų, jie esti tų veiksmų priežastys .ir
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ponai* Šiuo atveju moteris lygi vyrui ir teisėmis ir pareigomis 
Tai, kas vadinama žmogiškumo teisėmis tinka tiek pat gerai ir 
vieniems ir kitiems. Lygybė dorovės pareina dėl prigimties lygy
bės ir dėl bendro abejiems tikslo. Tai yra d vąs i škoji lygybė.

Ką galima pasakyti apie dorovę šeimoj? Šeima yra prigim
toji draugija. Visi šeimos nariai,- tėvas, motina ir vaikai yra 
organinės šeimos dalys. Ir protas ir gamta protestuoja prieš 
atėmimą šeimynoms prigimties pobūdžio, prieš išardpmumą šei
mynų dėl menkų išviršinių dalykų. Ir šeimoj tad kaipo prigim
toj draugijoj moteris, kaipo žmogiška esybė, turi visiškai tokių 
pat pareigų ir teisių kaip ir vyras.

Bet ši esminė lygybė netrukdo būti nelygybei neesmi- 
n ei, pareinančiai nuo skirtingų vyro ir moters fiziškų kūnų. 
Pav., atsižvelgiant į neesminių veiksmų rūšis, turime pripažinti, 
kad vienais geriau pasireiškia vyrai, pav., jie yra labiau aktyvūs, geriau 
tinka valdymui, autoritetu, o kitiems Kaip tik moteris, pav., auk
lėjimui įtaiga ir kantrybe. Vyro veikimas daugiau viešas, ištekė
jusios moters veikimas daugiau tinka namie. Jei moteris skiria 
laiko ir rūpesčių nemažą dalį, atitraukdama juos nuo šeimos, 
draugijoms ar šiaip kuriam viešojo gyvenimo pasireiškimui, tai 
ji skriaudžią šeimą; vis dėlto galutinoj sąskaitoj ji daugiau pa
darytų sveikai išaugindama ir gražiai išauklėdama gausią šeimą, 
negu veikdama atstove parlamente.

Paskutinis dalykas netaikomas netekėjusių moterų veiksmų 
rūšiai. Negalima prieštarauti jos darbui ar tai Šalį valdant, ar tai 
dalyvaujant kuriose kitose profesijose, artimesnėse vis dėl to jos 
individualybei.

Tarptautinės jaunoms mergaitėms globoti Sąjun* 
gos atstovės Kaune. Š. m. lapkričio mėn. 1 d. iš Šveicarijos 
atvyko tarptautinės jaunoms mergaitėms globoti Sąjungos atsto
vės, p-lė Kurz ir p-lė Rivieux.

Lapkričio m. 2 d. II Un-to rūmuose, susirinkus Kauno in
teligenčių ponių ir studenčių būreliui, gerb, viešnia p-lė Kurz 
laikė paskaitą apie minėtos Sąjungos tikslą ir darbus. Šios pas
kaitos kelias mintis čia trumpai ir paduodame.

Tarptautinė jaunoms mergaitėms globoti Sąjunga įsikūrė 
1877 m., taigi jau 50 metų, kaip ši sąjunga dirba savo darbą. 
Jos įkūrėja yra ponia J. Butler, labai daug meilės ir pasiaukoji
mo parodžiusi jaunas mergaites globojant. (Apie ją buvo rašyta 
„N. Vaidilutėj“ 1928 m. N. 4.)

Sąjungos tikslas yra, neatsižvelgiant į tautybę, religiją ir 
luomą, globoti mergaites, kurios nepatyrę ir nežinančios įvairių 
gyvenimo pavojų turi eiti iš tėvų namų į svetimus žmones. Sau
goti mergaites nuo pavojų ir nepatogumų sutinkamų kelionėse 
į nežinomas vietas; gelbėti ir motiniška meile apsiausti nelaimin
gas, visų apleistas ir visų užmirštas mergaites.

