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Kaži kas liūlia Rodos; palydi.
Medžių šakas, Tyli svajonė apgobus širdį

"Sakytum raudos Mintį ir sielą svaigiai nugirdo
Sakomis teka. Ir tu užmiršti, kad tai tik lapai

Po ąžuolyną šnabždasi, šneka,
; " X ' ' ■ •. ■ . . ' ■ ' ■ ■■ '■ ' • - . -

•■■■r'■; ’■ v ^.liūdna; ?-'
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Turėjau širdį kaip saulės džiaugsmą, 
.'Maniaulaimingakąippaukštisbūti, 
Bet vos sūžydp lankoj gėlelės, 
Ko liūdna, liudna, neklausk, sesute!

Kad nors žinočiau, kuriais takeliais 
.Nuskrido mano sapnai saulėti, 
Kad nors žinočiau, kuriai IvŠgždeleP 
Graudžių dainelių žodžiuskalbėti. ;

Užmigo žvaigždės, užgeso gėlės, 
Drugelių mintys tik nebegrįžta...
Balti kalneliai, kur yr tas kraštas, 
Kur amžių meilė aušromis; trykšta?...

• ' • . * i ■ 1 1 . • • 4
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AS PRAŠAU

P. Orintaitė J

nevilioki manęs—nesugrįžk! daugiau! • 

tai neskinki žiedų, nesipuoški gėlėm — 

nes prie tavo Širdies jos suvystų tuojau...
Tai nebūki žiaurus, tai negrįžki —- bijau -

Jeigu mano namuos tu nuškintum gėlių 
ir nuvytusias mestumęi vis prie kelių,

* . ’ .1 ■ w . *

tai man' gaila būt jų, kaip jaunųjų dienų, 
nes rausvaisiais žiedais aš lig šiol gyvenų.

— Tai negrįžki daugiau, aš prašau — aš bijau,, 
kad n’išvogtum manosios jaunystės tuojau...

TEGU ŠNEKA

J. D rungsite

Virš pušyno melsvas rūkas 
Groja saulės spinduliuos, 
O žemai verpetai sukas: 
Plukdo Nemunas ledus!

• • ■ ... . . 1 ’

. *• - . • . ‘ *

Nuo Pažaislio baltų bokštų 
Lig saulėleidžio kraštų 
Skamba žavinti padangė, 
Skamba lyg užburtos kanklės... 
Laisya, laisva ir džiugu!

Kas, kad ten rytų laukuose 
Tavo vardą paukščiai mini, 
Kad šypsniu tavu dabinas 
Peteliškė.

Tegu sau Pažaislio kuorai^ 
?• Lyguma, . r.

Ir miškai susidūmoję 
Šneka, kad ilgu be tavęs.

... . • .. iį • • •

Tegu Nemuno banga 
Tavo akį pavilioja. 
Tegu žavU 
Man gäna!
Šiandie mano danguje

Šviečia jau kita žvaigždė!
*
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O, meile, aš tave nešu; 419
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O, MEILE, Aš TAVE NEŠU
* ■ ■ » ‘ ’ . .. > • • ’

‘ . > ‘ • ■ . ■ • r. * • . , f , , • . ■ '

O, meile, aštave nešu ir globiu savo rūbu, 
Palikęs nuogą širdį daužyt vėtroms, 
Nes aš pastojau kelią tau į rinką, 
Kad tu man kuo daugiau kančios suteiktum.

* ~ • * ' "■* » * .

O, meile, kokia tu silpnutė. .
Tu nuoga ir drebi tartum vaikelis, 
Kai rasos drėkina tau plaukus...
Tu prisiplakusi prie žemės tūnai

Mažoj, mažoj kertelėj, kuri liko :
Išguitai valkatai, kuria ir tu esit
Nes nebeliko tau jokios pastogės, 
Nei žmogaus, kuris tave pažintų.

O, meile, aš lenkiuos tau, kaip valdovei lenkias vergas

Ašį meldžiuos suklupęs tau, kur tavo girdis vardas
Ir keikiu aš tave, kad pametus išdidumą, _
Prieini ir paruoštąją uždegus ugnį, 
Vėl slepies su pragaro aistros šypsą. '

■ . . ... ' ■ ’ . . ■ * .

*
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Elgeta
! '•/■ ■ '■ J. Jolinta

Palikau linksmą būrį ir kvepiantį pušyną; Ėjau namo. Kažin 
kas šūktelėjo/ kvietė grįžti atgal. Skardus juokas susiūbavo liūd
name miško ošime. Ir vėl visi garsai susiliejo į skambią, džiu-

■ gaujančią jaunystės dainą. / ^ r
Ėjau namo. Siauras, minkštų samanų takelis vedė mane per 

: - vėsią miŠko^4ankynę.APro tiestas laibas pušis triško saulės spin- 
duliäi ir raizgė jų šakose rausvų rožių girliandas. Kažin koks 
paukštelis skrido prieš mane ir Šaukė: „Suvyt! Suvy-yt“!

jPttšyš ošė alsūodamoš/ vakaro orą. Iš tolo aidėjo pi

«fl

J /■■/:'.'••"■ j Laukiau traukinio. Siauro j priemiesčio gatvelėj bėgiojo vai
kai. Dulkėtam ore virpėjo ploni jų balsai. Jie žaidė paupy,svaidė 
akmenėlius ir juokėsi, kaip sidabrovarpeliai.Saulė^žibėjojųpa- 
purusiose galvelėse, O mano suolelį dengė ilgi šešėliai.—

Pro šalį praėjo stoties tarnautojas ir tarė:—Dar pusantros
> valandos..•//■' A-VA

.-/A ; ; — Dėkui Tamstai. A.A/a■■////A.? A-'
.Kaip dar ilgai! Per anksti palikau džiaugsmą ir juoką — Ą 

Jie visi dar tenai. Jų dainos dar virpa vakaro sutemose.-—■
Jie grįš, kai užges saulėleidžiai, kai įsižiebs žvaigždės, kai 

rasų deimantai išpuoš pievas.— Grįš ir juodu, tylūs, paskendę 
laimės > svajonėj. Ir nematys jų akys skaisčiausių Šio vakaro rasų, 
ir nežinos juodu, kad tai tylios liūdesio Ašaros«.

Širdis nubudo; Visos mintys sukilo kaipjūrų bangos ir 
griausmingu potvyniu užliejo sielą.// •

... Ak grįžti grįžti! Grąžinti valandas, kurios liūliavo mūs .
■ \ - ramiom svajonėm./ •/ // / ;/.//> /f ;//•>•./ "

Keistas likimas suvedė musų kelius. Tada, prieš ketverius 
metus, palaidojus /paskutinį geriausią savo draugą motiną, amži
nai atsisveikinusi su tėviške, grįžau prie savo darbo. Klaidžiojau 

/ ir žuyau, kaip gęstanti liepsnelė. Ir sutikau jį taip pat vieną ir 
našlaitį, nežinantį, kas jo tikrieji tėvai.

Svajojom ir juokėmės. Ir žaisdami laužėm sau taką per 
aštrias uolas.— • '\' A./<' '//:..////.'?;:' ^■■// /.

Tada Ji atėjo, seselė jo vaikystės dienų, Mačiau jo kovą ir 
skausmą. Ir supratau, kad mes tik pakeleiviai, kurie netikėtai su
sitinka ir netikėtai išsiskiria...

