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Širdingai sveikiname Tamstas, malonus „Nau 

josios Vaidilutės“ skaitytojos ir skaitytojai, Kalė
domis ir Naujų Metų šventėmis. Mes linkime 

visiems kuo daugiausia patirti šių linksmųjų* . • * , , 
švenčių ramumo ir džiaugsmo, ö musų jauno

sioms skaitytojoms, žalioms rūtoms įšalus, pasi

puošti teisingumo ir meilės minčių vainiku.

„N. Vaidilutės“ Redakcija.
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J. Drungąitė
Sniego laukais.

Tylus, tylus vakarėlis, 
Tyli žemė ir dangus. 
Šviečia skaistus mėnesėlis, 
Žvaigždės pina vainikus.

Ant kalnų, kalvų kalnelių 
Žiema pabėrė pūkus.
Daug skaisčiųjų kibirkštėlių 
Šaltis barsto po laukus.

Tolumoje lyg kas dindi, 
Lyg varpelis, lyg daina, 
Klausai ir imi mėginti 
Dainą širdžia kupina.

Aukštumon įsižiūrėjus 
Sniegą girgždant tejauti, 
Girgždesiu susižavėjus 
Su žirgais pirmyn skrendi.

O mintis jauna plasnoja 
Ten toli, priekyj žirgų. 
Žirgus vis į tolį moja 
Laigyti baltu lauku.
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P.Orintattė.

Pasaka apie Palangą.
' (Romansas '< : .

Aš pakviečiau tave kaip brolį 
ateit tą žvaigždėtąją naktį 
gyvenimo pasakų sekti.

Tų pasakų aidas lig šioliai 
dar skamba, p mylimas broli!

Gal tu mane keiksi kaip vagį,, 
kam tąnakt tau širdį išgėriau...
— O man dar vis laimė ta žėri, 
gaivina gaisrai neišdegę...
nors mane minėtum kaip vagį.

Paklausk žalių eglių ir vėjo, 
kur kvepia dangum ir pušynu, 
kodėl jie mus tąsyk svaigino? 
Gal plastančias širdis girdėjo? — 
paklausk tu pajūryje vėjo. J ' « * , ‘

Upelis kieme kaip gyvatė 
šešėliu žemai susirangė, 
kur medžiai jo akį uždengia — 
paklausk, jisai mus tada matė! 
Bet jis tau tylės kaip gyvatė.

Nekaltinki nė mėnesienos, 
išeit kam ji mus suviliojo 
gėrėtis dangum mėlynuoju... 
Ar gali būt širdys kaip plienas, 
kad tu su manim ėjai vienas?

Mes ėjom tada ranka rankon..
Nei pažado jokio nei žodžių, 
tik vasarą gėrėme godžiai, 
tik veidas tai kaito, tai blanko 
ir kraujas virpėjo tarp rankų.

Ir kam ta aušra raudonveidė,, 
pro eglių šakas ir per vėjus 
su saule balta atriedėjus 
mūs pasaką tylią išsklaidė?..
Tai ji — pavydi raudonveidė!

Alyvos prie tako, kaštonai, 
kas naktį gal būt dar mus mini* 
ir eglių kvapai, taip svaigina... 
Ir šaulė dar teka raudonai —* 
o mūs Širdyse jau tik monai...
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Galvas pakėlę sužvingo žirgai;

Manosios juros Šiandien nėraukšlėtoš,

Sese, duok ranką, pritemusius slėnius, 
Meilės vainikais šįryt apjuosim, 
Lūkesius žemės rhes pamylėję, 
Tuoj į saulutę juos paviliosim.

Sesutei.
Kai vakaras saulei užmerks jau akis, 
Iš tolių atskris tamsiasparnė naktis, 
Ir erdvės bėrybėj varpai prakalbės, -— 
Ateiki, sutikt pirmutinės žvaigždės.

Kai eisi, sesute, paskink žolynų 
Tik tų, kurie vakar saulei žydėjo. 
Giedodams tavęs pasitikt ateinu, ; 
Nes ilgesys daugiau laukt nežadėjo.

. . . • ■ • ■ • b ■

Jt

Išvažiuojant.
Seni Kauno mūrai kaž ką bes vajo ja, 
Juos šiandien saulutė taip glosto meiliai 
Po tylinčius bokštus vėjelis klajoja, 
Pavasario dūmas niūnuodams tyliai..

Ir Nemuno bangos laisvai taip siūbuoja, 
Dainuoja tiek kartų girdėtas dainas, 
Kaimuose; laimingosios gegės kukuoja 
Ir glosto beli.ūdihčias kranto uolas*..
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308 Išvažiuojant

Kaip baltosios gulbės siūbuoja laiveliai,
Ten verkia gitara, dainelė gaili,

- Vos girdimos maldos, įstabus garseliai, 
Bangas apkabinę nuskrido toli...

4 * J . ' - • ’ ’ ■ • .

Ar grįš jie švelnučiai į žaliąjį krantą, 
Greitaisiais sparneliais laisvųjų kregždžių, 
Ar liks tolumoje ilgėtis miglose, 
Išnykusių bokštų, pakrančių skardžių. 

• 'i r ‘

To niekas nežino, tik bangos dainuoja 
Ir miglose skęsta skaisčioji šalis, 
Tik mylimi bokštai, kaž ką besvajoja

— Kaip sužeistas aras pravirko širdis!..
• * . ■ • * ■ • ’ . •

■ . * • .

Saulės Ašarėlė.

Sesute!
*»■

Koks gražus, slaptingas žodis—sesutė. Tiek daug grožio, 
švelnumo ir skaisčios, amžinai jaunos meilės jis savyje sutelkia.

Sesutė tai palaimos ir džiaugsmo nešėja, skausmo audros 
tildytoja, gėlių ir dainų karalaitė.

Tą slaptingąjį žodį taria nelaimingi skausmų ir kančių drau
gai, kada į jų silpnai plastančią širdį tiesia ranką tamsioji mirties 
šmėkla. . ...

„Sesute!“—suvirpa nelaimingo ligonio lupos ir... jis jaučia, 
kad artėja į jį angelas,.kad ji neša jam džiaugsmo, suraminimo, 
naujos gyvybės. Jos kuklus, meilės ir užuojautos kupinas šyp
snį s nušviečia jo skausmo dygliais išpintus takus ir klaikūs mir
ties šešėliai vargšo nebaugina.

Kada gyvenimo našta perdaug prislegia, kai skaudžiųjų vy
lių nuodai apsvaigina, kai baisus nelaimių debesys apniąukia sie
los padangę ir klaikūs, tamsūs tyrai prasiskleidžia prieš nelaimin
go keleivio akis ir tada pasigirsta tylus, paskutinis pagalbos vil
ties žodis—sesute! Ir nelieka tas skausmas be atbalsio. Iš skai
sčios sesutės širdies tryška gaiviną spinduliai, nušviečia gyve
nimo tyrus ir veda į palaimos sritį.

Kai džiaugsmas įsiūbuoja jauną, skaisčią širdį, laimės žie
dais ateitis takus papuošia, p gražioji saulytė švelnučiais šypsniais 
taip meiliai glamonėja ir tada tas slaptingasis—sesute!--nenustoja 
savo galios. Tada linksma, šypsniais pasipuošus sesutė dar la
biau įsiūbuoja džiaugsmo žiedais vainikuotą širdį ir padeda kilti 
į laimės šalis. 

. ' • ‘ ' • » *

. * » ’ -* * ' ‘ -
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Rudens nuotrupos.

Studentų draugijos pasilinksminimas. Salėję garsiai skamba 
dainos, pro didelį triukšmą išsimuša jaunas juokas.

Vidury sukasi rateliai. Pasieniais stoviniuoja mišrus marga-, 
rūbiai jaunų pulkai.

Protarpiais griežia muzika ir susipynusios poros lengvai 
seka šokio ritmą.

Vyrai labiau tamsūs, vienodi, o mergaitės kuo įvairiausiais 
papuošalais chaotiškai subraižė judančią minią. Spalvos ir spin
desiai! T

Vienos išnuogintoms rankoms ir kaklu, baltai rausvu gyvu 
kūnu vilioja modernišką akį. Purūs bubikopfai, vėjo pustomi, 
žydėte žydi. Šilkas, sidabras, auksas spindi ir dega. Užsieniniai 
kvepalai, dusinanti pudra ir karmazino lūpos taip pat retkarčiais 
raižo margumą. O ryškios spalvos taip ir traukia iŠ kaž kur tro
pikų gyvenimo iliuziją.

Labiau įsižiūrėjęs pamatysi ir tylesnių, lyg pasislėpusių rū
bų, kurie nuo tavo akių pavagia ir baltas rankas ir gilų kaklą. 
Yra ir veidų lyg nustelbtų to bendro spindesio.

Sėdi Galiutė prie lango. Smagu, gerai. Kiek Čia jaunos dva
sios, kiek gyvumo kibirkščių! Ir kokia galinga muzika, kurios hip
notizuojančioms bangoms visi pasiduoda.

O kad taip kasdieninio gyvenimo ritme suvoktum nuolatinę 
stichijos mužiką, tai per dienų dienas lėktum jaunas ir gyvo 
džiaugsmo pilnas! Nors džiaugsmo šaltinis-tik iliuzija, bet ir 
laimė tam, kas gyvenime mato tik supoezintą meliodingą pasaką.

Prie Galiutės prieina Romas. Su juo ji dirba kartu vienoje 
idėjinės draugijos komisijoje. Jis—idealistas dar iš gimnazijos 
laikų. Ir dabar dar per posėdžius sudomina kitus savo gražio
mis mintimis. Bet šiaip jis dabar labai pasikeitęs. Kaž koks išsi
blaškęs, abejingas. Pro gražius žodžius kartais netyčia išlenda 
skepticizmo yla.

Kodėl nešokiGaliute?
— Šokau. I kitus pažiūrėt gražiau,—kukliai atsiliepia mer

gaitė—Na, o tau kaip sekas?—draugiškai, kaip sau artimo žmo
gaus, paklausė.

—- Nelabai. Iš pradžių šįvakar buvau sugriebęs vieną semi
naristę. Pašokom pora. Iš snukučio labai graži. Bet jau iŠ šne
kos—baisi davatka. Tai visokį rimti darbai galvoj, tai šiandieni
nės iškilmės bažnyčioj, tai rytdieno s pamokos... ir vis, žinai, * to
kia saldi visko filosofija. Na, kad ne žodžiais, manau sau,^akims 
paflirtuosiu. Tai, kai dirstelėjau tyčią, lyg katinas į pelę,—užraudo 
ir pabėgo. Nė nesi vi jau.
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310 Rudens nuotrupos.

— Tau tįkrai nenusisekė,—šyptelėjo Galiutė.
— O tiesą sakant, toks kuklus paukščiukas būtų labai 

ideali žmona,—lyg giliau pamąstė Romas.
— Tik nenusimink dėl tos vienos—salėje yra daugiau,— 

Galiutė tęsė lengvą šneką, kaip pritinka baliuje.
— Taigi, žinoma. Įsižiūrėjau, ana, į aną, kur su tuo avia- 

torium šoka. Ot gražumėlis! Bet ir trauko per dantis. Sako, ką 
tu čia tuščias šnekas plepi. Parodyk darbais, kad mylimo juo
kiasi, kaip gyvatė, ir erzina—anas karininkas visada po šokio į 
ranką pabučiuoja, taip gražiai, į galus pirštų, paskui į bufetą nu
sivedą, ir apskritai visur viskuo parodo, kad jis moterį ne tik 
myli ir gerbia, bet stačiai—dievina. Aš jai žadėjau ir ant kelių 
klaupt, kojytę pabučiuot—tokiai ir verta!

— Tai kad ir tu, Romai, prastą skonį turi. Kas kad išsi
pusčius, bet šiaip ji labai tuščia mergaitė. Pamatytum tu ją ne 
baliuj, o kasdieniniam gyvenime...

— Tai kas! O kodėl kiti apie ją taip sukasi? Juk pas mus, 
reik pripažint, vis tiek karininkai geriausią skonį turi, jie visada 
pačias gražiąsias išgraibsto.

— Na, bet tu nežinai, kuo pulkų ponios garsios, kas joms 
daugiausia rūpi, kuo jos gyvena...

— Et smulkmenos! O nueik į jų balių: niekur kitur nerasi 
tiek rūbų skonio, tiek elegantiškumo, gražių manierų. Ir šiaip 
bile kur viešai: vis kartu su vyru, vis rimtai ir taktiškai visur. O 
iš vyro pusės kiek meilės, kiek pagarbos...

— Hm! Ir meilė pagal discipliną.
—Ė, bostoną griežia, eiva!—ir abu susikabinę įplaukė į 

svaigstančią baliaus nuotaiką.
Daugybė slidžių lakierkų Čiuožė per parketą ir darė įvairias 

figūras. ■ ■■■ .■
Blizgučiais švitančios figūros gyvos stovylos apsisukdamos, 

lyg languos automatai manekenai, iš visų pusių rodė grožį.
Prieš pora metų Galiutė buvo Romą beveik įsimylėjus. Idea

lus berniukas atrodė. Prie idėjos draugų veikimo nepaskutinis, o 
ir šiaip nuo jaunystės linksmo gyvenimo nesitolina, dainuot, 
šokt, dūkt—kartu su visais. Atrodė, kad/ jo viduj tikrai yra ta 
rimtumo ir jaunystės išdykavimo harmonija.