Šis kilnus darbas ne vien žodžiuose pasireiškia. Sąjunga 
turi savo viešbučius, vasarnamius, į kuriuos priima be globos
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esančias mergaites. Globėjos dežuruoja stotyse, uostuose ir pa
deda keliaujančioms mergaitėms. Laiko biurus, kurie užregistruoja 
reikalingas pagalbos, tiekia patarimų ir apsaugą keliaujančioms*

Sąjunga turi jau apie 20.000 narių įvairiausių luomų mote
rų, kurios jaučia moralę pareigą dirbti gražų artimo meilės darbą. 
Jau beveik visose V. Europos valstybėse ši sąjunga turi savo 
skyrių. Sąjungos centras yra Šveicarijoj, Neuchatel’io mieste.

Gerb, viešnia išreiškė pageidavimą ir viltį, kad ir Lietuvoj 
įsisteigtų šios sąjungos skyrius. Reikia tikėtis, kad šis gražus 
noras bus ir pas mus greitu laiku įgyvendintas. J.

Moterys policijoj. Prūsų policijos vyriausybė, tarp kitų 
savo dėsnių, yra išleidusi kriminalinėj policijoj tarnaujančioms mo
terims keletą ypatingų reikalavimų. Norinčiųjų įstoti 'Į kriminali
nę policiją amžius turi būti tarp 25 ir 30 m. jos turi būti uo
lios valstybės gerovės saugotojos. Teorinis jų pasirengimas prak
tiškam darbui tęsiasi 9 mėn. Per šitą laiką kandidatės susipažįs
ta su valstybės bei valdymo mokslais, su teise, policijos teise, 
baudžiama ja teise, kriminalistika bei kriminalistų psichologija.Ša
lia teorijos eina ir praktika.

Policijos valdininkės moterys naudojamos tik tose srityse, 
kur jų veikimas gali turėti visuomenės pritarimą bei pasitikėjimą. 
Svarbesnieji moterų policininkių uždaviniai yra: 1) Šaugoti vai
kus ir jaunimą nuo elgetavimo, vagiliavimo ir gatvėse prekiavi
mo. 2) Veikti padedant, pravesti vaikų apsaugos įstatymą. 3) 
Gelbėti mažamečius iš pavojų ir fizinio bei moralinio skurdo. 
4) Ypatingai globoti mažas ir jaunas mergaites, reikalingas ap
saugos nuo gręsiančių joms pavojų. 5) Padėti įgyvendinti įsta
tymą, kovojantį su lyčių ligomis.

Kriminalinės policijos srityje moterys taip pat turi sau pa
skirtus uždavinius. Vienas iš svarbesniųjų yra — apdirbti įro
dymus prieš vaikus, jaunuoles ir jaunuolius iki 16 m. Tirinėti 
kaltinamas ar liudijančias mergaites ar vaikus. Taip pat teirau
tis apie kaltinamąsias arba liudijančias suaugusias moteris, ypa
čiai tuose atvejuose, kai bylose liečiami seksualiniai nusikal
timai. Pagaliau kovoti su baltąja vergija — mažamečių mergai
čių vogimu. (Iš „Korrespondenz Frauenpresse“),

r— , ■ •

Skaistumas ir grožis. Vokiečių rašytoja Berta Göring 
stebėdama vieno dailininko statulą ir juo susižavėjusi duoda jau
nimui šių pamokymų.