, Mano saulė krito iš dangaus ir užgeso—
O Edmundai, mylimas Edmundai!.. / ■'/ '■

Duslus dejavimas nutraukė mano mintis. Nubu dau iš svajonių.

t
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tojo graudus dejavimas,
Iš skersgatvio pasirodė sulinkęs šenis* Jis slinko koja už 

kojos, lazdaieškodamaskelio. Skaisčiuose saulėleidžiuose švietė-

žodžius. Prislinkęs prie vienų namų atsisėdo prie durų. Išsitraukė 
iš kišenės maišeli ir sugrubusiais pirštais ėmė iš jo kažką ir

7 ?7 . . . jis stovėjo kur gatvėje, ant saulės įkaitintų akmenų, ir 
ranką ištiesęs maldavo praeinanČių.Irjie, įmetę jo rankon po .7 
varinuką/ eidavo sau tolyn. Ramus,šypsodami, laimingi...

dlMlį 1X11IV dčdlŲo 11 L10IXV į ivaioiuo
Dabar Jis skaito savo lobį Drebančiais pirštais apžiūri kiek- 

vieną pinigėlį ir deda pamažu į kepurę, -
Senis negirdi atsargiai veriamų durų^ pro kurias tyliai iš

sėlina išblyškęs vaikiukšdš. Jis pasilenkia pro elgetos pė^ ir jo” 
išalkusios akys užsidega. Apsidairo ir vėl jo akys įsminga į el
getos kepurę. Jis nemato, kad seka jo kiekvieną judesį. Kaip 

’ plėšrus vanagaitis ištiesia savo murziną rankutę ir tyliai pasigro
bia kelis pinigus, OūžteĮėja išsigandęs ir smunka už namų kertės.

Pakilau ir einu prie elgetos.
— Seneli, juk tave apvogė!

— Ar man kas šakol
Pradžiugau, kad; senis manęs neišgirdo — Staiga pagailo

man vaikom. ■‘"■•■'■ ■7- 7< -d. 7"'..7;7-'
_ — Senelis traukinio lauki? 7 , . 7. ■ /

: — Taip... taip ponia. Ar dar ne vėlu? Kad tik nepalikčiąu.
Tiek vargau Čia tame mieste 
sekė daugiau susirinkti. Ü: . .
nebegaliu parvilkti senų kaūlų».T-kalbčjo soniš dėdamas pinigus 
į maišėlį. 7.7.'-:v-/: 7;;'-; '■■■-;■ 7- ■ 7. . 7 _ '.,7'A ■ 7'

O jį apvogė! Tačiau negalėjau drumsti jo .džiaugsmo. Orei t 
atidariau savo piniginę ir įdėjau kelis pinigus į jo kepurę. Kitus 
padaviau jam į rankas.

skausmo Jis iškentė, kol skambi, jauna jo balso muzika virto gai
lesiu virpanti, • šaukianti pagalbos. Ir tas balsas linki man lai
mės! »Mano laime jau užgesus, senelį aš jos jau nebelaukiu... 
Ji nusileido su vakaro saule, jos skaistumas blykšta su rausvais 
saulėleidžiais... Tik duok man to karališko ramumo, seneli, kuris 
tau padeda vilkti sunkią gyvenimo naštą“.

Ö kur važiuoji, seneli?
i

*
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■— Netoli, ponia, i Vainorus.
„Vainorai? — Ten Edmundo tėviškė! Ten jis augo, išvydo 

saulę ir dangų“. Skaudžiai sugilo širdį.
. Nupirkau sau ir seniui bilietus. Ir už kėlių minučių sėdė

jome traukiny* Vienas prieš kitą. - \
Senelis nurimęs Šnibždėjo padėkos maldas. Negalėjau akių 

nukreipti nuo jo baltų plaukų, nuo sunykusio, skausmingų bruo
žų veido. Kažin koks jausmas, panašus į pagarbą, pripildė ma
no sielą.

Laukiau, kad prabiltų jo drebantis nuilsęs balsas. Oal, jis 
paskleistųman tąs keistas gyvenimo paslaptis, kurios vienam 
nukloja taką gėlių žiedeliais, o kitam užverčia aštriausiom uolom.

Tačiau senis sėdėjo, sau tylus, nurimęs, pasidavęs aukštes
niajai valiai. /z '.Vr-

.j Vainorus... J Vainorus... J Vainorus" — dundėjo trauki
nio ratai. ■ .J- ■

— j namus gal. grįsti, seneli? Oal sūnūs ar dukterys tams
tos laukia?

Nulinko senio galva, susitraukė žili antakiai. Supratau už
gavus skaudžią jo žaizdą.

— Turėjau sūnų...—Sunkiai atsidusęs pratarė. — Dabar jau 
niekas nelaukia. Esu vienui vienas... Kad matytų mano Vargą 
sūnelis! /. ■

Kažin kur jis? Oąl jau žemės jo Šviesias akis užbėrė... Jau 
daug metų jo nemačiau. Nieko apie j j nežinau. v Kai, mo tina mirė 
atidaviau jį dar visai mažą vieniems ponams... Žadėjo duoti jam 
gražesnį gyvenimą... Ką aš jam galėjau duoti?—Tik kruviną dar
bą ir vargą. O dabar skauda seną širdį, kad likau vienas, visų 
apleistas. Karo audros kažin kur nubloškė mano vaikelį... Ne
senai išgirdau, kad ponas grįžęs, kad gyvenąs mięšte. Vykau 
su viltimi juos rasti. Kelionėje pavogė paskutinius mano skati
kus, draugai paliko mane vieną. Taip ir klaidžiojau Čia ir nieko 
nesuradęs grįžtu.

Nutilo senis. Jo sustingusiose akyse sužibo ašaros. Nera
dau žodžių raminti jo skausmui. Nebejaučiau savęs. Senio pa
prasti žodžiai ugnies lašais įkrito į mario širdį. »Argi tai Ed
mundo tėvas? Argi... Ir kodėl taip skaudžiai išsiriša jo praeities 
paslaptis, kurią plonutės gyvenimo gijos buvo taip gražiai su- 
audusios?..“ .

Jaučiaus, kaip audros daužoma bangelė tarp dviejų uolos 
krantų.

— O gal sūnus nežino tamstos vargo, nežino, kad turi 
savo tikrą tėvą? — Daugiau prašiau atleisti, negu klausiau...

— O gal, o gal.« kaip aidas kartojo senis.
Traukinys sustojo. Turėjau skubėti, nes baigėsi mario ke

lionė. Pakilau eiti. Pažvelgiau į savo kelionės draugą.Jis sėdėjo 
tokioj pat pozoj. Sunėręs ant kelių rankąs, kažin kur .įbedęs 
savo tuščias akis, su- veide sustingusiu skausmu.

t
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Norėjau pulti priešsenelį ant kelių, 'bučiuoti jo gyslotas 
rankas, melsti atleidimo jo pražuvusiam sūnui... Jausmų audra 
šėlo krūtinėje. „Tai jo, tai Edmundo tėvas!“ — šaukė visos 

padėsiu...

sugriebiaujo rankas ir suklikau:
— Aš grąžinsiu«. grąžinsiu tamstai sūnų,..
Traukinys jau buvo pradėjęs eiti. Tik spėjau iššokti

' . . • • - • •» . f ■ * T .' * • , ‘ .

Gėlių puokštelė.

kuri laikomą svečiu kambaryje.