Ir todėl per draugijos susirinkimus nekartą jos akys kryp
davo į jį.

Bet pamažu, per ilgą laiką, pamatė, kad po gražia išore yra 
jau tik baigiąs ištuštėti vidus.

Jos slaptos, neišreikštos svajonės, ilgai glųdėjusios jos šir
dies užkampiuose, nublanko ir suvyto. Nieks nesužinos, kad ji 
savo gyvenime apsivylė. Bet tas lėtas, lyg po vieną lapelį 
išpešiojant, svajonių nuvytimas, pagrauždamas anų dienų_idealus, 
buvo skaudesnis ir pavojingesnis jaunai dvasiai, negu butų koks 
konkretus Širdies smūgis.

O baliaus nuotaikoj—kada daug įvairių iliuzijų pražysta 
įsisukusių šokėjų veiduos—ir Gailutei Romas šią minutę, boston
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valso romantiškuos garsuos, atrodė vėl lyg tas pats, kokį ji tąsyk 
svajojo ir slaptai pamilt pradėjus buvo.

— Dar toks jaunas—-juk jis gali pasitaisyt! Nieks nežino 
ateities../

Baigėsi šokis.
— O tu neblogai šoki,—su galantiška šypsena padėkojo 

Romas. -.v-j.'•'J
Ö Daliutės akyse jau žibėjo žiburiukai, mažučiai, kuklus— 

ne salei, ne publikai, tik tam vienam... Jos širdy buvo šilta.
— Aš atsiprašau,—staiga išgirdo formalaus mandagumo 

žodį. Romo blizgančios lakierkos nučiuožė į salės kampą, kur 
švietė ta, jo išgirtoji.

Prie Daliutės priėjo draugė.
— Ar neituva namo?
— Na, tik linksminkis—pajuokavo šita.
— Dana bus. Šokau. Namie turiu darbo—vis rupi. Aplink

raštis į kuopeles, kad nepavėluotų pasiekt tolimąsias gimnazijas. 
Paskui, nuo profesoriaus parsinešiau knygą apie naujus kelius 
moterų veikimo Amerikoje—palikau pradėtą skaityt...

Juodvi išėjo.
Drynas vėlybo vakaro oras prablaivino Daliutei susipainio

jusias mintis. Baliaus blizgučiai, klastinga valso muzika ir iliuzi
jos ten—salėje—liko.

O čia, priešais, vėl tas tyras mėlynas dangus ir tos baltos 
žvaigždės. Vėl tie patys takai, kuriais lig šiol ėjo, ir vėl tas pats 
gyvenimas, kur kasdieniniu darbu ir rūpesčiais įsikūnijo joje ir 
nekartą tikra laime sužibo.

—O taip! Mes, kurios kartą pamėgom darbą ir pasiauko
jimą kitiems, tai ir laimę mums tik čia—pasiaukot dėl artimo ir 
skruzdėlės triūsu prisidėt prie bendro žmonijos labo. Mes bū
sime lyg tos Mortos, kurių vieta—namie, paprasto, skurdaus 
kasdieninio triūso sargyboje. Ir ne mums ieškot mus jaunystės 
ir laimės miražų ten—tarp iškaišytų salės sienų, didelių elektros 
žiburių ir rizikingo džiaugsmo, kur iš viršaus žėrintis pasaulis ir 
puikiųjų meliodijų klastingumas, gal, ne vieną Magdaleną pra
virkdys gailesčio ašaroms... ~

Pas Romą buvo svečias. Oimnazijos laikų draugas, klierikas. 
Jų keliai jau išsiskyrė, bet retkarčiais suėję, anas dienas prisimi
nę, mėgdavo nuo širdies pasikalbėti.

— Žinai ką, brangus drauge? Kodėl aš nenuėjau kartu su 
tavim į seminariją? Būt geriau buvę...

— Na, o širdi’S? — kaip tu kitąsyk sakydavai, — ar nebūt 
protestavus?

— Et, žinai, širdis! Jau jos kaip ir nebėr. Kol buvau gim
nazistas, mitau Šilerio Verteriu ir kitoms 18 a. knygomis, tai, ro
dos, ir buvo širdis. O dabar — ar tu manai, kad šitam mecha
nizmo amžiuj dar mes stengsim išsaugot tą pačią širdį? Kai čia

d
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aš atvažiavau, kinai, romanai, baliai, restoranai... Arba ir tie mūs 
tautos didvyriai, kur iŠ tolo taip dievinam — kai arti į viskį 
prisižiūri — moderniškoji kultūra, lyg koks slibinas, žmogiškąją 
padermę jau iš kraštų išvarė.

Romas užvertė galvą aukštyn į lubas ir, tartum susikau
pimo ekstazėje, raizgė sąmonės pakišamas mintis.

Ar tu tikėsi ar ne, beras tau tiesą pasakysiu. Nuo ta
da, kai buvau įsimylėjęs dar kaime savo prastą kaiminką— lyg 
Hermano kad Doro tea—jokia kita mergaitė dar nepajudino ma
no širdies. O aš taip tikėjaus! Čia sostinėj taip platu, tiek progų,, 
pasirinkimo...

— Tai gal nevertėjo aną pamesti? — kukliai kyštelėjo drau
gas. Iš pagarbos jis lyg nedrįso biįautiš su savo nuomonėmis į 
artimo sielos vidų. Ypač, kada tas toks šventai atviras ir dvasi
škai nusiteikęs. Jis norėjo tik padėt draugui susivokt savo išgy
venimuose ir lyg palaikyt jį.

— Sakai aną? — ir sukrypus šypsena perbrėžė Romui vei
dą. — Tai kad, žinai, 18 a. jau negrįš. O šiandie reik taikytis 
prie to visko, kur mus pažangusis pasaulis atvedė. Tik tada, 
seniai, dar buvo galima romantiška meilė, pasiaukojimai, žygiai, 
gražios viltys. Cha cha! — šaltai nusijuokė, kaž ką juokingo pri
siminęs. — Matei Valstybės teatre Šilerio „Plėšikus“? Vaidina ge
riausios jėgos. O kas išeina? Kai ten dėl sielos kovų herojams 
širdys plyšta, kai jie tarp gyvybės ir mirties išdrįsta mirtį pasi
rinkti, publikoj — tik ironiškos šypsenos ir juokas. Net gimnazi
stai čia netur to jaunystės jautrumo, — jau nė jų nesujaudina 
romantizmas. Provincijoje mes kitokį buvom.

Nutilo. Bet akys lubose įsmigusios nesujudo. Mintys skri
do toliau.

Tu man aną priminei. Gal būčiau galėjęs... Bet tikrai 
apsvarstant — visai tuščias ir be reikalo būtų buvęs mano žy
gis. Pirmiausia, tėvams būt širdį skaudėję, kad aš vedu juoda- 
darbę kaiminką, lyg man mokytesnių jau neišteko. O ir pačiam— 
kai pagalvoji — reiks gyvent mieste tarp inteligentų tai kur aš 
su ja..? Būčiau pats pradėjęs gailėtis, kad šeimyną nei šiokią 
nei tokią sukūriau, nei kaimui nei miestui. Būčiau pamatęs,-kai 
kitų žmonos visur kartu su inteligentais, pasipuošimas su mies
tišku skoniu, apsiėjimas. Dar, Dieve neduok, būčiau pradėjęs 
jos neapkęsti... O ką tada? Dabartinė individų niveliacija taip ga
linga, kad niekaip neatsispirsi. Visai netyčia seki kitus ir nori 
būti toks ir ten, kur kiti. Kitaip veik negalima.

Draugą suėmė baugus šiurpulys. Tai sulaukėm? — ironiškai 
išsišiepusios mintys landė galvoj. Ir taip kalba viens iš tų, kurie 
gimnazijos laikais buvo toki idealūs jaunuolai, kurie gyveno atei
tim, žadėjo kalnus verst. Romas išskirtinu vadu gal ir nebuvo, 
bet jis buvo toje jaunosios kartos daugumoj, kuri lyg kareivių 
minia turėjo nešt ir rodyt suglebusiai, šumaterializėjusiai dabar
tinei kartai tyresnius idealūs. O štai ką padarė motorų, rądįd, 
kino amžius! Argi tą — savo■ ritrhari viską paglemžiahčią --- me
chaniką jau ne žmogus valdo?
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Rudens nuotrupos. 313

— Tas gal ir tiesa, ką tu sakai, — tyliu balsu pertraukė ne
jaukią kambario tuštumą. — Negalima nė iš vieno reikalaut, kad 
jis būtų karžygį s ar genijus. Ir nedera kaltint, jei kas netyčia 
nueina daugumos keliais — čia, gal būt, kur kitur reiktų kaltės 
ieškoti...

— „Anos“ atsisakiau, — prabilo Romas, sustingęs savo 
pozoje ir, rodos, savo žodžiais tik kaž kokią dvasios viziją reikš
damas, — ir šičia tarp Šimtų gražių ir išmintingų mergaičių 
gana greit ją pamiršau... Kartais net juokinga man ta mano idėja 
atrodo. Ir skubėjau, ieškojau, tikėjaus netrukus apsistoti ant šitų 
kurios... Bet... Pora savaičių su kuria padraugauji, rodos, — jau! 
Pasipainiojo kita — kai čia tiek progų sueit ir susipažint — ir 
pasijunti kryžkelėje: kuo ana vertingesnė už šitą? Viena tuo ge
riau patinka, kita kitu, o nusverti ir negali. Širdis nebeveikia. Ir 
pasidaro — visos lygios. Tai, žinai, nebent kuri iš veido gra
žesnė, ar gražiau puošias —- lyg greičiau ir patraukia. Arba vėl 
kartais lendi prie tos, apie kurią jau didelis būrys — rodos, kad 
ji ir vertesnė. Konkuruoji kartais tik savo jėgas ar gerą skonį 
parodyt norėdamas... Bet tai viskas taip tuščia!

O kad tu žinotum, kai aš dar aną mylėjau, koks aš pats 
buvau skaistus ir galingas! Tur būt, aukšti idealai, didieji pasi
ryžimai ir žygiai tegali kilti ir gyventi tik mylinčioj širdy. O ka
da nepajėgi mylėt — jautiesi toks pasenęs, sustingęs, apatijoj 
nugrimzdęs.
— Išsyk dar vis tikėjaus. O jau treti metai, kai taip klai

džioju. Ir, žinai, brangus, man rodos, kad jau many neliko šir
dies, kuri galėtų pamylėt mergaitę... Dabar galėčiau jau ir tavo, 
pėdomis pasekt — nėr kas kliudo! — nusišypsodams pabaigė 
Romas, perbraukė ranka per kaktą, lyg visas šitas chaotiškas 
mintis nubaidyt norėdams.

Draugo sąmonėje susikryžiavo juodos mintys. Slankiojo 
neaiškūs nujautimai, jis mąstė ne apie šį vieną, bet ir kartu platesni 
žmonių reikalai parūpo.

— Hm! Tai čia tas jaunuomenės skepticizmas, apie kurį 
rašė Horacijus, kuris pagaliau persisunkęs į visus luomus ir kar
tas pražudė Romą. Tai tas pats Rusijos didmiesčių „zolotoi mo- 
lodeži“ Širdies tuštumas, nuo kurio tauta daug nukentėjo...

Romai! Man rodos, reik tik save daugiau į rankas suimt 
ir griežčiau nusistatyt. Kad ir dabar dar. Jau pats pamatei, kaip 
tuščias y r tas donžuaniškas gainiojimasis, rinkimasis. Bet juk 
yra pas jus ir rimtų, idealių mergaičių, sakysim, kur draugijose 
dirba. Nesiblaškant pasirinkt kurią patinkamesnę, per ilgesnį lai
ką dar ir pats pamylėti gali. O giliai išsilavinusi, religinga, sava
rankiška ir dar mylinti mergaitė visumet gali išgelbėti vyrą nuo 
gyvenimo tuštumų ir dvasinio bankroto. Tik reik pagerbt ją sa
vo viduj, kaip angelą, ir su nuoširdumu pasiduot jos įtakai. Sa
kau, ideali moteris gali atvesti į kelią kiekvieną vyrą, tik vieną 
sąlyga — kad jis ją pirma pagerbtų, kaip savęs vertą, ir jai nu
silenktų, ne vergiškai, ne kaip prieš valdovą, bet kaip prieš tyrą
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skaistų gėlės grožį, kurį kiekvienas tavo prisilietimas suteršia ir 
sugniuždo... .

Laimingas šiam pasauly, kurs žydinčiose gėlėse pajunta 
dieviškos kūrybos grožį ir gėrėdamasis jam nusilenkia.

Laimingas, kurs sugeba atjausti ir įvertinti savo artimo sie
los skaistumą... Žūsta šiandie jaunieji vyrai vien dėt to, kad jie 
nežino, ką jų dvasiai gali duoti mylima ir mylinti moteris! Nes 

11 jie paniekino moterį, sumyniojo po kojų, kaip gležną ir jautrų 
rožės žiedą, ir paliko savo brutališkų norų auka. Ir jeigu nemo
kat įvertint ir pagerbt bent palikite nuošaliai ir nežaiskite!

Klierikas susijaudino. Draugo kalba labai palietė jį. Gyve
nime, tiesa, jis pats moterų nepažino arčiau, bet jis turėjo tiek 
pavyzdžių aplink, jo sieloj taip gyvi buvo didžiųjų istorijos mo
terų vaizdai.