Viename tolimame dvarelyje stovi Wilhelmo V. Humboldko 
ne taip garsi prieš rūmus statula, visai dar jaunos malo
nios mergaitės paprastame baltame nuo vėjo lekiančiame rūbely, 
su truputį palenkta galvele, jos nekaltą didybę ir jos vaikiš
ką tyrą išvaizdą žiūrėtojas niekada negali pamiršti. Dailinin
kas pavadino savo kūrinį „Prichika“ — moters siela vos pražįs- 
tančiame grožy ir skaistume. Prie statulos yra parašas: „Gra
žios yra gėlės, bet už jas yra gražesnė žmogaus žydinti jauny- 

■ stė“. ■ '
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Kūnas yra sielos išraiška, bet taip pat turi ne mažesnės 
reikšmės ir mūsų bendras užsilaikymas ir rūbai, jeigu dabartiniai 
rūbai būtų išraiška jaunimo dvasios, tai mes pasirodytume dva
sios elgetomis, bet taip iš tikrųjų nėra. Dorumas, skaistybė ir 
grožis'yra trys veiksniai, kurie niekuomet nėra vienas nuo kito 
atskiriami. Jaunam būti reiškia gražiam būti, taigi jaunimas ne
privalo niekada nustoti to savo žavingojo grožio. Jis turi pir
miausia protestuoti prieš išsigimstančią amžiaus dvasią. Jauni
mas tūri išsaugoti šviežumą, natūralumą ir tikrumą. Jaunimas 
turi kovoti prieš papročius, kurie slepia savyje nenatūralumo ir 
melagingumo sėklas. Nėra jau taip sunku, kad mūsų veidas, pa
sielgimas ir rūbai tyros sielos vidų reikštų.

Mūsų visuose pasielgimuose ir rūbuose tūri atsispindėti 
jaunatvės grožis, padorumas ir skaistumas. Skaistybė tai yra tas 
perlas, kuris mūsų sielai duoda spindėjimą, kuris visus taip ža
vi irmasina. r (Iš „Jugendziele").

f . ■ - ‘ ‘ ■ • ■ ■ • ‘ . ■ ''

Selma Lagerlöf. Š. m. lapkričio mėn. 20 dieną visas kul
tūringasis pasaulis minėjo didžiosios Švedų rašytojos Šeimos 
Lagerloef 70 metų gimimo sukaktuves. Nė viena kita garsi pa
saulio moteris nebuvo taip visų mylima ir gerbiama, kaip Selma 
Lagerloef. Genialioji švedų rašytoja, savo kūrybos gausumu, skai-. 
drumu ir gražumu, yra tikrai nusipelniusi tą garbę ir meilę, ku
rią jaučia jos raštų milionai skaitytojų.

Didžioji rašytoja gimė 1858 m. lapkričio mėn. 20 d. Mar- 
bakos dvare Vaermland’e, Švedijoj. Jos tėvas buvo linksmo būdo 
žmogus, leitenantas Erikas Lagerloef. Nors jam Šiaip gyvenime ir 
nelabai sekėsi, bet tai jam netrukdė linksmintis. Šeimos tėvų na
muose būdavo labai linksma ir svetinga. Muzika ir šokiai lydė
davo kiekvieną šeimos šventę. Bet jai nelabai teko dalyvauti tose 
šventėse: Keturių metų būdama, Selma susirgo paraližu. Dėl tos 
savo ligos ji negalėjo žaisti ir juoktis su linksmomis savo am
žiaus draugėmis. Bet visa tai, nuo ko Selma turėdavo atsisakyti, 
grąžindavo jai net su kaupu jos senelė ~ motinos motina. Tai 
buvo nepaprasta moteris. Ji savo gražiausiais pasakojimais suža
vėdavo savo mažąją klausytoją. Ir toji, visa užmiršusi, gyven
davo tik pasakų ir padavimų burtais. „Negaliu kitaip įsivaizduoti 
savo senelės", sako rašytoja, „kaip tik sėdinčią ir pasakojančią. 
Ji pasakodavo ir pasakodavo, nuo ryto iki vakaro. O mes vai
kai, tyliai prie jos sėdėdami, klausydavom. Tai buvo gražios die
nos. Niekeno vaikams nebuvo taip gera, kaip mums*. Iš to aišku, 
kokį didelį įspūdį yra padarę rašytojai jos senelės pasakojimai. 
Bet ne vien savo seneles pasakotojos dėka Selma Lagerloef 
išaugo didelė kūrėja. įgimtas rašytojos palinkimas traukė ją prie 
senelės pasakojimų, kurie žadino ir turtino jos fantaziją. Astuo
nių metų būdama, ji godžiai skaitydavo kiekvieną knygą, į jos 
rankas pakliuvusią. Jau tada kilo jos pirmieji troškimai parašyti 
ką nors nepaprastai gražaus. Bet į tikrąją kūrybą kelias jai buvo 
dar ilgas.
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Iš savo ilgosios ligos ji labai palengva tegijo. Pasveikusi ji 
lankė liciėjų. Trumpai jame tebuvus įstojo į mokytojų seminariją 
Stokholme. Seminariją baigusi dešimtį metų (iki 1895 m.) dirbo 
mokytojos darbą. Būdama toli nuo savo gimtinės, ji gyveno savo 
jaunystės atminimais ir senelės pasakotais. padavimais. Tuo laiku 
ji sukūrė savo veikalą „Goesta Beding“. Si knyga staiga pagar
sino jos vardą pasaulyje. Ir nuo to laiko jos garbė augo diena 
iš dienos. Jos pasisekimai davė jai daugiau laisvės, kurią ji iš
naudojo kelionėms. 1895/96 m. ji aplankė Italiją ir 1899 —1900 m. — 
Šventąją Žemę. Rytuose įgytus įspūdžius ji puikiai atvaizdavo 
savo veikale „jeruzalernZ