Maža pasaulio Vargo Ašara nukrito žemėn savo tėvo vargų 
vargti. ■ •- ’ " \ ■. t ,v v._

Ji palietė mano vingiuotus dvasios kelius ir suvilgė išdžiu
vusias ir suaižėjusias mano gyvenimo dienas.

ir dabar, kada mano širdis suakmenėjo, kaip tas laukų gra
nitas, •— aš vaikščioju pasaulio Vargo dukters keliautais keliais, 
kad surinkčiau visas jos išverktas ašaras ir nors truputėlį apra
minčiau savo troškulį, neš mano gyvenimo pilkos grafitinės 
dienos nuo jų dar daugiau akmenėja, dar daugiau džiūsta ir

Mūšos pakrantėse apsigyveno pavasaris. Toks jaunas, gė
lėtas, nuolat gražiu Šypsniu savo gėlėtų lūpų kampeliuose. Jis 
atėjo iš kažkur, nerūpestingai barstydamas gėlės, ir apsigyveno. 
Jis dziügayo ir visiems šypsojosi. Jis anksti rytą prausėsi •skaid
riuose Mūšos vandenyse, per dienas bėgiojo po pievas, šlamėjo 
paupio krūmų lapeliuose, vandeniu žaidė upės dugno akmenė
liais ir džiūgavo, džiūgavo. Vakarais {besdavo Žvilgį į rausvus 
saulėleidžius, o naktį į deimanto žvaigždes,-tik tadanebežaidė, p 
buvo ramus, kaip saulėleidžio angelas. Jis kažką skausmingai 
svajojo ir liūdnai šypsojo. Tada su juo šypsojo visa, kas tik jį 
pažino.

9
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Jaunoji Aliutėj pajutusi, kad jos krūtinėj\n^ 
plaka/ puolė pavasariui į glėbį ir bučiavo jo gėlėtas lūpas, jo ; 
saulėtas akis. Per dienas ji džiūgavo kartu su juOj vakarą liūs— 
davo ir kažko ilgėdavos, ilgėdavos. Ji pamilo pavasarį.

Vakarais mėgdavo Aliutę viena pasiirstyti Mūša; Saulė arti 
laidos—-Aliutė jau pamūsyj. Laivelis nežymiai atsiskirdavo kranto. 
Mažu tęs Muso s bangelės š Ii ukšno j o, glamon ėj olai vėl į, sakę Aliu - 
tei graudžias, džiūgaujančio pavasario pasakas. Saulė raudonais, 
spinduliais dairėsi po plačias užmušto pievas, po pamūsio krū
mus ir bučiavo baltų vandens lelijų jaunus žiedus. Aliutė skynė 
baltas lelijas, bučiavo jas ir kažko ilgėjosi* jai nuobodį ir sveti^ 
madartebebuvoskaudausgyvenirnofiiosofija^ Jiužtatneaiškiai; 
kažką juto, kažkodėl nedrąsiai ir žydriomis akimistamsė- 

<jaučiu^ Äib/^iuS'- ramstė, r , ’ - / • • , _ ’ ■ * • . .» , . V . •/ • ‘ •. * . u ■ •
Vieną vakarą panoro Aliutė persikeldinti į kitą Mūšos pusę 

Kažkas ją ten masino, traukė, lyg ką žadėjo. Iššoko ji iŠ laivelio» 
į plačią lygią pavasario gėlių pribarstytą pievą. Visos gėlės žiū
rėjo į ją, sveikinosi savo įvairiaspalvėmis galvutėmis. Aliutė sky- 
nė jas, tokias gražias, atgijusias, vakaro vėsos išbučiuotas. Pilki 
pavasario rūkai nusileido į pamūšį. Pats pavasaris, tur būt kur 
ant pamūšio akmens atsisėdęs, į rausvus saulėleidžiūs įbedė jau
nąs melsvas akis. Vėsuma perlindo savo šaltais pirštais per plo- _ 
nutę Aliutės suknelę. Per kupstus pasišokėdama, ji skubėjo | 
laivelį. Tirštas nusileidęs rūkas supė ją pilka aureole, o ji, baltutėj 
buvo daugiau panaši j pasakingą Mūšos undinę, negu į realią, 
tėvo močiutės dukrelę Aliutę; 1 ; ‘

Ant upės kranto ji sutiko besivaikšdojantį jaunuolį. Jis^ 
nešėsi rankose knygas. Akimis pilkus vakaro rūbus sklaidė. /

— Atsiprašau, panelėj Tamstai šalta aš padėsiu į kitą pus^
■ peršiirtk : \«

■ Bet per kur tamsta grįši?-- ’ ■ ■
'- Aš grįšiu per tiltą. ■ ■

— Bet tamsta... aš labai skubu... ten manęs tėveliai. laukia/
Ji įšoko laiveliu ir skubiai atsistūmė nuo kranto. Jauna šir* 

dis kažko neramiai suplakė—ji sutiko jo tamsių akių žvilgį. Pa
žiūrėjo skersai upes ten, kur jis liko. Jis stovėjo ir žiūrėjo — ka
žin į Aliutę ar į rausvus saulėleidžius.

Liudas, paskutinių klasių gimnazistas, dažnai vaikščiodavo 
pamušiais ir vis matydavo Mūšoje plūduriuojantį Aliutės laivelį 
Jis vakaro pasiilgime paskendęs, ilgai žiūrėdavo į ją plaukiojan
čią, su vandens lelijotnis bežaidžiančią. Jį apirudavo keistas jau
smas, kažkoks saldus, neramūs skausmas suspausdavo krūtinę 
it skaudus jo žvilgis grimzdavo į vakaro atspalviais pražydusį 
vandenį ar į rausvus gražaus pavasario vakaro tolius.

10
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įkyriai Š nabždėjo jam -į aus į

Liudas Aliutę kas vakaras užkalbindavo b^lttdūridojąnčiį 
upėje. jie kalbėjo paprastai, betnuoširdžiaL Apie gėles, upės 
bangas, svajingus vakarus ir kaitrius vidurdienius—mėgstamiau
sio sbuvoji/temo s. >;'•

drąsus jaunas susitikimas. Jo skaudus, skaudaus gyvenimo pa- 
liestos sielos, žvilgis išdegino Aliutės sieloj pirmąją nebeužgyjamą

X

'■ : iraudonos prie baltų vandens lelijų nepaprastai tikš.^ ^
Ji paėmė nedrąsiai pirmąją savo gyvenime vyriškio dovaną^ 

Ji pajuto, käd jis yra artimiausias iš artimųjų,
; Prasidėjolaimingoskartui^s^^

nos. Judviejų laiveliai dažnai susitikdavo rausvais saulėleidžiais- 
raibuliuojančioje Mūšoje, jis vežiojo jai savo sesutės darželio'

klausėsi ir gėrėjos r

davė raudonų akšominių gėlių pluoštą. Jų viduryje šypsojo di- 
' delis baltas narcizas? '■■'°’; ■? ■ ■■.

— Atsiprašau, tarnsta, bet aš turiu skubėti į namus — ten 
man reikia tėveliam š prie darbo.

* ’ - *" a . • - • • "* äh *.* * di 1 fe 4 * iAh V ' «h ■*

Ji prispaudė gyvybe tebekvėpuojančių gelių puokštelę prie 
lūpų. Liudui akyse sužibo ašaros. Jis apsisuko ir nubėgo už ru
gių. Ten pargriuvo žalioj vejoj 4r skaudžiai pravirko.
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tokia pat, kaip tu... Bet mano dienos gal kartu nuvys su tuo baltu 
narcizu, o kartu su jomis ir mano meilė/ Tik tu žydėsi, ir, gal, 

/ kieno akių pakirsta, kieno rankų glamonėjama Suvysi, kaip bal-
? • tas lelijos žiedas... v',’k '7\/-

Krūtinėj pasidąrė taip gera, saldu, gerklėn kažkas sūrus įsi- 
liejo.Išsitraukė baltą skepetaitę ir ji pridėta prie lūpų pražydo, 

Jcaip aksominiai šv. Petro rakteliai. :
. - ' . . . . . ■ « • • •*' ♦ J-'* . 'i ’ '‘i*.*

Liudo senai jau nebesimatė

nr'-4

Liudo senai jau nebesimatė. Jį paslėpė tyliai banguojanti 
rugių jura. Aliutė stovėjo, spaudė gėles prie jaunos virpančios 
krūtinės ir kažkam iš čia nematomam/ šypsojo. Gėlės rankoje : 
prasiskleidė. Šmėkštelėjo baltas popierėlis. Skubiai jį ištraukė. 
,, Myliu Tave“—gražiom i sraidėmis tarp neužmirštuolių nusi- 
šypsojo. ■■■ ' '/■'■■■ - V7' :' T:.