Romas susigūžė kedėje, lyg sunaikintas.
Nors jis tą viską ir pats žino ir jaučia, tik... Čia ir buvo 

didžiausias tragizmas, kad vienaip žino, o kitaip daro...
Brangusis! Aš tau atvirai pasakysiu, kad teorijoj taip! 

O tau ta teorija taip šventa, nes praktikoj neteko išmėgint savo 
idealizmo.

O mes —ne genijai ir ne ūbermenšai — nors gerbiame ir 
gėrimės idealiomis gilios sielos mergaitėmis, bet sau kiekvieną 
kartą greičiau pasirenkam iš tų eilinių, kasdieninių, kurios nei 
savo sielos kilnumu mūsų kasdieninę sąžinę drums, ir kurios 
mums bus labiau artimos, tokios pat paprastos.

O anos — gali būti tik šventai dienai, iškilmingoms va
landoms, kurių mūs nuodėmingas pasaulis taip mažai turi. Daug 
meiliau jaust, kad šalia savęs turi sau lygų draugą, kuris nei ta
vo kasdieninės nuodėmės analizuos, nei savo skaisčiu vaizdu 
tavo dvasią gėdins..,

O. Kislauskaitė.
■ h • ■ ■ . • '

Vienumos garsas.
■ ‘ - • ■ * ■ ' . ■ ■ t , . . • . ■ . .

Nežinai, kuklusis Elgeta, kad mano auksas 
' Tavo ašarose surūdijo. Štai Tau pluoštas man* min-

• ' čiią—surišk jomis savo pasauli.
Tu vis linksmas, mano tolimas Drauge, kad rudens nyku

me T4vo atdūsio sujudintos varpos beria auksinius grūdus prie 
Tavo kojų. Nė nenusigąsti, kad nuo Tavo kvapsnies mano dar
žo gėlės pagelto Tu džiaugies, nes pačią tyriausią savo ašarą į 
Tavo žiedą įspaudžiau, o Tavo poilsio pavėsį juodu aksomu iš
taisiau. Tu patenkintas, kad mano tamsa Tavo brangenybes nuo rū- 
dies išsaugojo. Kodėl šalin kreipies, kai prašau viena minute 
mano gyvenimą papildyti, nes anas užmirštajame sode gėles savo 
širdies krauju palaistyt užmiršau? Tad būtų mano kūrybos dalis 
pasauliui atiduota. Iš čia, Tolimasis, galėčiau Tavo numotu skau^
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sman keliu eiti ir kas minutę nutylėti po vieną garsą Tavo vaW 
do. —- Mano amžius Tavo vardu baigsis. /

Tavo Širdyj, ö tylusis gyvenime, mano silpnutė žvaigždė 
Šviečia, o tavo akyse -— mano mėlynas dangus ašarotas. Man 
amžinai nutilti tenka, nes tavo bręstančioji tamsa mano širdį nu
teisė, kad meilės grobio degantį plėšiką savin įsileido: „štai iš- 
gesusiomis anglimis tavo meilė išbiro iš jo kruvinų kumščių. Eik, 
prasyk šviesos akląjį, nes jo dalis dienos atliko“.

Sugrįšk, mano Valdove, erškėčiais vainikuotas. Dabarties 
drumzlėmis praeities dulkes nuo Tavęs nuplausiu, o suvytusio
mis kapų alyvomis ant mano juodo gyvenimo paminklo Tau 
naują sostą išdabinsiu. Tiek gavau iš tavęs, pasauli, ir tavo pa
skutinėmis dovanomis laukiamą svečią priimsiu. O mano Valdo
vė! Tik vieną kartą Tavo vardas šaknimis mano širdyj įsipynė ir 
jei gyvent norėsiu, Tu per savo vardą maitinsies mano širdimi. 
Aš skausmais ją slopinu. Tu dieviškąja meile ją gaivinsi. Nori 
Tu pirma mirti? — Aš netekusi Tavo gyvybės taip pat numirsiu. 
Ir ges nežinomą minutę vienas amžinybės žiburėlis dviejose le
dijančiose širdyse.

Kame Tu, šventasis Džiaugsme? Mano juodo gyvenimo 
kraštas dar Tavo nelankytas. Štai Tau didžioji knyga, kurios pus
lapius nežinomoji ranka užpildė; štai Tau mano skausmo auk
sinis branduolys, Štai pluoštas supelėjusių mano paslapčių, o štai 
mano pasiilgstamas nubalęs veidas... Bet Tavo širdis mano skau
smo nepajuto ir Tu praeini manė mano vardo neištaręs.

O bekalbi mano Mokytojau! Žiūrėk, kokius naujus bruožus 
jliejau savo senam kūriny. Šita juoda dėmė— tai Tu, mano Mo
kytojau, likimo užtušuotas. Tavo mokslą gerbdama lenkiuos prieš 
jį, pridengusi savo nuodėmingą veidą baltuoju aksomu. Šiandien 
laukiu Tavęs ateinant, dėl to nuodais išdeginau savo širdyj die
viškąją meilę, o troškimą viso pasaulio širdį savo purvinomis 
rankomis užčiuopti sužadinau. Kam tarei mano vardą savo pa
slaptyse paklydęs? Nepažįstama ir niūri buvau, dėl ko drįsai ma
no tamsą savo žvilgsniu įšviesti? — Juodoj lentoj naują temą 
„Meilė“ įrašei ir neatsisveikinęs iš mokyklos išėjai. .

Tik Tau, o broli, ugniniu žirgu žemėj skrajoti ir berti liep
snojančius rožių lapus išalkusiom ugnies širdim. Tik Tau, mano 
drauge, baltosios lelijos, gyvenimo kovą pabaigus, o Tavo ran
kose degantis kryžius tekelia nelaiminguosius klaikiam vidunakty 
ir tepriverčia juos atsakytį, kas ir kame jie esą. Tik tu drįsai at
plėšti žmogui kaukę ir giliai į jo baugios tamsos akis pažvelgti. 
Tavo laimėjimo garsas dreba manyje: „Nemirštanti širdis, o Die
ve, mano mirštančią sielą maitina“. Ir Tu prisidengusi juodu ap- 
siauštu nuskini baltąjį žiedą iš mano gėlyno.

Neliesk, nepažįstamasis, mano gyvenimo žaizdos, kurią Ta
vo baisi mintis įkirto: prakeikimo valandą stiprinuos pro ją kar
šiuoju savo tylančio gyvenimo krauju. Eik šalin: mano žemė pur* 
vina ir niekad pavasario švente ji negalės džiaugtis.

Žinau, žinau, mano Brangusis, meilė Tavo kaktoje brilijan- 
tų diadema šviečia: jos šviesa Tavo išrinktuosius vilioja širdį
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pavergti skundo ir .ašarų paslaptimi. O mes, išrinktieji, kiekvieną 
Tavo širdies kraujo lašą leidom žemėn nuvarvėti. Musų įkaitu
sios lūpos čiulpia žemės purvą: Tavo skausmo perlų ieško—ne
randa ir dėl to pasaulio Šventėj dęngiamės gedulo šydu Mes 
džiaugsmo netekom ir verkiam nakties tyloj, nes diena juokias 
iš ašarų, o akla šviesa mirtimi dengia ašarotas blakstienas. Tave,, 
praeitie, prašom: paimk mūsų visų širdį, Tavo kūdikišku vardu 
pavadintą, bet ir tu šaltas lavonas ir tavęs palietimas mirtimi 
grasina.

Oi! Nerėkit, bjaurūs skaudikai! Balsas šviesos negesina. 
Mums gana tolimosios dienos atspindžio, kad jūsų kruvinus 
veidus matytume.

O vertingasis žmogau! Tavo veidas negražus, bet tyras, 
Tavo siela pasauliui liūdna, bet šventosios meilės trokštančiam 
ilgesį kelianti; Tavo širdis panieka maitinama, o amžinybė glau
džiasi prie jos; Tavo skausmo paslaptys saulės branduolį slepia 
ir, ir Tavo kruvinus pėdsakus tuštybės juokas lydi. Tavo gelmių 
žvilgsnis ardo molio trupiniais grįstą mano buveinę, o Tavo 
sunkus alsavimas gesina mano nakties žiburėlį. O ateik, Kilnusis, 
į mano drėgną urvą: ant vieno aukuro sunaikinsime šituos auk
so trupinių vertinius, tuštybe spindintį auksą. Jo karšti lašai te- 
nuskęs širdžių tuštumoj. Nuplėšę aukso vertinius nuo savo ka
klo, galėsim nuskinti baltąją leliją tamsoj išaugintą. — Tu praeini 
mane, nedrįsdamas savo tyro veido pilkąja dienos migla aptraukti, 
savo galybės nusivylimo temdomos Tavo akyse man parodyti. 
Tave šaukiu — ateik į mano slaptą urvą.

Naktis jau baigią rinktis paskutinius dienos spindulius ir, 
prisiglaudusi prie juodosios žemės, atvertė naują lapą mano slap
toj knygoj. Susičiaupė pageltusios baltos lelijos.

J. Drungaitė.

Kalėdų išvakarės Lietuvoje-
Kūčių vakaras lietuviams yra didelė Kalėdų išvakarės šven

tė. Tą vakarą stengiasi visi šeimos nariai praleisti drauge, taikoj, 
meilėj prisimindami visų metų ryškesnius džiaugsmo ir skausmo 
atsitikimus savo ir savo giminių, kaimynų, prašydami Dievo, kad 
kitas kūčias vėl visi sveiki draugėj galėtų praleisti.

Kūčių vakarienei pasiruošimas tai moterų darbas. Vyrai 
daugiau padeda Kalėdoms alų daryti. Vaikai jau nuo advento 
pradžios ima laukti laimingojo kūčių vakaro. Kūčių diena jau 
visa lyg nepaprasta diena. Vyresnieji šeimos nariai seniau papra
stai iš ryto nieko nebevalgydavo, ir tik apypietėj ką nors per
metę, jaukia vakaro. Moterims visa diena didžiausia ruošos diena; 
jos tai daugiausia nieko į burną neimdamos ištesi per die
ną ir dar gi gamindamos skanią vakarienę. Jos verda kūčioms 
žirnius, kviečius, trina aguonas, daro jų pieną, kepa šližikus, ver- 

* . ' ' ■ *■ • 1 t*
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da avižienį ir spalgenų kisielių, verda žuvį, nudaro silkes, — tai 
vis pasninko valgiai. Neša neturtingoms arti esančioms Šei
moms kučias.Senuoju papročiu negali likti Lietuvoj nei viena 
lūšnelė neturėdama kūčių vakarienės.

Vyrai iš pat ryto ima rūpintis kaip tą dieną geriau pirtį iš
kūrenti (tose Lietuvos vietose, kur yra pirčių paprotys). Pavakary 
jau visuose namuose šiltai iškūrentos krosnys, švytuoja švarus 
stalai, suolai ir kambarių aslos. Jau grįžta vyrai iš pirties, kurie 
paprastai eina pirmutiniai; paskubomis eina išsiprausti moters, ~ 
jų laukia kūčių rūpesčiai. Išeiginiais drabužiais pasipuošę, visi 
renkasi apie baltai aptiestą stalą, ant kurio statomieji dubens ir 
lėkštės įlinksta į pridėtąjį po staltiese šieną. Pagarbinus Auk
ščiausiąjį Dievą bendra malda, namų Šeimininkė pirmoji ima 
plotkas, laužo iš jos rankų visi kiti ir paskui _stiprinasi tuo, ką 
turi pasigaminę. Valgo kučias gana ilgai. Kai būdami vaikai klau
pdavome, kodėl mes kučias valgome ir kodėl tik kartą metuose, 
tai mums senoji motinėlė sakydavo, kad gerosios Betliejaus mo
ters, sužinojusios apie gimusį Kristų, bėgusios paguosti Jo Mo
tinėlės, nešdamos jai pasistiprinti paprasčiausio jų turėtojo mai
sto. Tam atminimui ir mes valgą už tat paprasčiausius pasninko 
dalykus.

Kūčias pavalgius džiaugiasi vaikai jau pirmiau gautomis 
Kalėdų dovanomis, visi traukia iš po staltiesės šieno Šiaudelį: 
storas ir ilgas reiškia gerą ir ilgą amžių, trumpas ir plonas — 
menką ir trumpą.

Žiūrima savo šešėlio sienoje ir jei pasirodo be galvos, o 
taip, keliems žiburiams esant, neretai atsitinka, tai netrukus reik
sią mirti. Mergaitės bėga laukan klausyti garsų. Šunų lojimas 
pranašauja iš tos šalies, kur jis girdimas, piršlius. Bildesys pra
našaująs greitą mirtį, mat tai grabo dirbėjų bildesys. Kitos vėl 
apkabinusios tvoros dalį skaito kiek pagaikščių jų glėby: pori
nis skaičius reiškia vedybas. Panašiai daroma su malkomis:. įne
šus glėbį skaitoma pagalius. O kad įspėtų savo busimąjį, tai 
mergaitės ištraukia iš papečio snaudžiantį gaidį ir papylusios 
prieš jį kelias grūdų krūveles reiškiančias kokį _vardą, žiuri iš 
kurios jis les. Jei lesa iš Jono krūvelės, tai jis busimasis, jei iŠ 
Petro- tai Petras.