Savo kūrybos darbą ji dirbo be poilsio ir be pertraukų. 
1907 m. ji nusipirko iŠ tėvo skolininkų savo gimtąjį dvarą Mar- 
backą. Tas suteikė jai nemažai laimės, nes Selma Lagerloef visa 
širdimi prisirišusi prie savo gimtinės, iš kur ji sėmėsi tiek jėgų 
savo kūrybai. Ir dabar ji gyvena savo dvare ir vis dirba save 
kūrybos darbą.

1909 metais jai buvo suteikta Nobilio premija.
Šeimos Lagerloef raštų nepaprastą pasisekimą įrodo vien tai, 

kad vienoje švedų kalboje jos veikalų yra1,600,000 tomų. Kas šeštas 
švedas turi jos raštų knygas. Bet ne tik savo tėvynėje yra garsi 
Selma Lagerloef. Jos raštai yra verčiami į visas kultūringąsias kal
bas. Jos raštus verčia ir į slovakų, serbų, grenlandiečių, žydų, 
bengalų ir arabų kalbas. Pagaliau, kai kurie jos kūriniai yra pa
gaminti neregiams.

Taip nepaprastai gausus jos raštų pasklidimas rodo, kad 
Selma Lagerloef yra didelė menininkė, pasaulinio mąsto rašytoja, 
verta jai skiriamos garbės.

Iš „Land und Frau“ J. /t.

Menkas mergaičių auklėjimas Anglijoj Kunigaikš
tienės Elžbietos laikais. Kunigaikštienė Elžbieta mokėjusi 
daug kalbų ir buvusi gerai prasilavinusi moteris, Bet ji manė, 
kad apšvieta tėra reikalinga tik aukštos kilmės mergaitėms, mie
stelėnėms ir ūkininkaitėms ji ne tik kad nesanti naudinga, bet ir 
žalinga. Todėl jų švietimu ir pati nė kiek nesirūpino. Tiesa, aukš
tųjų luomų asmens laikydavo privačiai savo namuose dukterims 
mokytojus. Darydavo net taip ir kai kurios vidutinių luomų šei
mos. Tik visad daugiausia dėmesio buvo kreipiama į paaiškinimą 
joms moterystės gyvenime reikalingų dalykų, vaikų auginimą.