Perdaug buvo laimės. Jos jauna širdis to apimti negalėjo. 
Jai buvo linksma ir kažko liūdna, ji juokės ir norėjo verkti. Ji 
norėjo džiaugtis, bet vėl Šnabždėjo:

Kam jis tat pasakė... Kaip aš jį sutiksiu?.Kaip pažiū- 
rėšiu j akis?... Ką aš turėsiu jam pasakyti?... >

Tą vakarą ji nebeplaųkė. Persikėlė, per upę ir gaišuodama, 
lyg ko laukdama nuėjo namo. Širdis neramiai plakė gal juto 
jo kančias. Jo tamsios skausmingos akys budėjo pačiam jos jaunu 
tės sielos viduryj.

Nuo tos dienos nebedrįso Aliutė pasirodyti upėj 
kažkas taip traukte ten traukė, lyg šaukte šaukė. Ji matydavo kas 
-vakarą anapus upės vaikščiojančią juodą žmogystą, juto jos žvil
gį savo sieloje ir tajp norėjo ten būti, bet nėjo.

Tat tęsėsi1 ne amžiais. Juodoji žmpgystėišnyko. Aliutė lauk
ėdavo, iki sutemų ant palangės pasirėmusi, bet Mūsos krantas 
buvo tuščias, tik pavasaris ant pakrančio akmens atsisėdęs ri- 
mojo ir lakštingalų klausėm . :

— Gal užpyko?... Gal pamanė,_ kad aš jo nemyliu?... su
šnabždėdavo Aliutė. Jaunos slepiamos ašaros, nuregėdavo per 
rausvus skruostukus.

Jai buvo liūdna ir ilgų. Ji nmojp ir liūdnomis ašarotomis 
^akimis žvelgė į žaliuojančius užmūšįo jaukus. Gal ateis, gal pa
jus, kad ji dabar taip laukia. Bet ten buvo tuščia. Kartais pasi
rodydavo balta moters skarelė, kartais šmėkštelėdavo tarp rugių 
kažkas juodas, lyg skaisčiausios vilties kibirkštėle, ir vėl išnyk
davo,palikdama Aliutės širdyj juodus debesis.

— Aliut, kodėl tu nebeeini į Musą pasiirstyti?—klausė iš 
daržo motina,

— Eisiu, motut, šiandien—šiandien toks gražus vakaras.
Ji išbėgo, \ '
— Gal jis mane pamatęs ateis, būtinai ateis!... Bet ką aš

■' jam sakysiu? ■'</. \ \
Nenumatdomąs laukimo troškulys? nugalėjo kuklią baimę. 

Laivelį nešė raibuliuojanti upės srovė, tyliai šliuksėjo vandenyj

12
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mh*mbmhmmmhm—<vvvf*~»^"*>***>* jl ■-*- fT^w tt ~i x~ v i.

laivelio pajudintos vandens lelijos. Pakrantėse svajojo rausva
skruostis pavakarys. Krūmuos meilės dainas klegėjo lakštingala. 
Tik Aliutei tat kažkodėl dar labiau didino nesuprantamą skau
smą. Jos linažiedės akys smeigėsi į ant kalniuko šaulės spindu- 
liąis šypsantį kaimą, į šiapus jo ištysusius laukus, bet ten buvo

' tylu, vėsu ir ramu.» •..'■. '.:;; . v . . 'o'":
Nesulaikomos nežinios ašaros, kaip dangiški perlai lašėjoj- 

tamsėjančius Mūšos vandenis. Taip praslinko dar keletas ilgtį ir 
skaudžių Aliutės Širdžiai vakarų.

Vieną šypsantį rytmetį—dar Aliutė tebegulėjo lovoje—kaž
kokia moteris apsilankė pas jos motutę.

~ Zinai, kaimynei, Baublių Liudukas labai serga. Sako var
giaijau bekelsiąs. Tiek vargo, tiek mokės ir reikėjo dabar su
sirgti. ? : J..V :?L-■•■ < •.

■ -— Sako džiova... "</.• ?. ■•<
Aliutė tat nugirdo pro praviras savo kambarėlio duris. Dau

giau ji nebegirdėjo. Ašaros upeliais pasipylė iš jaunų akių. Ji 
verkė savo vystančios meilės. Ištraukė bevystančias jo raudonas 
meilės gėles, spaudė’prie lupų ir gaivino jas ašaromis.

Jūs vystatę—vysta ir mano meilė, o kad aš galėčiau su 
jumis kartu suvysti. Geras Dievulis, aš nusidedu Tau, bet kam 
.įlašinai mano jaunon širdin deginančios meilės, kam. leidai su
tikti tas jo, skausmingas, mirties persekiojamas akis. Dievuli, 
kam atimi iš manęs jas. Jei vysta mano meilė leisk ir man suvys
ti, kaip tam nuskintam žiedeliui..

Ji verkė ir meldės. Kambaryje drėko nuo jos ašarų baltos 
pagalvės, lauke rasoje gėlės, Upėje žaidė jaunomis ašaromis bal
tos lelijos. .

Kartą pasileido iš dangaus mėlynę ramstančio, bažnyčios 
bokšto varpų aidas. Aliutė sėdėjo sode ir klausė jo. Jis vos gir
dimas sklido per žaliuojančius laukus, o krūmuos pasislėpus ne
drąsiai skardeno lakštutė. Ten toli žaliuojančiame pušyne suai
dėjo gegutės rauda. Visa tai Aliutei pasirodė labai panašu į liūd
ną kažkur girdėtą ar sapnė sapnuotą šermenų maršą. Suskurdo 
jauna širdis, o ašaros kaip ryto rasos riedėjo į šypsančią žolę.

— Praąom į pagrabą.
—- Kas mirė? •*. "
— Baublių Liudukas.
Išgirdo trumpą kažkieno pasikalbėjimą su laidotuvių 

kviesliu.
— Tai jam skambina?
— Jam.
— Vargšas berniukas.
— Kaip neplyšta tėvų širdis!
Kaip įkaitintais virbaliais smaigė Aliutės širdį.
-— Viešpatie, paimk ir mane kartu. Kam turiu aš čia be 

presmės vysti Tavo pasauly. Atleisk man Dievuli, aš nežinau ko 
prašau- bet Tu geriau pažįsti mano kelius, negu aš.
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7 Tebūnie taip kaip Tu jerhši... 7-:7/~;../ ■
ji ligai meldėsi. Švelnus vėjelis pynę iš jos minčių jaunos 

meilės vainikus ir nešė prieAukščiausiojo kojų. Mal da ją sus
tiprino. Nupraususi išverktas akis ir nuskynusi gražiausią narci- 
zo žiedą savo daržely išsirengė su motutę aplankyti mk

■ rūsio jo. ■ 77'<7:7;'- ■ • •7; / ■ 7; - ■ 77 _ 7-. .7.'? /■•■-■•■■■?-'.:7'-;7777
z Liudas gulėjo juodai aprengtas. Visiškai taip pat, kaip ji 

matydavo jį paskutinį laiką paupiais besivaikščiojantį. Veidai' 
išbalę ir išdžiuvę. Lupos liūdnai šypsojo. Užmerktos akys nebe* 
žiurėjo kaip kad žiūrėdavo susitikusios pavasaringose Mūšos;

- pakraščiuose; 7:• .77 \ 77■.<,■'7 7;7 7'77.M 77/' 7-7 7 .//^
~ Aliutėperžvelgėžniogų,kuriožvilgisdartebe šir

dyj,— jis buvo šaltas ir bejausmis, tik lūpos liūdnai šypsojo; Ji 
prisegė jam prie krūtinės baltą narcizą, krūtinę: kažkas suspaudė^ 
akys pasruvo ašaromis, langai raudonomis liepsnomis sulieps
nojo. Ji /skaudžiai sudejavo ir sunkiai nusviro į motinos glėbį>

Daug dienų ir pavasarių praslinko, bet Aliutę lydi tamsios 
skausmingos akys ir lyg klausia, lyg sako:

Ir, gal, kieno žvilgių pakirsta ir rankų glamonėjama tu nu
vysi, kaip nuskinta darželio gėlė.