Vidunaktį vanduo saldus, bet deja mažai kam tenka jo pa
ragauti. Žemaitis kūčių vakarą gausiai aprūpina vandenių savo 
gyvulėlius, kad jie nors kartą metuose saldžiai atsigertų. Žemai
tijoje kūčių naktį gyvuliai kalba. Aukštaičiuose, rodos, tik klupo. 
Per nakt ant stalo esą gulįs kūdikėlis, tad šienas tenu i mamas tik 
rytą ir visiems gyvuliams išdalinamas po lygiai, — tai gyvulių 
plotkos. Eglaitė sodžiuose tik dabar ima vienur kitur įsisukti. 
Ji dažnai laikoma net iki po Trijų Karalių. _

Miestuose gražioji šeimos džiaugmo kūčių vakarienė visiš
kai yra įsigalėjusi; dažnai tie pat paprastieji sodžiaus valgiai tik 
kiek miestietiškai pagardinti. O vietoj laimės lėmimo burtų (šiau^ 
do traukimas labai praktikuojamas ir miestuose), Šiandie jau visi
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miestiečiai dega eglutes ir dalinasi dovanas. Labdarybės, moterų, 
mokyklų organizacijos, stengiasi tas Kalėdų šventes padaryti 
džiaugsmo šventėmis vaikams ir vargšams seneliams.

Naujų melą ir Trijų /raraZ^išvakarėsešeimininkėspatiekia
- riebias kučias. Koks busi naujuos metuos, toks ir per visus 

metus: reikia būti linksmam. Tą dieną tirpintas alavas pilamas 
į šaltą vandenį ir iš susidariusių metalo lydinėlių spėjamas savo 
likimas. Tą spėjimo būdą labiau mėgsta vyrai. Jiems dažniau 
ir nusilydo pasaga, šautuvas ar kardas — tai kareiviavimo sim-

- boliai. Mergaitės be ne bus linkusios popierį deginti žvakės
7 liepsnoje ir iš jo anglimi sudaryto sienoje šešėlio spėti šių

metų likimą.
Trijų Karalių išvakarėse ant visų durų užrašomi su kreida 

trys kryželiai ir apačioj trys raidės O, M, B, — tai trijų karalių 
inicialai: Gasparo, Markelio ir Baltazaro. Paskui sumaišius po 

. saują įvairių grūdų beriama juos į dirvą sėjos palaimai. Tos 
šventės metu mėgstama pažaisti kaukėmis. Kartais ir naujuos 

7 metuos kaukių pavartoja. Taisomas! trimis karaliais, piemenėliais,
senaisiais ir naujaisiais metais, keliaujančiais čigonais prisimeta
ma ir lankoma kaimynai ir pažįstami. Čia kartais prasimanoma 
senu žydu, luokys padaromas išverstų kailinių pagalba, koks 
vikrus jaunikaitis pasirėdo žąsinu, gerve ir p. ir išdykauja na
mie arba vaikščiodamas paliai kaimynus.

Bažnyčiose tų švenčių metu pataisoma Betliejaus stainelė 
7 su karaliais, piemenėliais, angelais, gyvulėliais ir kūdikėlio prä*

kartėle, kuriuos labai mėgsta vaikai, džiaugiasi lyg ir tikrai ma- 
■7 tydami mažutėlį Kristų.
| ' t • -8 ■ '
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7 Kun. A. Sabaliauskas.

į Kalėdų išvakrės Suomiuose.
j* ■■ ...... . .. ' ■ ■ .

| Jei pasiruošimas šventėms liudija apie švenčių svarbumą,
7 tai Suomiai, gali sakyti, vien Kalėdas tik ir tešvenčia. Joms ima
7 ruoštis iš anksto, ištisais mėnesiais, mat, svarbiausias dalykas
I gauti ir duoti dovanų Kalėdų išvakarėse, uždegus eglutę.

■ Suomiai duoda dovanų ne tik savo šeimos nariams, ir bu-
J tinai visiems, bet rūpinasi, kad jų gautų ir visa biednuomenė,
| visų prieglaudų įnamiai. Šeimos nariai suka galvas, kokiomis čia
f dovanomis suteikus didžiausi malonumą savo tėveliams, broliams,
7; seserims. Kiti, ypač, žinoma, kitos ruošia savo rankomis dova-
(į nas saviškiams, kiti krautuvėse perkasi jų, žiūrėdami, kad do-
įį vana būtų praktiška. Mato, sakysim, vaikai, kad jų motinos pa-
| talnia sudilus, tai, sudėję pinigus, perka jai naują; tėvui dovanoja

kaklaraištį, šiltas kojines, pirštines. Tėvai, žinomą, labai tuo 
f džiaugiasi, nes mato, kad vaikai susirūpinę jais, kad jiems ne-
7 trūktų reikalingų daiktų. Vaikai gauna dovanų dažniausiai kny-
| gelių, o jei dar nemoka skaityti, tai paveiksluotų knygučių ir
v . ■ ■■ . - ■ ■■ ; . ■ •• . ■ ■ ■ ■ .
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saldainių. Prie tam tie saldainiai vyniojami į tam tikrą padailintą 
popietį. Ir bendrai kiekviena dovana įpakuojama, apraišiojama 
prašmatniai; kad išrodytų solidiškai.
- Ištisos draugijos, ypač moterų kuopeles, jau kokį porį me
nesių darbuojasi prieš Kalėdas: pinigus renka, parodas rengia^ 
kad tik kuo daugiausiai biednuomenęs galėtų apdovanoti per tas 
šventes.- "■

— Gelbėjimo Armija (toki yra viena protestantų sekta) jau 
už poros savaičių prieš Kalėdas išstato gatvėse tam tikras dėžes 
(nelyginant, katilėliai pakabinti ant trijų lazdų), į.kurias praeiviai 
meta aukas pirkti Kalėdų dovanoms varguomenei. '

Savo dovanas Šeimynos nariai labai stropiai slepia, kad be 
laiko apdovanojamieji jų nepamatytų; kitą kartą slapsto jas net 
pas kaimynus. ' . . .^

Kūčių vakare, kai tėvas įneša eglutę į kambarį, visi namiš
kiai sudeda savo dovanas po eglute ir sėdasi prie stalo valkti* 
Viskas daroma jau su žiburiu, ir uždegama eglutės žvakutės. .*

Ką suomiai valgo Kūčių vakare? Gi tam tikru budu pri
ruoštą žuvį (lipeäkala) ir košę. Žuvis imama džiovinta menkė, 
dažniausiai atvežta iš Norvegijos. Pirmiausiai ją išmirko vandeny 
su šarmu (tur būt, sodos), paskum verda,, kol suvirus pavirsta 
lyg drebulinis. Antras valgis — ryžių košė, išvirta paprastai ir 
tirštai, taip kad nesemiama su šaukštu, o kabliuojama su šaku
tėmis. ■ t v,

Jei namuose esti suaugusių merginų, tai motina į košę 
įdeda kąsnelį cinamono. Kuriai merginai pasitaiko ją sau iš
griebti, tai pirmai teksią ištekėti.

Turtingesni tą vakarą valgo dar torto, bene zandkucheną.
Pavalgius, šeimos vyresnysis skaito dovanų adresatus ir 

jas dalina.
Kaimuose prieš sėdant valgyti tėvas, ar kas vyresniųjų, 

skaito straipsnį iš šv. Rašto.
Kur yra mažų vaikų, į tuos namus kviečiamas kaimynas ar 

šiaip pažįstamas, kad nepaprastai kaip apsirėdęs išdalytų do
vanas. ■ .. . ■ /

Tas dovanų dalijimas suomiuose (ir bendraiĮ visoį Skandi* 
n a vi jo j) taip senas ir įsigalėjęs, kad net ir bažnyčiose, iš seniau
sių laikų, kas buvo dovanota, tai dovanota beveik tik per Ka
lėdas*

Kalėdų papročiai Florencijoj.
Florentiečįų sumanumas kiekvienai metinei šventei suranda 

juokingą simbolį, kuris tos šventės metu ir puošia jų krautuves* 
Kalėdų šventėms jų išmįslas yra prakartėlė (Betliejaus stainelė). 
Tai italu tautodailės kūrinys. Psakartėlė puošia jų bažnyčias,.
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net ima pereiti ir į kitas šalis. Eglaitė į jų kraštą atkeliavo iš 
svetur ir dabar jau plačiai per Kalėdų šventes puoši a ma.

Tikroji dovanų Šventė florentiečiuose, kaip ir prancūzuose, 
yra Nauji Metai. Jų kaip ir Vokiečių labai mėgiama kiąulikė. Ji 
pridedama prie dovanų dovanojamų suaugusių tarpusavy. Labai 
svarbus dalykas, tai dovanų įvyniojimas ir išvyniojimas,—čia pri
dedama įvairiausių juokingų eilėraščių, kuriuos florentiečiai, beveik 
visi būdami poetai, labai mėgsta.

Trys Karaliai, Epifania, yra didžiausios vaikų šventės. Iš- 
* vakarėse vaikučiai kabina ant lovos galo pančekaitę (taip daro

ma ir prancūzuose ir angluose), o rytą randa ją pilną skanėstų 
ir žaisliukų. J klausimą, iš kur tat atsirado, atsakoma, kad at
nešė „Beffana“. Iš žodžio „Epifania“ padarytas »Bef f ana“;trims 
karaliams, turtų dalytojams, išnykus, į jų vietą pramanyta sena, 
pasirėmusi lazda moteriškė, eina didele pančeka, krepšiu, pasver
tu ant rankos nešina. T rijų Karalių dieną jos i šgražintą stovy- 
lėlę galima matyti visose vitrinose.

Iš O. -Palau, vertė O. Mejerattė.

Moters akys.
i. \ :

* 5 ■ ■ ■

Nesiskųsk kai kurių žmonių laisvu elgesiu ir drąsa, — Tu 
esi stipresnė už visus.

' • * *■ '

Jei Tu pati tai neleisi, nieks nedrįs 'neatiduoti Tau reikia
mos pagarbos.

x ■■■ ■ '

Moteris turi tokį galingą ginklą, kuriam pasipriešihti ne
moka net labiausiai puolęs žmogus, — tai yra jos akys.

■ ’ ■ . * . -

Tavo akys gali palenkti puikuolį, nubausti įžeidėją, nura
minti akiplėšą, sulaikyti gašlųjį, išvyti niekšą.

■ 5
Moterų žvilgsnis paleidžia arba pažaboja aistras, padrąsina 

ar nutildo ištvirkimą, ugdo dorybes, palaiko nekaltybę, ramina 
sielvartą; jis sužeidžia ir užmuša, jis gaivina ir pakelia.

■; ' ’ . 6. . .. . ... - '
"•» * •■■■* .. *• ■ * 1

Nesiskųsk kitų begėdiškumu, geriau skųskis pati savimi.
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Moters akys. L. , ■ 321

• J. 1. ' ■ .

•' ■ ■* . ’ • ' ■'

O moteriške! Kas išdrįs piktžodžiauti Tavo akyvaizdoj? 
Kas drįs elgtis su Tavimi begėdiškai?

Ras išdrįs bandyti Tavo silpnumą ar energiją?
Kuris užsimirš iki pajuokos šypsnio arba paniekos žvilg

snio, jei žvelgsi į jį išdidžiai su panieka ir pykčiu, jei vienu savo 
paniekos žvilgsniu Tu nustatai jo veido išraišką, jei vienu savo 
žvilgsniu^Tu sulaikai jį vietoje ir atstumi visus jo žvilgsnius?..

Skaudžiai reiks Tau atsakyti Dieviškam Teisėjui, jei nepa
naudosi geram savo akių.

y*

Akyse turi spindėti Tavo kilnumas, jėgą ir gerumas, Tavo 
švelnumas ir Tavo šventas pyktis.

■ ■

10. .

O ir. oterįške! Nesididžiuok, jei Tau sako, kad turi gra
žias akis; nes juo gražesnes jas esi gavusi, juo daugiau esi at- 
sakominga prieš save ir prieš kitus.

Iš. O. Palais, vertė 0. M e je r aite.

Moters širdis.
■ • . .t'/"• •i.-- ••••■ . ■ ■ . ” ' ■ •; '

Kuriam tikslui Viešpats Tau davė jautrią ir turtingą moters 
širdį, jei ne tam, kad mylėtum ir visada darytum gera? •

.< . 2, -' .
■ ’ . ’ ‘ . * ■ 1 ' ‘ ' e

‘ . k .... $ • ,

Maža dar gero noro, Tu moki ir mylėti. Bet argi galima 
ką nors mylėti, nedarant jam gera?

• ... 3. ....
t • . . . '. , .

Meilė, kuri drumzdžia mylimo asmens sielą, kuri, nekelia 
aukštyn jo širdies, neskaidrina jos ir negydo, — tai nėyž meilė; 
tai tik nežabotos aistros ugnis, gryno egojižmo tuštumas, —• tai 
niekšybė ir širdies pagedimas.

■ . ■ ■ ’ ■ .. . - . ’ . ■*. ■ .0 ■ .

4.
. . ■ t ..' .. . / .. ■ ' ; • . ■ / ..

Kiek daug apmaudo ir nemalonumų* teks Tau gyvenime f 

sutikti, jei nepasipriešinsi, kad Tavo aistrų sukūrys, arba kvailos 
svajonės neštų Tave su savimi!
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322 Moters Širdis. .
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Pasirenk nuo Šiol tik kentėti, jei Tau meilė tėra tik noras 
pasismaguriauti negryna ai s fra.
< V. '/''.A , A A A < ■ ' ? .