Kilus kovai tarp katalikybės ir reformacijos, švietimas’ jau ir 
mergaičių kiek stiprėja. Atsiranda miestuose privatiškų mokyklų, 
kuriose drauge su berniukais ir jos pamokomos, arba net ir tik 
jos vienos mokomos siūti, nerti, skalbti, virti, dainuoti, skambinti. 
Bet ir tais laikais vis dėl to namų svarbiosios ruošos jos išmok
davo namie nuo motinų.

Kai Henriko VIII ir kunigaikštienės Elžbietos laikais labai 
išsiplatino avių auginimas, daugybės moterų žemųjų luomų pa
likdamos namus ėjo uždarbiauti avis ganydamos. Kol vaikai bū-
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davo maži, juos nešiodavosi jos skarose susisukusios, o paaugu
sios mergaitės be jokios priežiūros klaidžiodavo po žmones ar 
išmaldos prašydamos, ar vagiliaųdamos. Toks vaikystės gyveni
maspalikdavo juodų dėmių viso gyvenimo dorovei ir būdui.

Valdžia, kurioj kaip tik buvo moteriškė, tinkamo susidomė
jimo šiuo pražūtingu kraštui reikalui nebuvo padariusi.

„Naujosios Vaidilutės’’ platintojų 
žiniai.

Pereitame .Naujosios Vaidilųtės “ numeryje mūsų platinto
joms buvo patiekta keletas minčių, raginančių į aktyvesnį »N. 
Vaid.“ skaitymą, platinimą bei rėmimą. Ir Administracija pilnai 
pasitikėjo, kad tos mintys bus tikrai realizuojamos. Tačiau, tik 
keletas kuopų įvertino kuklų „Naujosios Vaidilutės“ balsą; dau
gumas jo nenorėjo suprasti, ir tuo pasielgimu verčia Ad-ją im
tis griežtesnių priemonių.

Bet ir šiuo kartu Administracija dar susilaiko nuo griež
tesnių žingsnių ir pasitiki platintojų uolumų bei sąžiningumų. 
Jei jau ir šis priminimas liks tyruos šaukiančiu balsu, tai 
jau jis bus paskutinis Administracijos nusileidimas. Taigi pa
kartojame, kas tuč tuojau reikia padaryti.

1. Atsiųsti Ad-jai 1927-28 m. skolas ir atsi
skaitymo lapus.

2. Rinkti prenumeratus 1929 m.
Būkite tikromis „Naujosios Vaidilutės“ sekėjomis. Ne žo 

džių, bet darbų gyvenimas iš mūsų laukia!
4. Barštytė,

„Naujosios Vaidilutės“ Administratorė.

-A
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Mergaičių darbai.
Moksleivės ateitininkės.

. • - • •»--  -1=5=-

Panevėžys. Šįmet panevėžietės rodo didesnį judrumą; 
veiklumą. Spalių meru 28 dieną sušaukė rajonų mergaičių susi
rinkimą, kuriame buvo paskaitytas Įdomus referatas „Apie mo
teriškąjį meną“, priimtas veikimo planas, padainuota, paskam
binta.^

Šalia kitų daug gerų dalykų, jos nusistatė: atlikt pareigas 
sąžiningai, būti darbščiomis, tvarkingomis ir kuo daugiausia la
vintis.

Panevėžio rajono mergaičių vedėja Pr. Masiokaitė. Panevė
žio At-kų Rajone yra 4 mergačių kuopelės: Mokytojų Seminari
jos, 1-sios gimnazijos, ll-sios gimnazijos ir Mergaičių Amatų mo
kyklos.

Mokytojų seminarijos kuopelės valdybą sudaro: pirm. 
St. Kučinskaitė, ižd. Ks. Zubaitė irsek. Em. Šukytė. Narių 64. 
Seminarietės nusistatė būti drausmingos. Pav., narys negalįs 
ateiti į susirinkimą dėl svarbios priežasties, praneša apie tai kuo
pelės pirmininkei raštu. Panevėžio i-os gimnazijos at-kių kuopelė 
turi 50 narių. Valdybos sąstatas šis: pirm. K Dalindaitė, vice- 
pirm. Z. Juškaitė sekr. K Šliogerytė.