Jos akys, prisiminusios anas akis skaudžiai nuliūsta, vėl iešto 
kitų tokių. Bet ar beras, kuriose galėtų paskęsti pirmosios?

Tėvynės Šventoji
(Joanos D'Are 500 tn. sukaktuvėms paminėti)

Jau minime penkių šimtų metų sukaktuves tos keliolikos^ 
metų mergelės, kuriai ši m tmeti iriame (1328—1453). Angį ų Pran^ 
eūzų kare buvo lemta likti savo tėvynės, Prancūzijos, gelbėtoja.- 
Prancūzai ją vadina Tėvynės Šventąją, b mes daugiau esame įpra
tę vadinti Orleano Mergelę.

Ji gimė 1412 m. nedideliame Domrėmy sodžiui paliai Lo
taringiją pasiturinčioj ūkininkų Arkų šeimoj; Vaikystę praleidd 
ganydama tėvo namų avelės. Dievobaiminga piemenaitė atspėja
momis valandėlėmis bėgdavo į sodžiaus koplytėlę, ten karštai 
melsdavosi ir puošdavo altorius puokštėmis pačios pririnktųji|. 
laukinių gėlių. Nekalta mintis skaidriai įžveigdavo maldų dangiš- 
kūosiūs laimę ir grožį, nuo kurių negalėdavo jos atskirti nė 
dažni pajuokimai ir paniekinimai tų, kurie jos pergyvenamojo 
džiaugsmo nemokėjo suprasti.

» • ’ ' » » . gi

, J ■ ' • ■ “ ' ' ■ •. . "

• ‘ . ' • • • - ’ • ■ ’ i . . .• ' . ' ' * * ‘ ‘ 1 - .

r) Keletas minčių pagal Št. X. Touch et veikalą ,,La sainte de la pairiem
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gyvenimą nevystančiais pamaldumo žiedais jau praeina. (

priešų. - į.. ' -v : '■ > ■ .
Burgundai ' plėšikaudami pasiekia giliausias Prancūzijos vie

»*«*** *»MV* * *M.
lenkė ir Domremy. C

Äi

*1

las ir kalnus, neapleidžia jau ketvirti metai. -1422 m. gegužės 
mėn. 7 d.jai pasirodo; Švento ji Panelė, paliepiaeitigelbėtiOrle- 
aną ir vainikuoti ; Reimse Karolių Vll<
nulėmė keleto metų sunkią kovą. Joana slapta apleidžia tėvų ( 
namus ir Vyksta\paš Vąkulero pilies komendantą, čia jos vie
nųjų pašaipų pradžia. Domremy piemenėlė atėjo gelbėti Orleaną 
ir vainikuoti karaliausi — skaudūs juokas praskambėjo Vakulere

J

nija ir jis pasveikina mintį apie DpmrentyŠventąją. Bet prielan- 
Ižus karaliaus rūmams asmuo AgnietėSorelįprašo, kad ka
kalius vis dėlto sutiktų pasimatyti su ta bųrtįninke.
;' Joana įleista į rūmus.Nesvyruodama einaprie^karaliaus tuo 

"tarpu persirengusio, kad ši jo nepažintų, kitų: dvariškių tarpe ir

šią Prancūzijos kariuomenę, Drausmės, tvarkos, Dievo ir tėvynės 
meilės dvasia suliepsnoja būruose, gyvai pasiryžusiuose Joanos 

. vadovybėje vaduoti paplūdusią nelaimėse šalį. Joana pramato dar 
•didpani Vrrnnin nralieiima ir karifai meldžiaair nrašvdama Vieš-«

iančiam Dievo malonėje Prancūzijos stiprumui. Rašo ji Anglų

. e-
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130 . Tėvynės šventoji. '

patiems. Anglų stovyklose didžiausia pašaipą iš skelbiančios 
jiems kovą tariamos šventosios. Joana pririšusi prie ieties galo, 
pašiunčia priešams paskutinį trečiąjį maldavimo atsitraukti tino 
Orleano 0 laišką, .bet išgirsta jų pyktį, kad Štai ta burtininkė vėl 
grasanti kova, Ji griaudžiai apsiverkia negalėdama tikslą atsiekti 
žodžiu, sumosuoją kalaviją, leisdama prancūzams visu griežtumu 
apsiginti bemėginamą išgriauti paskutinę Šalies išsigelbėjimo vii* 
tį, Orleano tvirtovę. Jos kalavijas tebuvo drąsintojas narsiesiems 
karžygiams, b pati, kad ir suprasdama apsiginimo teisėtumą Vi
sagalio Viešpačio akyse ir net jai skyrimą tą teisėtumą atstatyti,, 
bet gi jutbsi persilpna tą apslginimą vykdyti kalaviju. Naktimis,, 
nutilus karo viesulai, ji melsdavosi už pralietąjį kraują, už aukas; 
dėl nebesuderinamų geruoju norų žmonėse, dėl atstatymo jau ' 
Šimtmečiui prarastotaikaus gyvenimo, dėl nuodėmių, iš kurių 
vėl pakilti reikėjo /didelio atpirkimo.

1429 m. gegužės mėn. 8 d* Orleanas paimtas prancūzų. 
Prancūzijos istorijoj didžiosios savaitės įvykiai baigiasi tautos 
beprarandamos gyvybės laimėjimu O pryšakyįvykių išmeldusi 
Dievą stebuklą, jauna nekaltumo grožiu spindinti Domremy pie
menaitė, tik tuo tarpu parodyti narsumfll kovai su piktybėmis 
apsivilkusi karžygio drabužiais ir apsiginklavusi ta pikčiausiąja 
žemiškąją priemonę atstatyti tarp žmonių teisybę pltėno ginkiu. 
Orleanas išbuvęs anglų apsuptas septynis mėnesius, dabar gar
bina stebuklingąją Joaną, jai kloja gėlių kelius; J3et Ji rūpesty, 
nes žygis nebaigtas. Joana nori greičiau į Reimsą, ten apvai
nikuoti karalių. Pasisekimas auga. Visi džiaugiasi, išgelbėtoja 
ir eina pasitikėjimo pilni ten, kur yra didvyrės kviečiami. Liepos 
16 d. Karolius VII įžengia į Reimsą. Per vainikavimą ji stovi 
šarvuose greta karaliaus, o paskui puldama Karoliui VII po kojų 
pravirksta džiaugsmu, kad jos pareiga esanti atlikta ir kad tik* 
rasis Prancūzijos valdovas Aukščiausiojo esąs parodytas. 
Ji sau nieko nenori, tik prašo Domremy, suvargintą kovų ir plė
šimų, atleisti nuo mokėjimo

Nebeišleista karaliaus atgal į Demremy ganyklas, ji liko ka
rališkuose rūmuose. 1430 m. pavasarį Anglai apsupa Kompje- 
ną (Compiegne). Joana skubinasi jo gelbėti. Bet čia paimama 
iriėsų į nelaisvę, skaudžiai kankinama, kamantinėjama ir apšaukta 
burtininke ir 1431 m. sudeginama aut laužo Rouen’oj, o pelenai 
jo s kū no supilami į Seną (Seine).