Parenk širdį paragauti karčios paniekos tulžies, jei meilė 
Tau tėra noras patenkinti Tavo nevaržytus geismus. 

, » F . ' , . . ' * . . f _ ’ . • ’’ ,

\ A-/'." 'A a- '■ ' 7- '■ < ž C A
Tas, kurs mokės mylėti Tą, Kuris visas yrą Meilė ir visus 

mylės dėl Jo, tas vis elgsis pagal tikėjimą ir teisybę; jis mylės 
gera darydamas ir darydamas gera jis mokės tikrai mylėti.

E. Mačiulattyiė.

Ar tinka šviesuolei be atodairos sekti 
madas?

Pianas.
Jvada.

1. Kurta prasme imamas žodis *madaa.
2. Kurtą nusistatymą esama dėl madą pasipuošiant.

Dėstymas.

I Madų savybės ir plitimas:
1. Madą pasireiškimas ir ypatybės.
2. Kodėl mados palaiky tinos.
3. Kodėl mados plinta.
4. Kodėl moterys labiau madas seka.
5. Skirtumas tarp sektiną ir negeistiną madt^
II. Inteligentės ir be atodairos madų sekimas:
1. Kultūriniu atžvilgiu:

a) dvasinei kultūrai kintant,
b) moterišką kultūrą sudarant,
c) save {vertinant.

2. Moraliniu atžvilgiu:
a) Kaip mados santykiuoja su psichiniu žmogaus gy venimu,
b) Kokiu būdu nepadorios mados pakenkia moraliniam 
gyvenimui,
c) Kaip atsiliepia bažnyčios vyriausybė apie nepadorias 
madas.

3. Estetiniu atžvilgiu:
a) Nepadorus apsirengimas neata tihka grožiui.
b) įvairus falsiftkavimašis netiekia grožio.

• • • ' • . •

“* • * • - •' 1 ' * 

e , « • • •

■ . • t »■
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4. Tautiškumo atžvilgiu:
a) Inteligenčių be atodairos madų sekimas duoda blogą
pavyzdį sodiečiams^ ■
b) Prisideda prie nykimo tautines kūrybos.
• ' ' ' ’ ■ ’ . . / • . ’ . c *■ r ■ , . • ;

■ *• * ■* . 1 - . • • . . *

. Ivada. .
'■ , te ; . .

1. Žodis „mada“ paprastai gyvenime vartojamas įvairiomis 
prasmėmis ir jo sąvoka paliečia visas gyvenimo sritis. Ar tai 
bus mokslo srity, filosofijoj, mene ar bendrai gyvenimo santvar
koj, visur tas žodis „mada“ randa pritaikinimo. Dėl to, kad vi
sose srityse iškyla kartais vis käs nors nauja, nepaprasta, ar tai 
senuosius fasonus pakeičiant, ar ką nors nauja įvedant. Jei kas 
naujo kur pasireiškia ir gauna pritarimo platesnėse visuomenės 
dalyse, tai jau ir prasideda vadinamoji nauja mada. (Mados arba 
naujumo užuomazga paprastai būna vieno arba mažo žmonių 
skaičiaus prote. Tik vėliau, kai toji nauja mintis pradėjus reali
zuotis randa pritarimo^ platesnėse visuomenės dalyse, tai jau ir 
būna mados pradžia. Šitiems naujiems dalykams pakankamai pra
siplatinus, į jų vietą atsiranda vėl kas naujo, jie laikomi atgyve
nę savo amžių,—arba išėję iš mados. Ir taip keičiantis žmonių 
kultūrai, tas naujoviškumas, kartu su kultūrine pažanga nuolat 
siūbuoja. Ypač plačiai pasireiškia tas siūbavimas šiais technikinės 
kultūros laikais, kai beveik visi kultūringų kraštų žmonės turi 
patogias susisiekimo sąlygas. Užtenka kilti kur nors kokiai nau- 
janybei, ji tuoj pasiekia plačiausius žmonių sluoksnius). Tai tiek 
galima paminėti apie madas, platesne prasme apimančias įvairias 
gyvenimo sritis ir einančias kartu su visa kultūrinio gyvenimo 
pažanga.

Tačiau mados žodis dabar kasdieninėje kalboje paprastai 
vartojamas siauresne prasme, būtent kaipo tam tikras būdas rė
dytis, puoštis, t. y. sekti naujoviškumą savęs puošimo srity. 
Mat, šioje srity naujoviškumo sekimas, ypač moterims, yra tiek 
aktualus ir reikšmingas, kad net sudaro savotišką mados sąvo
kos prasmę. Todėl išgirdus žodį „mada“, tuoj krinta mintis apie 
kokį nors prašmatnų moterų pasipuošimą. Šiame rašiny ir bus 
kalbant apie madas imama ši paskutinė to žodžio prasmė.

2. Dėl madų pasipuošiant yra įvairių pažiūrų ir nusistaty
mų. Vieni fanatiškai prisirišę senųjų pažiūrų, smerkia visomis 
išgalėmis kiekvieną naujoviškumą drabužiuose, matydami vien 
tik blogumą ir iškrypimą iŠ bendros tvarkos. Ir taip įsikibę savo 
pažiūrų seka paskui gyvenimą atsilikę keletu ar net keliolika me
tų. Kiti vėl būdami gyvesnio charakterio ir nenorėdami būti at
silikę, stengiasi pasekti be jokios kritikos kiekvieną naujovišku
mą, kaipo pažangos pasireiškimą, nežiūrėdami jokių kliūčių ir 
smerkimų. Daugiausia, tur būt, yra tokių, kurie pritaria viso
kioms madoms, bet tik tada, kai pakankamai pripranta prie tų 
kartais ir keistų naujoviškumų madose. Tad didžiuma šiuo at
žvilgiu yra akli madų sekėjai. Tik vieni eina pirmieji, o kiti yra

21



324 Ar tinka šviesuolei be atodairos sekti madas. -
—■ -- '■ L-   . . j ~ , -j -i 1 ■■■!■■■ i   .***'.'" "'*  ” ’Į. " ""“f1 J|*»~ 1 ' į »——t- ,i. ■ »«"y ' — _■ '   "

mažiau ar daugiau atsilikę. Tokių, kurie pasipuošime laikytųsi 
savistovumo ir žiūrėtų į naujoviškumą prisilaikydami racionalu
mo, labai maža. Dėl to nestebėtina, kad ų tas be kritikos dau
gelio priimamas madas, gali lengvai įsibrauti visokių iškrypimų.

Dėstymas.

Madų savybės ir plitimas.
, 1. Mados paprastai yra padaras ne būtino reikalo ar tradi

cijos, o tik momento nuotaika arba nusistatymas vieno ar keleto 
asmenų, kurie praktikuodami savo sumanytas pasipuošimo for
mas sugestijos keliu užkrečia daugumą. Dėl to mados dažnai yra 
ženklu sveikos ar nesveikos laiko krypties, pagal tai, kokiais su
metimais mados yra praplėstos ir kaip tai atsiliepia į psichinį 
žmonių gyvenimą.

Mados paprastai yra nepastovios, o ilgesnio ar trumpesnio 
momento reiškinys; jos keičiasi atatinkamai laiko bei žmonių nu
sistatymams. Už tat jose pasireiškia ir laiko dvasia ir žmonių 
pažiūros.

Broune de Mautenach’as šiaip kalba apie madas: „Mada 
yra reiškėją to nepasotinamo noro progresuoti, kurs yra pats kil
niausias žmogaus noras. Ji kurstytoja ir palaikytoja _ musų amži
nai nepatenkinamų troškimų, ji nuolanki tarnaitė mūsų tuštybių, 
ji išreiškia ir patenkina tąjį begalinį mūsų dvasios nepatvarumą, 
kuris itin reiškiasi mūsų skony; joje atsispindi tie jausmai ir įspū
džiai, kurie mus tai erzina, tai pavergia“ (Le Probleme de la / 
Mode, 36).

2. Kad žmogaus prigimty glūdi tam tikras noras progresuoti, 
eiti vis^pažangos keliu, tai kiekvienam suprantama. Tas jo noras 
išsiveržti iš praeities tradicijų ir sukurti ar rasti ką nors naujo 
tobulesnio, pasireiškia visose gyvenimo srityse. Ir šitas žmonių 
linkimas į naujovę, pažangą, pasireiškia visose srityse ir yra visai 
natūralūs ir geras reiškinys. Jis neleidžia žmogui sustingti esa
mose gyvenimo formose skatindamas žmones nuolat progre
suoti, tobulintis.^ Šitoks noras progresuoti, pasireiškia ir pasipuo
šimo formose. Čia žmogus taip pat ieško kažko naujesnio tobu
lesnio, nori seną rėdymosi būdą pakeisti nauju, senas pasipuo
šimo formas pakeisti kitomis, geresnėmis. Ir šioje srity progre
syvumas yra visai pateisinamas, nes kultūra reikalauja pažangos 
visose gyvenimo srityse. Už tat siekiant pilnos kultūrinės pažan
gos, negalima apleisti ir pasipuošimo srities. Čia yra geriausia 
proga panaudoti meniškus sugebėjimus ir išlavinti estetinį skonį.

Ir kas svarbiausia, kad nesirūpinant šioje srity rimta pažan
ga, įsibrauna į kultūrinį gyvenimą visai negeistinų dalykų. Tai
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būtent, aklas sekimas bet kokio naujoviško dalyko visai nesu
tinkančio su tikra kultūrine pažanga ir bendrai žmogaus idealo- 
gija. ;• . 7 . \ _ ..

3. Dabar pažiūrėsime, dėl : kurių priežasčių ir kokiu budu 
mada paveikia žmones ir randa juose pritarimo.

Mes žinome, kad žmonėms patinka ir turi pasisekimo tie 
dalykai, kurie pagauna jų psichiką ar prie jos prisitaiko.

Mada kaip tik toks dalykas, kuris pagauna žmogaus psi
chiką visai nesąmoningai ir dažnai neleidžia žmogui kritiškai įver
tinti mados apraiškų, nors iš karto žymesnius iškrypimus ma
dose pastebi beveik kiekvienas. (Mažai atsiranda tokių, kuriems 
iškart patiktų visokį pusnuogiai apsirengimai, nepadorus veido 
falsifikavimas plaukų darkymas ir p. Bet per ilgesnį laiką, vis 
matydama tuos nepaprastus vaizdus, apsipranta žmogaus vaizduotė 
ir atbunka kuklumas taip, kad ir nepadoriaušioše apsitaisymo 
pozose nematoma jokio blogumo. Ir šitas įpratimas taip būna 
kartais stiprus, jog jokiu būdu negalima žmogų įtikinti, kad jis 
madose pasidavęs nepadoriems iškrypimams. Lieka vienas nusi
statymas: kad viskas, kas madiška, tas ir gražu, o toliau,—kas 
madiška, tas ir padoru.

Daugiausia pasisekimo mados turi dėl savo naujoviškumo. 
Daugelis dalykų ypač rėdymosi srity mums patinka tik dėl to, 
kad jie pasižymi tam tikru naujoviškumu, prašmatnumu atsakan
čiu laiko dvasiai. Nauji dalykai žmones vilioja ir juos instinkty
viai patraukia savo naujumu ir nepaprastumu. Mat, žmogus iš 
prigimties linkęs į pažangą, labai lengvai susižavi bet kokiu nau
joviškumu, kaip pažangos apraiška. Dėl to sekdamas naujoviš
kumą žmogus jaučia tam tikro malonumo, pasitenkinimo.

Psichologijos tyrinėtojai tvirtina, kad didžiausias madų pli
timo akstinas yra jų sugestyvinis veikimas. Ir tikrai, tose visuo
menės dalyse, pav. miestuose, kur patogesnės sugestijai veikti 
sąlygos, t. y., kur didesnis žmonių susibūrimas ar lengvesnis su
sisiekimas, ten didesnio pasisisekimo randa mados ir visi kiti 
sugestijos keliu įeiną į žmogaus psichiką dalykai.

Sugestyvi įtaka turi-atramos žmogaus prigimtame visuo
meniškume. Gyvendamas visuomenėje žmogus negali išvengti 
jos įtakos. Dėl to labai dažnai atsitinka, kad žmogus veikia ne 
tiek savarankiško ir sąmoningo nusistatymo vedamas, kiek stu
miamas kažkokios visai neracionalios sugestijos. Sugestyviu ė įtaka 
kartais pakreipia net viso laikotarpio pažiūras į vieną arba 
į kitą pusę.

Dabar tenka dar bent trumpai pažymėti dėl ko moterys 
labiau laikosi madų negu vyrai. Tai pareina nuo to, kad mados 
artimai rišasi su moterų linkimais ir savybėmis. . .

Mergaitės moterys yra daugiau gyvenimo tvarkytojos ir 
įvairių idėjų vykdytojos. Joms rūpi ne tiek abstrakčių teorijų tvė
rimas bei jų tikslumas, kiek jų pritaikymas gyvenime. Dėl to į jų 
gyvenimą labai lengva įsibrauti visokiems negeistiniems madų 
iškrypimams. \
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Be to, mergaitės būdamos jautresnės, greičiau pajunta gy
venimo įvairiais atžvilgiais bangavimą i r dėl savo įgimto taikumo, 
lengvai prie visko prisitaiko, pripranta. Dažnai, jeigu gyvenime 
kas nors naujo atsitinka, pirmą atbalsį, o kartais ir pritarimą, 
randa moteryse. Naujoviškumų ir kitų dažnai jškyla visose 
gyvenimo srityse, bet daugiausiai jų pasireiškia apsirengimo bei 
pasipuošimo formose. O kadangi ši sritis moterims labai artima, 
tai šios srities naujanybėms daugiausia ir yra jų pritariama.