Visi nariai užsiprenumeruoja „N. Vaidilutę“. (Pav., kitoms 
kuopelėms! Red.)-

Mariampolė. Yra dvi mergaičių at-kių kuopelės: Mokyto
jų Seminarijoj ir V. R. J. gimnazijoj Mariampolėj yra 130 at-kių.

Išleista antrasis „Pirmųjų gėlių“ Nr. skirtas a. a. M. Žukau
skaitei paminėti. Iš tikrųjų laikraštėlis gražus. Daugumas dalykė
lių pačių mergaičių parašyti. Eilėraščiai ir rašinėliai nuoširdūs ir 
gilūs. . , 'J.'

Veikimas pasireiškia rateliuose. Jų yra 12.
Nežiūrint įvarių kliūčių bei trukdymų veikimas ganą gyvas, 

ūpas pakilęs.
‘ » ■ ’ ■ . .

Alytus. Mergaičių kuopelė padarė du susirinkimu. Viena
me buvo paskaita mokyt. Kazlauskaitės „Mergaičių moteri
škas išorinis mandagumas“. Paskaita buvo įdomi ir turinin
ga. Be to alytiškės nutarė ruošti po Kalėdų vakarėlį (tik moki
niams). Narių 19.

Kuopelės valdybą sudaro: pirm.—- M. NareyičiUtė, vice- 
pirm. — VI. Ivašauskaitė, sek. /. Kardišauskaitė.

Plungė. Nuo pradžios metų padaryti 3 susirinkimai. Juose 
skaitytos paskaitos: 1) „Mergaičių at-kių susirinkimų tik
slas“, 2) „Mergaičių taktika“. Susirinkimuose be paskaitų, 
būna linksmoji dalis ir klausimų dėžutė.
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302 Mergaičių-darbai.

Vyresniųjų at-kių yra 24, jaunesniųjų 21.
Kuopelės pirmininkė Af. Striogaitė, vice-pirm. Lėnkauskaitėy 

sek. M Gudmonaitė.
Nariai dirba tvirtai pasiryžusios.
Mažeikių at kių kuopai vadovauja 1?. KenstaviČiūtė, o mer

gaičių kuopelei Br, Štdkaitytė.
Šakiai. Mergaičių at-kių kuopelėj yra tik 8. Bet, jų. ener

gija, pasiryžimas ir noras dirbti neapleidžia, jos seka savo bu
vusių sesučių keliais.

Kuopelės valdybą sudaro: pirm. M. vicepirm.
J/. Sutkaitytė, sėk. M. Mačiulaitytė.

Prienai. Kuopelės valdybą sudaro: pirm. M. Matuiionytė,: 
sek. L.vVilkuta^ Bubnytė.

„Šiais mokslo metais nusistatėm išnagrinėti aktualiausius 
at-kės uždavinius ir juos vykdyti, kad sūkuringos gyvenimo 
bangos neįstengtų parblokšti mūsų jaunų jėgų. Manome šį tą 
oaruošti ir gavusios pelno paaukoti mūsų mylimajai „N. Vaiči
ūtei“, kurios pareina 32 egz. (Sektinas pasiryžimas! Red.) Kuo

pelėj yra 25 nariai.
Biržai. Kuopelės pirm. L. Palllionytė. Spalių 13 dieną kuo

pelės susirinkime skaitė paskaitą mok. J. Švambarytė — „EIgi
rna sis i r m a n d ag u m a s“. Be to padainuoti duetas ir kvar
tetas.

Rokiškio merg. at-kių kuopelės pirmininkė B, Pečiūraitt. 
Rokiškietės nusistatė suruošti viešą vakarą, platint kuo daugiau
sia „N. Vaidilutę" ir daug kitų gerų dalykų.

Kaunas. „Saulės“ mokytojų seminarijos pirmin. St. Darti- 
brauskaitė.