Orleanas jos niekada nepamiršo. Kas gegužės 8 d. kėlė 
išlaisvintojos šventę Ir lyg kokią pasaką pasakojo per šimtme
čius garsųjį Orleano įvykį senieji jauniesiems. 1869 m. gegu* 
žės 8 d. pradėta jos beatifikacijos byla ir 1920 m. pripažinta 
šventąja. ■ ' b,

/ Beatifikacijos dieną džiaugėsi Orleaniečiai galėsią iškelti aį- 
toriuje tą, kurios nekaltumas ir malda penkioliktame šimtmety 
prikėlė pašlijusi karaliaus dvarą ir ritierius, džiaugėsi ir visi kiti 
tikintieji, nes šventoji karžygė Bažnyčios parodyta veikianti Ten, 
kur užtarimas visiems reikalingas.

*

v.
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Du palaimintieji
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• i _ • r ’ I ■ ' «

(Kun. fono Bosko bėaiifikaclfos proga)
Karšta mėlynojo Italijos dangaus saulė sviro už Apeninų- 

0 Marialdo priemiestyje buvo ruošiamasi prie iškilmingos šventės — 
< Marijos Dievo Motinos atlaidų. Visas katalikiškasai kvartalas ju~ 

dėjo lyg skruzdėlynas. Vieni puošė namus, antri gatves, tretį baž
nyčią. Neatsiliko ir vaikau Jie net suprakaitavę, bet nušvitusiais 
veidais žaidė erdvioje bažnyčios aikštėje. Visur džiaugsmas^ šven
tės išvakarių nuotaika. Prie bažnyčios durų stovėjojyg ko susi- 
mąstęs jaunas klierikas. Jo Juodos didelės akys liūdnokai sekė 
vaikų žaidimą. Tuo tarpti iš vaikų būrio iššoko lyg kažkur kHe? 
riko matytas berniukas garbanuota galvute ir karštai į pasaulį 
žiūrinčiomis akutėmis. Vienu akimirksniu jis pribėgo prie rimto 
klieriko. Vaikišku draugiškumu jį pagrėbęs už rankos prakalbino;

— Gal, tamstele, norėtumei pamatyti šį tą musų papuošimų 
šventei? Klierikas pasilenkė prie savo mažojo prieteliaus. Tylitelaičiai 
paklausė:

— Kiek turi metų? *

— Ar mokaisi kur nors?
— Taip; iš gerų žmonių malonės mokausi čia pat.
— Ar dažnai eini išpažinties ir prie šv. Komunijos?
— Dažniausiai, kada tik galiu.
Klierikas suspaudęs berniuko rankutę nutilo. Jo akys žiūrėjo 

į dangų, lyg dėkodamos Viešpačiui už žemėsangeliuku lyg pra
šydamos tolimesnės jam palaimos. Berniukas jautėsi prie jam ar
timos sielos. Jis buvo pasiryžęs daug ir atvirai kalbėti.

— Tamstele, eikim gi parodysiu šventei paruoštas naujeny
bes. Klierikas dar dvasingiau pažiūrėjęs berniukui į akis atsakė:'

— Mano mielas draugužį dvasiškių naujenybės-^bažnyčios- 
apeigos; juo jos pamaldžiau atliekamos, juo malonesnės ir gra
žesnės. Musų naujenybės—tikėjimo praktikos. * Jos visados nau
jos, ir todėl turėtų būti visų uoliai atliekamos. Aš čia lauksiu 
kolei atidarys duris. Berniukas nekaltai nusijuokė.

— Taip, tai teisybė,—tarė jisai, bet gi yra laikas eiti baž- 
ny čion ir laikas pąsilinksminti. Klierikas užbaigė:

.... —' Kas tampa bažnyčios tarnu, atsiduoda Dievui. Tada jo 
širdį gali traukti tik tai, kas būtų didesnei Dievo garbei ir sielų 
išganymui. Abu nutilo. Pagaliau klierikas bučiuodamas berniukui 
į skruostą dar paklausė:

— Bet nors dabar brangus pasakyk, kuo gi vadinies?
— Ar aš?—Aš’ Jonas Bpsko.

•■——■.■O tamsta? :
Aš, tarė saldžiai šypsodamasis klierikas, Juozas Cafasso.
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■ ■ ■ * • • • • ■ . . .. • • ■■ • ’7^-A, tai bene iš Castelnubvod’Asti? </•...' --Taip. . ... .?... .• ■■■ . ■ ; . ? '■■■•-„ ■ ■../■■: 7:-Tai it-aš'-'iš.'^n/t;'>77777/777-’7 • ^Ar'riašBrl^ar^ritds 'šūnus?7';:::,7'7'7.7^ '■ 7'7 -y taip, ' .,>77'77 7' ..77:.- ■ :'777<7777!. > 77777>% T<77:-Klierikas stebėjosi ir džiaugėsi. Tuo. tarpu atsidarė bažnyčios durys. Abu; prieteliai ■ turėjo atsis veikinti. j onuka^ sarinis drugis vėl dingb vaikuose. Juozas čafasso liko susijaudinęs.Jo atmintyje stojo mažas kalnų slėnymiestelisCastelnuo- vo d’Asti,kuriame gyveno Jonuko motina, yisojapylinkėjyžinoma -geraširdė neturtinga našlė Margarita. Juozui Cafassui išvažiuojant iŠ"gimtinės, Jonukas liko dar mažasy dėl to irnenuostabu,kad dabar jo negalėjo greit pažinti* Dabar gi jį rado žaidžiant su vaikais, /bet taip^Itošį išminties, lärstb tikimo modžiaugsmospindulių. 77? 77.7 >>-7.7 77^^^7- I^š žtap> ar ne jam^^ ® pamanė sau klierikas ir jėjo į bažnyčią. Širdy jaute g kažką nępa' prastą.Taip ir turėjo būti. Jei kas būtų atidengęs ploną ateities šydą, Juozukas ir Jonukas kartu su visu katalikiškuoju pasauliu, -būtų galėję gėrėtis milijonais papuoštų altorių, ant kurių žibėjo dviejų naujosios eros apaštalų, dviejų gyvenimo draugų paveik- .slai. Jie vadinosi pal. kun. Jonas Bosko ir pąl. kun. juožąpas Cafasso. ■.7 . C.ę ' -

/;<j:y77';;€7C‘§lcai^
‘ \ M H * ' ’ * • - - . '■ •. , . ■ • <

, 7 .* . ■ * . • ’ * . i ■ A- • -e

’ • 7 / - ’ - ’ * . ’ ’ «. •

’ H Gabriel Palau«
’ ■ ‘ 7' . . ; . ‘ 7 7 ■ ;' 77? -• 7- 777,1'. g'7 ?7>, ' 777/ 7. - T

. ’ * * * ■ 1 - ■ .* * . . , .. * ‘
. * '* ■ ■* ■ . ’ _ • • - • ' * , , * , * •Tu skaitai daug. Gal būt ir perdaug. 77 7..7./-7;.; /' /7. ■ \ 2. 7' -7 7-77 ; 77 ■ 7 ,7.;.Ne gausus skaitymas yra naudinga, bet išmintingas.