Mergaitė iŠ prigimties daugiau yra linkusi į visa, kas gražu, 
kilnu ir gera. Ji mėgsta viską taikyti, tvarkyti, puošti Ji nori vi
sur parodyti daugiau Širdies, daugiau žavinančio grožio bei ge
rumo. Nori visus daiktus padaryti gražius ir pati būti graži, 
įdomi, patraukianti Kadangi mados yra tai naujoviškumo Pasi- 
reiškimas pasipuošime, tai visai ne stebėtina, kad mergaitės pir
mosios jas sutinka ir pradeda vykdyti praktikoje, nors ne visada 
tie naujoviški papuošalai iŠ tikrųjų mergaites puošia. Dažnai atsi
tinka, kad mergaitės besipuošdamos tais naujoviškumais, vieton 
tapusios tikromis gražuolėmis, pasidaro besančios vien tik „kei 
stomis esybėmis", kaip sako vienas rašytojas apie modernas 
Amerikos moteris. Bet tai atsitinka, tik tada kai į naujoviškumus 
puošimosi srity, leidžiama įsibrauti negeistiniems iškrypimams, 
apie kuriuos ir teks dabar plačiau čia pakalbėti.

5. Konkrečiai aptarti kurios mados yra sektinos ir kurios 
smerktinos — labai sunku. Nes dėl begalinės jų daugybės ir 
įvairumo nėra galima visas apimti ir atskirai aptarti. Bendrai 
madas galima suskirstyti tokiu būdu: Yra dalis tokių madų, 
kurios nors labai įvairios ir skirtingos savo formomis, bet kartu 
gražios ir padorios. Kitos, — nors ir neprasižengia padorumui, 
bet yra keistos ir juokingos. Yra daug ir tokių, kurios ne tik ne
turi jokio skonio ir gražumo, bet dar daro į žmones demoralizuo 
jančios Įtakos, slopindamos gėdos jausmų ir žadindamos kūniškumą.

Bendrą principą, kuris skiria iškrypusias iš padorumo ribų 
. madas nuo naujų, bet kultūriškų, pasipuošimo būdų galima taip 
apibrėžti: kultūringas naujoviškumas pasipuošime niekada nesi
priešina sveikam žmogaus protui, nedaro į 70 dvasią demorali
zuojančios įtakos, ne slopina bet ugdo žmonių estetinį skonį. 
Tuo tarpu kai netikę naujoviškumai remiasi Vien minios ūpu, 
daugumos nuotaika, neturi jokio racionalaus pamato, nei esteti
niu nei kultūriniu žvilgsniu. Svarbiaušis argumentas, kad dau
guma taip daro.

■ ■ n. ■

Konstatavus madų esimo faktą, jų savybes bei plitimo 
priežastis, pažiūrėkime dabar kurių yra pasekmių dėl aklo ma
doms pritarimo ir ar tinka inteligentėms aklai jas sekti.

Kultūriniu atžvilgiu
a) Kad tiksliau įvertintume aklo madų sekimo išdavas kul

tūriniu atžvilgiu, tenka pirmiausiai bent trumpai pažymėti, kurių
\ . —

«
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turi inteligentės uždavinių ir apsišvietusių moterų reikšmę kultu-z 
riniant gyvenimui.

Žmonijos atgimimas Šiais dvasinės kultūros sumenkėjimo 
laikais, kaip tvirtina-daugelis dvasios žinovų, tegali įvykti tik per 
moteris. Nes joms yra suteikta įgimtų dovanu valdyti žmonių 
dvasios pasaulį. „Moteris yra viso gyvenimo spiritus movens*-- 
sako Marija Pečkauskaitė. „Jei pirmų pirmiausia ji to atgimimo 
nenorės, tai velnias visados viešpataus šioje žemėje,, taip galin- 
gai, kaip dabar. Kiekvienoje draugijoje, kiekvienoje Šeimyno
je ii yra kamertonas, prie kurio taikosi antroji žmonijos pusė" 
(„N. Vaidilutė").

Reikia pažymėti, kad apsišvietųsios moterys yra šiuo at
žvilgiu tarsi visų tų moteriškų galių centras, kuris paduoda toną 
visam jų veikimui, nuo kurio pakrypsta visa dvasinės kultūros 
srovė vienon ar kiton pusėn. Dėl to kiek inteligentės supranta 
ir brangina šį savo aukštą uždavinį ir reikšmę gyvenime, pa- 
naudodamos tam įgimtas savo galias, tiek pasistūmėją pirmyn ir 
visa dvasinė kultūra.

Dabar pažiūrėkime, kokį gyvenimo toną gali duoti šių lai
kų madniosios šviesuolės, kurių galvoje tesisuka vien tik tai, 
kaip gražiai nau jaustąja mada pasipuošti, kitus savo gražumu 
ir elegantiškumu pralenkti, kaip atkreipti į save visų dėmesį; ku
rios užmiršusios savo uždavinius ir iškraipiusios brangias įgim
tas dovanas, plaukia su laiko srove ten, kur traukia dauguma.

Aišku, kad šitokios tuščios miniažmogės neduoda gyveni
mui tinkamo tono; nes tas tuščias jų gyvenimas nuolątai tesirū
pinant vien tik savo išvaizda, pavergia jų sielą absoliučiai ego
izmo valdžiai, išdžiovina širdį, panaikina paslėptus ten turtus, nu
marina jose visiškai dvasinį gyvenimą, pakeisdamas jį žemesnių 
instinktų gyvenimu. Todėl tos šviesuolės, kurios aklai pasiduoda 
tuščiam madų gyvenimui, yra tik kliūtimi dvasinio atgimimo ir 
žemina visą moterišką inteligentiją.

„Jei žmonija kuomet atgimdavo, tai tik dėl to, kad atsiras
davo žmonių, kurie turėjo drąsos nedaryti to, ką darė visi“, sa
ko Marija Pečkauskaitė. Ir tikrai ne akli minios sekėjai ir baikš
tūs silpnavaliai įveda reformų gyvenime, bet tie, kurie laikosi 
tvirtai nustatytų principų ir nė žingsnio nenukrypsta nuo savo 
idealogijos.

Tiesa, nelengva yra pasipriešinti laiko dvasiai ir daugumos 
nuotaikai, kada tenka gyventi tos daugumos tarpe, bet vis dėlto 
inteligentijos pareiga pirmai pastebėti tie visoki įsibrauną į žmo
nių gyvenimą su laiko dvasia iškrypimai ir pastoti jiems kelią. 
Nes jeigu inteligentija gėdysis savistovumo ir bijos pasipriešinti 
klaidingai laiko dvasiai, tai kas besustabdys visokias iškrypimų 
bangas?' ■ ■ ' "■■■■ •

b) Be šito bendro žmonijos atgimimo, inteligentės turi dar 
pareigos, pakelti moterišką kultūrą, t. y. ugdyti savarankiškąmo- 
ters idealą, kuriame ypačiai moters savumai ir uždaviniai galėtų 
išriedėti, turėtų sudaryti savų elgimosi bei laikymosi formų, žo-
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džiu sutverti tokį moters tipą, kuris būdamas lygiai kilnus ir 
gražus, pilnas moteriškos gracijos ir jneilės, būtų pritaikytas prie 
šių taikų santykių. „Moteriškoji kultūra“, sako Försteris—- „tėra 
ten, kur moteris turi tiek charakterio, kad visu savo išoriniu ląi- 
kymuosi ir elgesiu įstengia stipriai išreikšti savo kitoniškumą ir 
savarankiškumą („Moteriško charakterio tikslas“ N. Vaidilutėj 
1924 m., 102 p.).

Kyla klausimas, ar mūsų inteligentės aklai puldamos į ma
dų sūkurį parodo bent kiek to savo charakterio tvirtumo, kuris 
išreiškia moters kitoniškumą, savotiškumą? Ar jos tuo prisi
deda prie kėlimo moteriškos kultūros?

Tiesa, stingant atatinkamų vadovų, tradicijų, ryškių aukalė- 
jimoši taisyklių, sunku apsisaugoti nuo atsitiktinų impulsų, bet 
vis dėl to reikia pasakyti,kad inteligentėsmažių mažiausiai tesistengia 
šioje srity parodyti savarankiškumo ir atsispirti netikusiai įtakai. 
Vietoj to, kad pagamintų naujų moteriškų papročių bei rėdymosi 
formų, arba patobulintų bei atgaivintų tai, kas buvo gera seno
vėje, seka iŠ kažin kur atklydusias, kad ir bjauriausias ar jokios 
vertės neturinčias madas, arba įsigyja tokių elgesio papročių 
kurie tikrai netinka moterų pasauliui. Rodosi, užmirštą, kaip 
moters užsilaikymas ir visi čia priklausą papročiai yra aukštai 
surišti su visa moters kultūrine pažanga.

c) Pagaliau, aklas pasidavimas madų sugestijai yra aiškiau
sias parodymas, kad mergaitės ir net inteligentės nesugeba su
prasti ir tinkamai įvertinti savo moteriškos vertybės. Ryškiausiai 
tai parodo, kai mergaitės patenkinimui mados reikalavimų pa
sistato, tartum, nepabaigtos dailininko statulos vieton ir tėplio
ja save visokiais dažais bei kitomis (mechaniškomis) priemonė
mis, manydamos tuo padidinsiančios savo vertybę. Tiesa, pa
naudojant panašias priemones padailinimui statulos, gal ji ir įgyja 
savotiškos vertės, bet žmogui, kurio vertybė glūdi viduje, kad 
Šitas mechaniškas dailinimas priduotų ką nors teigiamo, tai tikra 
nesąmonė. Juk žmogus yra aukštesnė esybė, ir jo išvaizdoje 
turi atsispindėti gilesnė žmogaus prigimties esmė, o ne įvairių 
pudrų ir dažų suderinimas. Nes ir dažytas paveikslas ar statula 
vertinami pagal tai, kiek ten atsispindi dvasingumo bruožai.

Užtat mergaitei, turinčiai tikrą savo vertės pajautimą, būtų 
pažeminančiu dalyku, jeigu ją kas vertintų vien tik dėl išviršinės 
išvaizdos. Del to vartojimas tų visokių falsifikavimosi priemo
nių yra tik ženklas mergaitės nesąmoningumo save įvertinant, 
arba vidaus vertės praradimo slėpimas.

Mat, žmogus, netekęs savo vidaus vertės, stengiasi bent 
padailinta mechanišku būdu savo išvaizda patraukti kitus. Daž
nai tos, kurios yra žymiai nupuolusios, duoda falsifikavimuosi 
toną, o kitos nesąmoningaivjas seka.

Teisingai sako prof. Šalkauskas, kad „nekritiškas pasidavi
mas mados hipnozei yra geriausias pavyzdys tų atsitikimų, kai 
moterys nesivaduoja gyvenime bei veikime racijonaliais motyvais 
ir susižavi tuo, kas nėra nei protinga, nei padoru, nei tikslinga, 
nei estetiška“ (Iš paskaitos stud. At-kų susirinkime 1928 m.).
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Moraliniuatzviigiu.
a) Nesigilinant į pasipuošimo esmę, daugumui atrodo, kad

mados yra toks indiferentinis momento dalykas, kuris nieko 
bendra su moraliniu žmogaus^-gyvenimui negali turėti. Bet gi
liau patyrinėjus pasirodo, kad pasipuošimas, kaip ir visokios 
kitos išviršinės formos nepaprastai santykiuoja su žmonių sielos 
gyvenimu. __

Tiesa, tas madų santykiavimas su žmonių dvasios gyvenimu 
ne taip lengva pastebėti. Dėl to, kad mados, kaipo išviršinės 
formos, netiesioginiu būdu veikia į žmogų ir neiškart pasirodo 
jų veikimo pasekmės. „Kad forma yra ne tik išlaukinis dalykas, 
bet ji iš lauko kursto vidaus gyvenimą, rodo didžiausių visų 
laikų sielos žinovų prityrimas“, sako Förster i s (Moteriško cha
rakterio tikslas,,N. Vaidilutė“,1924 m.). „Elkis taip, tartum mylė
tumei ir pamylėsi“, pasakė Marija Teresė vienai jos globojamai 
mergaitei. Ir tikrai, daugelis dalykų iškarto žmonėms, kad ir labai 
nepatinka, bet ilgesnį laiką į juos prisižiūrėjus ar pavartojus, ne
jučiomis pradeda patikti ir toliau net juos pamilstama.

Tas pat tinka ir madoms bei kitoms, kad ir nepadorioms 
elgesio formoms. Užtenka tik pavartoti išviršines formas, simbo
lizuojančias^vienokį ar kitokį vidaus gyvenimą, tuoj pradedama 
tuo gyvenimu gyventi ar visai jam pritarti.