Studentės ateitininkės.
Šįmet įstojo į L. U. Studentų At-kų Sąjungą apie 40 merg. 

į „Birutės“ draugovę 17, į Merg.A-kių draugovę 13, į „Šatrijos“ 
draugiją 3 ir į „Gajos“ korporaciją 7.

L. U. Stud. Ateitininkių Dr-vė. Naujais mokslo metais stud. 
Ateitininkių Dr-vei teko keliolika savo narių įrašyti vyresniųjų 
draugių tarpan. Bet taip pat Dr-vė džiaugias sulaukusi gražaus būre
lio naujųjų draugių, kurias nuoširdžiai priėmė į savo šeimą.

Išsirinkus naują valdybą ir pradėjus žengti pirmyn norma
liu žingsniu, Draugovė nustatė veikimo planą, kurio atlikimas rei
kalauja daug jėgų ir rūpesčio.

Tarp kitų darbų veikimo plane numatyta suruošti paskaitų 
arba kursus klausimais įvairių gyvenimo sričių, kaip antai: reli
gijos, pedagogikos, pasaulėžiūros, meno, moters uždavinių, pir
mosios pagalbos ir namų ruošos. Namų ruošos kursų metu ma
noma susirūpinti ir teorija, ir praktika.
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Nutarta prieš pat adventą suruošti vien savo .narių susipa- 
žinirn o šventę.

Be veikiančiųjų Draugovėj pritaikomojo meno, šeimotyros, 
gailestingųjų darbų būrelių, dar manoma įsteigti literačių būrelis. > 
į būrelių susirinkimus stengiamasi įnešti kuo daugiausia gyvumo 
bei linksmumo, tai pasireiškia praktikavimu tautinių žaidimų, 
dainelių, bei rankų darbelių dirbimu. 

• * * . * ■ * * ■ ■ ' • r > ’

Draugovė rūpinasi kaip 'galint greičiau sutvarkyti valgyklos 
reikalus ir pastatyti ją tinkamoj aukštumoj. Išrinkta valgyklos ko
mitetas, kurį sudaro vedėja A. Čeilytkaitė, sekr. J. Gudavičiūtė ir 
Em. Jakševičiūtė.

Bendrai, stengiamasi tvarkyti Draugovės gyvenimas, krei
piant daugiau dėmesio į vidujinį auklėjimąsi bei lavinimąsi ir 
palaikymą gerų savitarpinių santykių. O. K

Stud. Eucharistininkai. Šių metų spalių 26 dieną įvyko 
pirmas stud. At-kų Ęucharistininkų būrelio susirinkimas. Tartasi 
tolimesnės darbuotės reikalu. Dvasios Vadas kun. prof. Usoris 
laikė įdomią paskaitą: M ūsų Būreli o v e i k i m o a p ž v a 1 g a 
i r t o 1 i m e s n i s da r b a s“. Prisirašė ir naujų narių. Dabar 
būrelyje yra 55 nariai. Išrinkta Valdyba: P. Kaminskas — pinui- 
kas, X Sereikytė — vicepirmininkė ir K. Lf ž upytė — sekretorius. 
Valdybon kandidatai: P. Jurgilaitė ir Bielevičius.

■ ■ . t ' .

o * . • .

Susitvarkė atskiri rateliai. Gailestingųjų darbų ratelio va
das —- /. BataitiSy Kalinių globos —.. V. Užupis, Spaudos — 
St. Girškėvięius, Misijų Sekevičius. Revizijos komisijon įeina 
Krasnickaitė ir /. Bataitis,