■■ g’'- 7 " . '■ 1 ■ - 7 ■’ . 7 - . , 7 7 •’77>. ■■ ■. '■ ■77 .7-.7- 3.• 7.' 7^777'7..: . 7. .,-..7.7'• ■
* * • * 7 - . . 1 * . - 7 ■ ’ • » . • - . , - . . - . ’ ’Yra žmonių, kurie žiūri į labai daug ką, bet nieko nemato.7“ • ' -7 ’ ‘ ; • ’ ■ . . 7 •. ’ .7 ,. • . ■ 7 ‘ 7

" 4.Mažai teturėsi naudos, jei skaitysi daug ir paskubomis.
• <7- 7 ■ ■ ” 7-’ • 7 .7 ■_ . ' ■ -7 ; 7 ' \ .

; ■ 7 77 7 < ■ 5. 7" .77/■"
• • ’• . • * . . • . • ■' • • ■ * .* ” •_ *■ •Išsirink knygų nedaug, geriausias iš -tūkštancių, Skaityk lėtai, ramia siela, su dėmesiu, trokšdama pasisavinti jose tai, kas galėtų padaryti tave gėrėsnę, kuo galėtum į gera ir kitus paveikti.
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6,
ji nėra lietaus vilgoma. T

7. Z- "/j.

Kiekvienas paviršutiniškas skaitymas yra audra praūžianti 
mažai lietaus palikusi.

£

Geriau yra mažai dalykų mąstyti, bet giliau, negu daug,' 
Jbet paviršutiniškai ir be tvarkos.

• . ■ .+ ■ ' ’ *. ■ f ’ /

Mokykis skaityti. Mokykis pasisavinti šventas ir naudingas 
■mintis.. ■

. 10- ■■

Yra knygų, visam pasauliui. Yra jų ir mažam žmonių 
skaičiui.

\ • H.
Yra knygų, kurios tau^ tinka. Yra jų ir tokių, kurios tinka 

kitiems.
r \ 12. :' ?. : j.'•-<

Geriausios yra tos, kurios tikrai tave apšviečia ir tave stip
rina, kurios tave ramina ir tuo pat laiku tavo klaidas pataiso.

Knygos, kurios tau patinka, nes tavo vaizduotę erzina ir 
tavo jausmus jaudina yra kardas, kurs žeidžia nejuntamai, bet 
giliai ir užnuodydamas kraują.

. ’ . 14. ■ :
. Ar norėtum žinoti nesuskaitomas daugybes fiziškų ir psi
chiškų ligų, pareinančių nuo blogų knygų skaitymo? Jei tu ne
gali dar pati apie save tai pastebėti, pasimokyk iš gyvenimo tų, 

9 kurie yra buvę tokiam skaitymui atsidėję.

15. ‘
Oras, saulė, saikingas vartojimas stiprina kūną, sveikos mintys, 

kilnūs jausmai, dorybių vykdymas stiprina sielą.
• . ■ . ■ į ■ •

Skaityboj tu paskęsti, ji tave silpnina, ji tave žavi, tave jau
dina ir išplėšia iš tavęs ateities viltį, ji tau įrodinėja, kad jos ne
sama tinkamos nei tau, nei kam kitam.
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.< ' ■ ■ 17- ■ -V

Geriau yra mažiau žinoti ir gerai gyventi, negu žinoti 
daug ir gyventi blogai.

Kas pasauliui iš to, kad tu manysi esanti mokyta, jei ne
mokėsi pamokyti pavyzdžiu dorybių išminties.

. * ”, .♦ • * '* ' ’ . 1» * ■ ■ * r ■ ‘ ■

Mokykis skaityti, mokykis išmintingai skaityti.

? ' 'Z'-'/-- 20.
Ne visad mokslas yra išmintis; atvirkščiai, tikras dalykui 

pažinimas ir pačios garbinimasis jų tarpe yra tuštybė ir kvailystė

’ / . • 21.
• . , ’ * . • (

Išmintingesnė yra nusižeminusi ir sveiko sprendimo turinti 
moteris, negu išpuikęs ir nusimąstęs mokslininkas.

22. . ~
Didžiausia kliūtis protinei pažangai tai klaidingas dėl pųi* 

kybės mokslas, pašlijusi dora, kuri romanų yra dar vis žemina
ma ir griaunama.

• 1 ’ * • ' • ‘

■ • a * ■ 4 ■

■ ’ - * , ■ . 1 * ’

Antipatija
Iš Gabriel Palau

; . h ' \ r
. ‘ ‘ ■ ... ‘ ■

Aš žinau, tu negali jo matyti. Tas asmuo tau antipatin- 
giausias; ir jis visad tau kelią pastojęs.

■ . ■ * ■ • . .

• • 2. .
Tai tikras piktos dvasios apsėdimas. Tu nori jį pamiršti, 3 

bet negali.
3-

Kai tu kalbi, jis niekina tavo žodžius.

/ • ; ■ /■ . ■ :■ ; ■ ■ 4. /. 1.
Kai tu žiuri į jį, jis tavęs nemato. Kai tu nusigręžti nuo jo,,

jis be perstogės įsmeigęs į tave akis.
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'' V'■ Antipatija.
■ • . • . * . * . -<■ . • ‘ .

l • •

■ ■■ 5. .. ■ ' ■ ■ ■ ■■</■ ■' \
T ‘ • , * ■ •

Jei tu ką sumanai, jis yradidžiausias tavo sumanymų vyk
dymo trukdytojas.

• 7- ■ ■■■■■ ' 6. • . v:0-. •. - : ■■■
* *■ • . • ♦ • ’ ’ . *

Ir kaip dažnai pasiryžti nebemąstyti apie jį

Visa prievarta baigiasi tuo, kad jis vėl į tave dar aiškiau 
sugrįžta. ■

Bet ar tikrai jis antipatingas? 
. • . "■ • • . . ; - ‘ ‘ . rf •

• * , • • • . ' . ' . • . • ‘ ' • A'

Pasakyk man, *ar esi mąsčiusi kada iš kur tas neapykantos 
jausmas tavyje šiam asmeniui skiriamas?

’ l0- ? ■

Kurių’ blogybių randi tame žmoguje, kad tiek labai jo ne
apkenti.

. IT.
Jis tau nepatinka. Jis tau prieštarauja. Tu negali tai pakęsti.

12. ' • .
Tavo dorybės yrą labai netvirtos, jei tu negali nieko pakelti.

;V' 13. ?J. .
Kiek daug turi Dievas pakelti dėl tavęs! Ir kaip dar meiliai 

jis tat atlieka!
■■ ■ • . Ū ; ' . • ’ ‘ •

• . I . . *

Ar nebijai pati būti Dievo antipatija? 
. ’ ■ < < 15. - ■

■ •. • • 1 ‘ - . ■

Žinau. Tu kai kada neigi Dievą, Jj priverti nuliūsti; tu Jo 
prašai meilės, ir nepasitenkinimo akimis žiūri, jei Jis tau atsako.

16.
Tu labai užgauli. Visas pasaulis turi pildyti tavo norą.

■ ■ ' o . ■ 17- / ■ ;

Būk atlaidesnė. Praplėsk savo širdį. Praverk meilingumo 
akis.