Tai rodo mums daugelis pavyzdžių ypač iš jaunimo gyve
nimo. Tegul tik jaunuolis, nors ir kilniausias, patenka ilgesniam 
laikui į kokią nors savo išoriniu laikymuosi nepadorią bei ne 
kuklią aplinkumą, lengvai jis persiima visa tos aplinkumos dvasia. 
Tai pareina nuo to dėsnio, kad žmonių vidujinis gyvenimas per
siduoda nuo vienų į kitus per išviršinius dalykus

Mat, žmogaus psichinis gyvenimas turi tendencijos pasireik
šti jo elgesiu, judesiais ir bendrai bet kuria atatinkama išviršine 
išraiška. Ö tię vidujiniai vienų pergyvenimai besireiškią išvirši
niuose dalykuose, nejučiomis užkrečia kitus tokiais pat pergy
venimais. Tokiu būdu, tarpininkaujant išviršinėms formoms, su
sidaro žmonių psichikoje sävytarpinis veikimas: visai nesąmonin
gai vieni asmenys pradeda pamėgdžioti kitus, o tie vėl kitus; ir 
taip šita psichinė atmosfera pasiekia plačiuosius žmonių sluok
snius. Už tat ir sakoma, kad tos išviršinės formos, per kurias 
reiškiasi psichinis gyvenimas, yra geriausias būdas prapūsti vie
nokioms ar kitokioms idėjoms, arba išsiplatinti moraliam puo
limui“.

!■ ‘ ...

b) Konstatavus madų kaipo išviršinių formų santykiavimą • 
su žmogaus vidujiniu nusistatymu ne sunku bus dabar suprasti 
kokiu būdu netikęs pasipuošimas ir bendrai madoj esą nepado
rūs papročiai pakenkia žmogaus dorovingumui.

Nereikia manyti, kad nepadorios mados tai jau pats nupuo
limas, arba, kad žmogus į jas įsižiūrėjęs, ar pavartojęs iš karto, 
tampa nedoras. IŠ tikrųjų tai jos tiktai prirengia dirvą žmogaus
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silpnumui išbujoti. Moraliniu atžvilgiu pagrindinis ir didžiausias 
pavojus dėl nepadorių madų yra tas, kad jos įsibrauna į žmo
nių gyvenimą visai nesąmoningai kartu su kitomis sugestijos 
rūšimis, ir visai nejučiomis nuslopina žmogaus asmeny dro- 
vinguhią bei gėdos jausmą, kurie yra stipriausia apsauga mora
linio žmogaus gyvenimo.

M. Pečkauskaitė gėdos jausmą šiuo atžvilgiu laiko didžiai 
svarbia Dievo dovana. Ji sako, kad »Gėda yra žmogui kaip 
dantims emalija, kuri saugoja juos nuo sugedimo, kaip organiz
mui vitaminas, kuris žadina jame jėgų kovoti su įvairių ligų bak
terijomis. Bet tai dalykas labai švelnus ir trapus, lyg tos spal
vuotos dulkelės ant peteliškių sparnų, kurias nutrina kiekvienas 
neatsargus palytėjimas“ („N. Vaidilutė“, 1927 m., 188 p.)

-V’.' - ’ - ■--------- : ; ; ■ ■. ' ■ ’ .-r -■ ■. ’ • •

Šių laikų mažai kūną teapdengiančiosdrabužių mados, kaip 
tik ir yra tie gėdos bei kuklumo jausmo slopintojai. Kaip žmo
gus ilgesnį laiką būdamas dvokiančiame ore nebejaučia to dvo
kimo, taip lygiai begyvendamas netikusioj madų atmosferoje, 
žmogus pradeda nematyti ten jokio nepadorumo. Jam tada atro
do viskas paprasta, natūralu, leistina. Ir dar kas pažymėtina, 
kad žmogus pasidavęs nepadoriai madų įtakai toliau pradeda 
nekreipti dėmesio į kitas aplinkybes užgaunančias padorumo 
jausmus. Jis nesidrovi žiūrėti į bjaurius paveikslus kinuose, te
atruose ir 1.1.

O reikia atsiminti, kad kiekvienas matytas vaizdas daro į 
žmogų tam tikro įspūdžio, palieka pėdsaką. O žmogų i neteku
siam gėdos jausmo žiūrėti į nepadorius vaizdus, labai nebesunku 
prieiti ir prie bjauriausių darbų, bei nedoriausių pasielgimų,— 
šiais moderniškais laikais labai dažnai taip ir atsitinka.

c) Dėl to visai nestebėtina, kad žymesnieji moralistai maty - 
darni tas pasekmes, kylančias su nesąmoningu pasidavimu madų 
bangoms, griežtai smerkia nepadorias madas, kaipo pagrindines 
moralinio puolimo priežastis.

Daugely vietų katalikų vyskupai įsakė kunigams atsakyti 
tiekti šv. Sakramentus nepadoriai apsirengusioms moterims. Pav. 
Vigeno vyskupas duodamas tokį įsakymą griežtai pabrėžia, kad 
daugelis bepročių nemato kvailybių bjaurumo ir ištvirkimo, ku
ris kyla dėl begėdiškų ir skandalingų trumpų rūbų.

Panašios nuomonės yra ir daugelis kitų bažnyčios vadų.
Štai kelios mintys kaip įvertina nepadorių madų reikšmę 

Lietuvos bažnytinės provincijos vyriausybė. Jie viešai paskelbė 
tikintiesiems šiais metais tautos nepriklausomybės sukaktuvių 
proga, »kad nepadorios drabužių mados įžeidžia gražiausias mo
terų savybes: padorumą kuklumą, kilnumą; jos įveda žmogaus 
vertybę į žeminančią vergiją (35 p.)“ Toliau sako: „Toji madų 
vergija ygač žalinga mūsų kraštui, nes silpnina jo moralines 
jėgas, mažina atsparumą, griauna gražius ąenus papročius, nai
kina namų audinių pramonę, tuo suteikdama kraštui ne tik mo
ralinių, bet ir materialinių nuostolių.
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Mada paskutiniais laikais yra statoma aukščiau už šven
čiausius Dievo ir Bažnyčios įsakymus, už krikščioniškos dorovės 
reikalavimus, Musų padorios moterys ir mergaitės, net garbin
gos ir kilnios motinos, tas madas gaudydamos ir aklai jas sek
damos, pirmosios savo rankomis ima griauti ir naikinti musų 
krašto stiprybės pamatus. Dvasios stiprybės vietoje ateina nuogo 
kūno garbinimas, kūniškumo žadinimas, žemų instinktų kėlimas. 
Nyksta padorumas ir drovumas... (33 p.). Ir tik liūdėti reikia, 
kad tas nepadorias madas ir šokius kartais veda į musų kraštą, 
mūsų rinktiniai sūnūs ir dukterys, inteligentai inteligentės tarsi 
tuo atsidėkuodami savo tėveliams už jų vargą ir pasišventimą 
duodant jiems mokslą; jie pirmieji suklumpa po pagundomis, 
kurias pakiša sugedęs pasaulis“ (Tiesos Kelias, 1928,33—35 p.).

Nors tuščia mūšų inteligenčių ambiciją neleM^ 
kreipti dėmesio į šiuos dvasiškuos perspėjimus ir pakelti kovą 
prieš nepadorių madų plitimą, bet vis dėlto šitie garbingų Baž
nyčios vadų perspėjimai yra tikrai savo vietoje ir turi neabejo
tino orumo. Nes Bažnyčios vyriausybė būdama tikėjimo ir 
moralinio gyvenimo sargyboje, turi visai pateisinamos. galios ir 
net pareigos tarti šiuo žvilgsniu autoritetingą savo žodį ir reika
lauti iš inteligenčių moterų drąsių ir kilnių žygių tradiciniam 
mūsų krašto padorumui grąžinti.

• ' .'■■■. . . 3. ' .
. * • . • * • a • *

Estetiniu atžvilgiu.
a) J. Dransfeld sako, kad „Daugelis moterų madas seka 

visai ne pikta širdžia, nes jos papratusios be kritikos dė
tis į bendrą išviršinį visuomenės ir gatvės paveikslą, ir kad jos 
mano esančios gerai apsirengusios tik tada, kai tuoj puola į 
naujanybes, nors ir vi sai be skonio išsigimusias, į bailumą ir be- 
mintiškumą. Ji nieko nemąsto, ir be saiko stebisi, kad kiti ki
taip galvoja, norėdami tik kas objektyviai gražu“. (Christliche 
Frau, 19 Jährig., 1 H).

Ir tikrai, daugelis mergaičių puola aklai į madų sūkurį ieš
kodamos jose tam tikro gražumo.

Taigi dabar ir tenka paliesti madas dar estetiniu atžvilgiu. 
Kad padoriame pasipuošime galima rasti tam tikro gražumo, tai 
neabejotina. Juk tie įvairūs pagražinimai sutinkami gražiose pa

sipuošimo formose tikrai turi tam tikro meno bei dailies žymių. 
Tik nelaimė, kad maža yra tokių, kurie stengtųsi tokių madų 
laikytis, kurios yra naujos, bet kartu ir tikrai gražios. Praktikoje, 
kaip buvo minėta (paprastai) „ žmonių masės daugiau pasiduoda 
laiko hipnozei ir rėdosi pagal tą ar kitą Paryžiaus žurnalo reika
lavimą, nežiūrėdamos racionah’ų estetinių principų. Pagarbinama 
mintis: „Kas naujesnis, tas vertingesnis ir gražesnis“. Šiuo at
veju daugiau reiškia dalyko prašmatnumas, nepaprastumas, nei 
tikras jo gražumas“ (N. Vaidilutė, 1928m., 25 p. „Mados psicho
logijos bruožai*)-
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Neturi tikro grožio šių dienų balių suknios, dažytos lūpos, 
pašiauštas kuokštas plaukų. Jei ir suteikiama kiek tomis dirbti
nėmis priemonėmis tikro grožio trūkumams, bet ar tas dirbtinas 
gražumas gali turėti mergaitės grožiui teigiamos reikšmės! Juk 
tik vis nuostoliai ir nuostoliai jos tikrajam grožiui. Palyginkim 
gražiausiai perdirbtą radastos žiedą su paprasčiausia daržo ra
dasta ir pažiūrėkime, kuri iš jų mus labiau žavės? Dirbta gėlė, 
nors ji butų brangiausios madžiagos ir geriausiai padirbta ni e- 
kada neprilygs naturalei, nes joje nėra gyvybės žymių. Taip ly
giai yra ir su mergaitės gražumu. Nors ji teptų savo veidą ir 
brangiausiais dažais, padėtų frizavymuiši ir daugiausia laiko ir 
lėšų, bet vis tik pasilieka tuščia grožio karikatūra, jeigu jos aky
se ir veide atsispindi nyki tuštuma, vaizduojanti sielos tyrus. 
Dėl to turintį skonį ir mylintį tikrąjį grožį žmogų sužavi tik 
natūralūs mergaitės gražumas, kurios veide ir akyse atsispindi, 
it lelijos žiedas, skaisti siela.

Reikia pažymėti, kad yra tokių miniažmogių vyrų, kurie žiū 
rėdami į moteris kaipo į kokius žaislelius, neturinčius jokių aukš
tesnių vertybių, dažnai susižavi jų paviršutiniu gražumu arba 
dirbtinu grakštumu, bet tik tai atatiktų jų dvasiai ir daugumos 
ūpui. O daugelis nesąmoningų mergaičių, pastebėjusios savyje 
tą išviršinę patraukiančią jėgą, išsižada kilniausiųjų sielos priva
lumų, bet tik kokiu nors būdu patrauktų į save didesnį garbin
tojų būrį.

Už tat Försteri s ir sako, kad »Negalįs be ypatingo liū
desio žiūrėti į gražų moters veidą. Nes tasai veidas dažniau
siai sakyte sako, kad ji, tos savo gražios išorės išvaizdos savi • 
ninkė, yra kartu ir jos vergė, jos kankinė, kad jai aukoja ji savo 
sielą, pačias gražiausias jos ypatybes. Tuščiu pasitenkinimu ir 
pasigėrėjimu savimi širdies šaltumu kalba dažniausiai visi tokios 
gražuolės žodžiai ir judesiai...*

' ’ • • I *• • ’ .

4.
• * . ’ * ■ ...

Tautiškumo atžvilgiu.
Užbaigiant tenka pažymėti, kad apsišvietusios moters aklai 

sekdamos.iš kaž kur atklydusias madas prasižengia savo uždavi
niams dar tautiniu atžvilgiu. Tai yra nesistengdamos parodyti sa
vistovumo ir sąmoningumo pasipuošime leidžia šioj srityj įsivieš
patauti svetimai nepageidautinai įtakai ir rodo blogą pavyzdį pla
čiajai visuomenei. . -

Inteligentija yra visuomenės vadovė. Jei į jos tarpą įsi
brauna kokia nors yda, tai plačioji žmonių masė tikrai ja užsi- 
kr’ės ir be jokios atodairos paseks. Dėl to teisingai yra sako
ma, kad niekada taio sėkmingai nepūstų koks nors blogumas, 
jei jis neturėtų pritarinto^ tikęai garbingų asmenų tarpe. Jeigu 
ne tikusias drabužių madas, dėvėtų tiktai negarbingi asmenys, tai 
tik rai jos neturėtų tiek pasisekimo visuomenės tarpe. Dabar gi, 
kai jau šita madų epidemija užkrėtė inteligentės ir kai kuriuos
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Pažymėtina, kad musų liaudis savo kury-

net tikrai gerbtinus ašmenis, tai jų sustabdymas pasidarė beveik 
nebegalimas. Garbingųasmenų pavyzdžiai daugiau turi šiuo 
atžvilgiu reikšmės, negu visoki draudimai ir neigimai Pavyz
džiui mūsų kaimietės vartodamos nepadorius pasipuošimo bū
dus, svarbiausiu pasiteisinimo argumentu laiko inteligentes, ku
rios, jų manymu, net pradžią panašioms madoms yra davusios. 