„Mano sieloj šiandien šventėj“. Kai visos „Birutės“ 
draugovės nariai suklaupę - prieš altorių priėmėm į savo 
Širdis amžinąją ugnį. Kai vėliau susirinkome į bendrą 
pasitarimą. Kai mus, kandidates, vyresnės draugės sveikino 
supažindindamos su g. prof. Dovydaičiu, iš kurio tą dieną 
išgirdome daug patarimų, nurodymų ir pajutome jo atvirą tėviš
ką širdį. Kai sumani dienos pirmininkė A. Sereikytė davė pro
gos ir mums pasirodyti su padėkomis ir tvirtinimais birūtininkių 
pasirinktu keliu eiti. Kai pagaliau užbaigusios vaišes, kurias vyres
nės draugės, ypač valdyba, taip sumaniai parūpino. Kai skambėjo 
ir nuskambėjo širdingi linkėjimai mūsų brangiam tėvui prof, Do
vydaičiui, valdybai ir kitoms prisidėjusioms prie taip gražaus kan
didačių priėmimo. Kai pagaliau iš užsidegusių kilniais idealais ir 
pasiryžimais širdžių aukštai iššovė ateitininkų himnas.—Tada skir- 
stydamosi ir spausdamos viena kitai ranką visos kartojome savo 
širdyj „Mano sieloj šiandie šventė“. Tai įvyko š. m. lapkričio 
mėn. 10 d.
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Atsiųsta paminėti
J. Grušas. Ponia Bertulienė. „Vairo“ bendrovės leidi

nys, Kaunas, 1928 met.
J. Petrulis. „Aušros“ poezija, įvadas ir tekstai. Viršelį 

piešė Bernardas Bučas. Kaina 3 lit. Kaunas, 1928 met.
B. Pasauli o nių apaštalavimas pagal paskutinius 

popiežių nurodymus. Katalikų Veikimo Centro leidinys. Kau
nas, 1928 met.

A. Zv. Katalikas ir s pa u da. Katalikų Veikimo Centro 
leidinys. Kaunas, 1928 m.

Mąstymas arba meditacija. Iš arki v. Jurgio Matule- 
vičiaus M. I. C. lotyniškų raštų vertė stud. J. Vaišnora M. I. C. 
Marijonų Vienuolijos leidinys. Mariampolė, 1928 m.

P, Herrn. Fischer S. V. D. Jėzaus Širdis ir jaunimas 
Laisvai vertė K. Zajančkauskas M. I. C. Marijonų Vienuolijos 
leidinys. Mariampolė, 1928 m.

Laimės kalendorius 1929 metams. Šešti metai. Lietu
vių Katalikų Blaivybės Draugijos leidinys, 53 Nr.

Ūkininkų draugas, kalendorius, 1929 metams. Ke
tvirtieji metai Spaudos bendrovės „Ūkininko“ leidinys.

D i e ve, padėk! Blaivininkų kišeninis kalendorius 1929 
metams. L. K. Blaivybės Draugijos leidinys 52 n r.

Židinys, 10 Nr.
Tiesos kelias. Religijos bei doros mokslo ir visuome

nės gyvenimo mėnesinis laikraštis. 1928 m. 11 nr. IV metai, II 
tomas. Redaktorius — leidėjas prof. kan. Dr. Pr. Kuraitis.

Leonas Vitkauskas. Po baltąja skraiste. Žiemiška po
ema. 1927 m. Kaina 50 et.

Prof. kun. F.Kemėšis. D v a s i o s galybė ir girtavimas. 
Liet. Katalikų Blaivybės Dr-jos leidinys Nr. 52. Kaunas, 1928 m.

Pr. Samulionis. Gana tarnauti pypkei! L. K. Blaivy
bės dr-jos Jeidinys 55 N r. Kaina 15 et. Kaupas, 1928 m.

Misi j. P. Elpidius, Abstinento šovinynas arba gink
las. Vertė J. Kazėnas. L. K. Blaivybės Dr-jos leidinys Nr. 56. 
Kaina 1 lt. 25 et. Kaunas, 1928 m.

Dr. M Gylienė. Kūdikio maitinimas, auginimas 
ir higiena. L. K. Blaivybės Dr-jos leidinys Nr. 54. Kaina 30 et. 
Kaunas, 1928 m.

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista.
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