Ir kas svarbiausia, kad mūsų kaimietės besekdamos ma
dose inteligentes pradėjo nebranginti savo originalius rankų dar
bus. Pastangas ką nors sukurti, pasižymėti savo sumaningumu 
ir darbštumu, laiko senu papročiu, jau iš mados išėjusiu dalyku. 
Seniau kol jos neturėjo savo atstovių mokslo žmonių tarpe, ku
rias galėtų nusižiūrėti ir pasekti, kitaip sakant, nejausdamos virš 
savęs inteligenčių vadovavimo, stengėsi pačios patobulinti esa
mas pasipuošimo formas arba sukurti_ką nors naujo, tinkames
nio, gražesnio. Ir tikrai šioje srity mūsų kaimietės yra paro
džiusios gana daug sugebėjimo. Net ir dabar mes dažnai gė
rimės mūsų žmonių kūrybos skoniu Ir originališkumu. Pavyz
džiui» kad ir tie mūsų visų gerbiami tautiški rūbai arba visokie 
ornamentiniai audiniai. Ar tai negana^gražus, skoningi ir kūry
biški darbai? Pažymėtina, kad mūsų liaudis savo kūry
boje visur yra išlaikiusi sveiką tautiškumą ir kuklumą. Jų apsi
rengimo būdai mažai kada teišklypo iš tautinės dvasios ir pa
dorumo ribų.

Dabar, kai inteligentės paėmė visur vadovaujančią rolę, tai 
ir. pasipuošimo vadovavimas perėjo į jų rankas. Dėl to, kokia 
kryptimi šioj srity eina inteligentija, ta pat kryptimi seka paskui 
ją ir sodžių žmonės.

Bet ar mūšų inteligentės šioj srity ką nors originalaus ir 
tikrai sektino yra parodžiusios? Negalima reikalauti, kad jos 
laikytųsi senų formų, sektų liaudies pavyzdžiu, bet.tik tenka 
konstatuoti, kad jos, turėdamos tą reikšmingą vadovavimo rolę, 
nieko originalaus ir pavyzdingo Šioj srity nėra padariusios, o 
priežastis svarbiausioji ar ne bus tik ta, kad j šį reikalą nekreipta 
tinkamai dėmesio. Ne tik kad pačios nieko naujo, kas atatiktų 
tautos dvasiai nėra sukūrusios, bet ir'iš kitur atėjusias madas 
nesistengia tinkamai įvertinti ir mums lietuvėms pritaikinti. Jos 
priima be jokio galvojimo kiekvieną naujausią madą, nors ji ir 
labiausiai neatatiktų estetiniam skoniui ir butų priešinga tautos 
dvasiai, bei padorumui.

1 iesa> jau paskutiniu laiku kaikurios menininkės susirūpino 
tautinio meno dirbiniais, jo gaivinimu, bei tobulinimu. Tik gaila, 
kad jų mažai tesirūpinama dar apie apsirengimą bei pasipuo
šimą pagal originalų tautišką skonį ir dvasią. Jos čia geriau
siai galėtų pareikšti savo meniškus sugebėjimus taikydamos pa
sipuošimo formas atatinkamai tautos kultūrėjimo pažangai.

s

)J
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Apžvalga.
Mergaičių pašaukimo profesijų specialybių klausi

masyra labai opus. Blogėjant gyvenimo sąlygoms, 25 nuošim
čiai tekėjusių moterų turi uždarbiauti kartu su vyrais. Ponia 
Alice Salomon, steigėja pirmos, moterų socialės mokyklos, štai 
kaip išsitaria tuo klausimu: „Šią dieną materiale padėtis mažai 
kam leidžia turėti šeimoje vieną kitą narį be darbo".

Tad kaip išdrįsti jaunuoliui vesti mergaitę, kuri neturėdama 
specialybės negali užtikrinti, kad sunkią valandą teiks jam pa
galbą. Čia ir prieiname klausimą: kurią specialybę, darbo sritį 
mergaitei pasirinkti. To klausimo išsprendimui negalima jokia ap
ribota taisyklė, kuri būtų specialybės pasirinkimo mąstu. Bet tas» 
kad mergaitė turi būti sveiku, gyvastingo ir visame sumaniu 
žmogumi, turi čia bene pirmutinę vietą. Atsižvelgiant į tai ir 
rinktina specialybė. Netenka imtis meno, jei linkstama į amatą, 
nei mokslo, jei palinkimas veda į praktiškus dalykus. Geriau būti 

vaiku darželio vedėja, negu mokytoja, jei mergaitė _ mėgsta vai
kus, o knygos mokslą sunkiai savinasi. Geriau būti pardavėja, 
negu buhaltere, jei mergaitė daugiau mėgsta elgimosi meną, ne
gu pluksną. Geresnis jai apyvokos darbas už telefonistės parei
gas, jei ji yra mažakraujė ir nepakelia sėdimojo darbo. Šimterio
pai geriau būti gera siuvėja negu netikusią tapytoja, geriau pa
sižymėjusia ligonių slaugytoja negu vidutine gydytoja, ji bus 
visai laiminga, jei ras savo pajėgumui ir gabumams tinkamą dar
bą, tik būtinas gilus savo srity specializavimasis. Kad tinkamai 
pasirinkus darbo sritį, dar tik priaugančiai mergaitei tenka kreip
ti dėmesio į savęs ir savo gabumų pažinimą. Yra motinų, kurios 
abejoja, ar jų dukterys specialybei, pašaukimui išauklėtos, prirei
kus sugebės atlikti namų šeimininkės ir motinos pareigas? Bė 
reikalo. Moteriškė, kuri moka dirbti savo pašaukimo darbą, vi
sada bus rimta ir sumani šeimininkė ir motina".

Iš ^Korespondenz Frauenpresse \
' • ■ ■ • .. \ ■ , . ■ ■ ' ■

Fašistų mergaičių organizacijai. Italijos diktatorius 
Mussolini paskutinį laiką sumanė organizuoti įvairiais pa
grindais mergaites. Nors pagrindiniuose tos organizacijos įsa
kymuose yra ir gerų dalyku, tačiau yra ir pagoniškumo. Visa 
persunkta vien humanizmu, nieko aiškaus katalikiško. P o p i e- 
ži us šią organizaciją pasmerkė, ypač p o įvykusių 
š. m. g e g u ž ė s m ė n. Romos stadione vadinamų sporto run
gtynių, kurių metu mergaitės išstatė publikai savo pusnuogius 
kūnus; išstatė gražiausiame, Marijos garbei pašvęstame, gegužės 
mėnesy. Mūsų vadams, manome, bus įdomu pažinti šios naujos 
organizacijos tikslus, nes jau ir kitose valstybėse bandomos pa
našios organizacijos.

Fašistai sudarė savo mergaičių organizaciją vadinamą „ Ca- 
tegoria Giovani Staliane“, kuri apima mergaites nuo 13 iki 15
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metų. Jos tikslas yra išdirbti fašistinės moters tipą, išugdyti 
naują „generacijų motinų, auklėjančių savo vaikus fašizmo kovo
tojais. Šito moters tipo ugdyrnas yra kolektyvinis, atitrauktas nuo 
šeimynos. Juo nemanoma išugdyti atskirų tvirtų individų, bet 
didelį skaičių vienodo tipo moterų. Norima moteris uniformuoti. 
Generalinis fašistų partijos sekretorius Turati išdirbo 8 įsakymus 
jaunoms mergaitėms. Jie yra šie:

1. Noriai ir linksmai atlikti visas pareigas kaipo dukters, 
sesers, mokinės ir draugės. Nepaisyti kliūčių.

2. Tarnauti tėvynei kaipo aukščiausiai musų motinai.
3. Mylėti Duče (t. y. fašistų partijos vadas Mussolini), ku

ris tėvynę padarė stipresnę ir didesnę.
4. Noriai klausyti vyresniųjų.
5. Drąsiai pasipriešinti blogai manantiems ir padorum o 

niekintojams.
6. Pripratinti kūną prie nugalėjimo kliūčių ir sielą apgin

kluoti prieš skausmus.
7. Vengti tuščios puikybės, bet nugalėti grožį.
8. Mylėti darbą, nes tai gyvybei harmonija.
Vienas svarbiausių tos organizacijos punktų tai yra fizinis 

lavinimas. Jį sudaro sportas, gimnastika, lengvoji atletika. Pasiek
tas išsilavinimas turi būti demonstruojamas viešai, tam tikrose 
rungtynėse, kurių programą sudaro bėgimai, šokimas į tolį ir 
aukštį, ieties metimas ir šaudymas, Pirmos tokios rūšies rungty- 
nės įvyko šių metų gegužės mėn. 4—6 d. Romos stadione.

(„Reichspost“, Vien V. 7. 1928.).
■ . . i

Mergaičių darbai.
Vilka viskis. Mergaičių^ kuopelė padarė 3 susirinkimus 

kurių viename dr-gė L. Dapkūnaitė laikė paskaitą „Organizacijos 
reikšmė nariams*, kituose skaityta referatai „Gyvenimas ir klaidos 
\r „Kodėl papėdininkai geriau įvertina didžius žmones negu am
žininkais Išnagrinėta Elzbietos Lešieur ir Jadvygos Dransfeld 
biografijos, kurias narės pasistatė sau pavyzdžiais. Be to, kiek
viename susirinkime skait omą ištraukų bei gražių minčių iš 
„Gyvenimo mokyklos“ ir kitų knygų. Skaitomi rašinėliai ir ei
lėraščiai. Priimtas metinis veikimo planas.

Narių yra 25.
Kuopelės valdybą sudaro: pirm. — U. Lietuvninkąitė, vice- 

pirm. — P. Astramskaitė, sekr. — L. Jasulaitytė. ,N. Vaidilutės“ 
platintojaU. Matulaitytė.

Utena irgi dirba. Ten yra 41 narys. Kuopelė pasidalinus 
į 4-ius ratelius. Iki lapkričio 25 dienos padarė 28 susirinkimus. 
Susirinkimuose skaitomos paskaitos, referatai, rašinėliai, dainuo
jama, skaitoma įvairūs straipsniai, kartais net baleto šoka, o vie 
ną karta buvo pastatytas vaizdelis „Vaidilutės“.
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Visos ateitininkės vieną kartą į mėnesį eina Sv. Sakra
mentų. Nutarta rašyti bendrą at-kių dienorašti, kuriame rašoma, 
kokiu tikslu įstojo į at-kų kuopą, ką gero joje randa ir panašūs 
dalykai.

V-tos klasės ratelis įvedė būtiną nariams kalbėjimą susi
rinkimuose.

Be to, kiekvienas ratelis ruošiasi prie at-kų egzaminų, ku- < 
rie bus po Kalėdų, todėl plačiai aiškinasi pareigas ir principus.

»Gražina* atbudo. Š. m. gruodžio 9 dieną stud. at-kių 
sporto klubo „Gražina“ padaryta susirinkimas. Stud. K. Stepo
naitytė darė pranešimą apie Latvijos sportininkes. Ten mergaitės 
sportu gyvai susirūpinusios, turi savo aikštes, klubus ir k. 
j valdybą išrinkta: K. Penčylaitė—pirmininkė, K Steponaitytė — 
vicepirmininkė, Jakubėnaitė — sekretorė. Nutarta laikytis griežtos 
disciplinos. Daryti pratimus 2 kartu savaitėj, be to, ruošti pa
skaitas.

Visos skirstėsi su dideliu pasiryžimu dirbti, tardamos viena 
kitai „stiprėk!“

L. U. Stud. Ateitininkių Dr-vė. Šių metų lapkričio mėn. 
24 dieną įvyko Dr-vės narių tarpe susipažinimo šventė. Ir tuo
met, vos tik apglobė žemę tamsos šešėliai, vos tik paskendo 
Kaunas ugningoje jūroj, stud. Ateitininkių Dr-vės valgykloj, Lais
vės Alėja 3, suskambėjo malonios, tautiškos dainos, suaidėjo link
smas juokas iš jaunų krūtinių. Čia prie, stalų apkrautų vaisiais, 
sausainiais, arbatos stiklais spindėjo draugių linksmi veidai 
besidalinant pergyventais įspūdžiais ir bekuriant ateities planus. 
Užkandžio metu kalba pirm. J. Petrauskaitė, papasakoja savo įs
pūdžius Dr-vės įkūrėja ir pirmoji jos pirm. K. Marcinkaitė ir kt. 
Daug kalbėta gražių minčių, padeklamuota eilių, pažaista ir iš 
siskirstoma pakilusiu nuotaika bei tvirtu pasiryžymu.

Už taip gražią šventės nuotaiką Draugovė yra dėkinga val
gyklos Komitetui, kuris taip nuoširdžiai ir nemokamai Dr-vės na
rius pavaišino.

Šiais metais Dr-vėj susibūrė literačių grupė, kuri pasivadi
no grandinė „Trylika“. Grandinės tikslas studijuoti literatūrą, ypač 
naująją. Grandinė apsiribojo narių skaičių — 13 ir yra pa
vyzdingai bei drausmingai susitvarkius. Grandinės pirm. — Em. 
Jakševičiutė. ' O. K-

Heuaouoja Ameiųa mazyiyw. Karo cenzūros teista.
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