■ 18. ' - • ■
Męs visi klystame. Ramiai žiūrėk į kito paklydimus, ir tada 

nesijaudinsi be reikalo. -
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Meilės žodžiai
' ■ ■ • ■ ’ ’ .z-' ' ■ ■' . . ' .■ . ■

J. Jątulytė ‘
Meilė yra tarsi šventykla, o meilės mintys yra pamatas, yra 

' granitinė uola, iš kurios kyla rūmai ir bokštai, — tai meilės 
žodžiai. \

Jei mes ilgesnį laiką su atsidėjimu sekame savo mintis ir 
su budria savytvarka keliame savyje meilės mintis, tada mums ne
bebus sunku kalbėti meilės žodžiai. Mes galime sakyti meilius 
žodžius, o širdy nejausti meilės. Tokie meilūs žodžiai yra be 
sielos; jie neturi išvidinės šilumos ir švelnaus skambėjimo. Jie 
neplaukia iš mūsų širdies, todėl neranda kelio j kitų širdis. Ir 
mes nejaučiame gilumo žodžiuose, kad ir labai draugiškuose ir 
meiliuose, jeigu tas, kuris tuos žodžius sako netaria jų rimtai ir 
tiesiai. Mes visada nujaučiame, kas tikra ir käs netikra. Tiktai 
meilės mintis pagimdo meilės žodį, kuris suvirpina kitų širdies 
stygas, suderina jas ir skambina jomis naujas melodijas.

Uoliai besipratindamos mąstyti vien meilės mintis, mes greit 
pajusime, kad yra sunkumų, kuriuos privalome nugalėti, jei no
rime, kad mūsų mintys rastų atatinkamą žodžių išraišką. Toks 
muš trukdąs sunkumas yra, sakysim gėda, kuri mums dažnai 
užriša burną net ir tada, kai mes kalbame su savo artimaisiais 
žmonėmis; Mes visada giliai užjaučiame jų skausmą ir visada 
trokštame jiems tai pasakyti, tačiau tylime, nors ir tudm formas, 
kurios gražiai galėtų išreikšti mūsų jausmus. — Mes nedrįstame 
ištarti tikrų meilės žodžių. ;

Bet ar gali likti nepasakyti tie žodžiai, kurie suteiktų pa
guodą kenčiančiai mūsų seserei ar?broliui? O, ne! Geriau mes 
gėdykimės kalbėti tuščias, beprasmingas kalbas, geriau išsižadė- 
kime visų plepių žodelių dėl vieno tikro širdies žodžio. Turime 
įprasti kalbėti tuos meilės „žodžius, kurie, kaip balzamas gydo 
kitų skausmo suspaustas širdis. Kiek yra tam progų! /

Štai liūsta viena iš mūsų, nes jos artimuosius aplanke li
gos ar mirties nelaimė... Štai lota, nusivylusį savim, perblokšta 
nepasisekimų, kankinasi skaudžių minčių sūkuryje... Trečia ligos 
suspausta, atskirta nuo mėgiamo darbo ir nuo Unksmių draugių 
būrelio... — Visos reikalingos meilės žodžių. Meilės žodžiai turi 
ateiti į jas laiku paguosti, padrąsinti ir sustiprinti.

Mūsų sielos gelmėj trykšta gyvas gailestingų, tvirtų ir šven
tų minčių šaltinėlis. Tik reikia įprasti tas mintis praskleisti žo
džiais. Visada jaučiame, kad turime tas mintis pasakyti, tačiau 
negalime: mums gėda. Tas negalėjimas mus kankina. Visada, kai 
mes jam pasiduodam, esame savimi nepatenkintos. Tokiais at
vejais tyli malda tegul padeda nugalėti gėdą, kuri neleidžia mums 
kalbėti meilės žodžių. ‘ /

Kitas meilės žodžių priešas yra mūsų pačių pa
togumai ir malonumai. Savymeilė dažniausiai užtemdo mūsų akis
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ir mes nematome kitų ašarų ir kitų skausmo. Visa, käs skaudu, 
kas negera ir baisu yra mums nemalonu. Todėl mes dažnai pra
einame pro šalį tų, kurie yra nelaimingi ir kenčia, ir skubam ten, 
kur skamba juokas: ir žydidžiaugsmas.MeS' 'nenorime išgirsti to 

• žmonių meilės balso, kuris taip dažnai prabyla mūsų širdyse.
Meilė mus nuolat šaukia nešti visiems paguodą ir suraminimą, 
bet jos tylų balsą akiplėšiškai užrėkia savymeilė.

taip pat yra meilės žodžių priešininkė. Malo
nus įspėjimas ir nurodymas yra daūgeliuiūesioginė pareiga. Mes 
matom daug klaidų, matom netikusį elgesį ir turėtume švelnių 
motiniškų būdu įspėti, patarti. Tačiau mes bijome kitų žmonių, 
bijom netekti jų malonės, bijom, kad mus nepalaikytų atsiliku
siomis nuo gyvenimo. Norime prisitaikyti prie pigių dienos šu
kių, bijome išsiskirti iš minios. Todėl ir tylime ir paliekame ne
kalbėtus meilės žodžius. —

Kad galėtume lengviau pergalėti visus tikrų meilės žodžių 
priešus, pažvelkime/ kokios šviesos jie paskleidžia gyvenime. 
Kai nelaimingas ir apleistas vargšas pamato pilnas užuojautos 
akis ir išgirsta meiliai skambanti balsą, -- skausmas jam darosi 
lengvesnis, ir jis kelia akis j dangų dėkodamas Viešpačiui, kad 
yra žemėje brolių matančių jo vargą. Dieviškos meilės kibirkštė
lė sujungia tvirčiau negu aukso grandis. Jos šviesoj žmonės pa < 
žįsta vienas kitame savo brolį. Vargšas darosi lygus tam, kuris 
duoda jam išmaldą.

Mes nuolat pasigendam didelių ir kilnių dalykų. Jauna kil
ni siela siekja aukštybių Tačiau mažiau svajokime apie tas auk
štybes, o daugiau žvelkime į paprastą, kasdieninį gyvenimą ir 
jame bandykime įkūnyti gražiuosius savo nprusr

Dažnai mums nusibosta paprastos, kasdieninės dienos. Nu
sibosta todėl, kad mes dar nešame išmokę nušviesti jų pilkumą 
savo sielos spindėjimu. Mes dažniausiai temokame mąstyti apie 
tą šviesą, kuri yra paslėpta mūsų širdyse, bet retai toji šviesa 
sušvinta kitiems.

Meilės žodžiai turėtų būti tos skaisčios mūsų dienų prošvaistės, 
kurių męs pasiilgstame. Meilės žodžiai turėtų tapti mūsų įprati
mu, mūsų sielos dorybe. Kiekvienam akimirksniui jų turėkime. 
Jie mums pigiai atseina< Tik šiek tiek savęs pergalėjimo ir mes 
kalbėsime tikrus, širdies žodžius.

Nesistenkime iš knygų mintinai išmokti meilės žodžius; 
nebandykime nustatyti jiems toną. Meilė duoda mūsų žodžiams 
gražiausi skambėjimą, ir paprasčiausiems žodžiams jį suteikia 
širdingumo ir gilumo.

Kalbėkime savo meilės žodžius kitiems apginti ir saugoti. 
Meilės žodžiai tūri kelti mūsų artimą, kai jį skausmas ir rūpes
čiai lenkia prie žemės. Jie turi drąsinti nusiminusius ir žadėti 
pagalbą tiems, kurie jos reikalingi. Tikri meilės žodžiai nurami
na suaudrintas, paguodžia liūdinčias, įkvepia nusiminusias sielas.

• Jie turi nešti palaimą ir džiaugsmą visiems, kurie su mumis su-

23



138 Melės žodžiai.
------- i i r , , 1 ■ —•   ...    ...    —  į- ——. : ....       —

sifinka. O kiekvienas meilės žodis, kurį ištaria musų lupos, grįž
ta į mtisų sielą palaimos turtais*).

Modernieji šokiai
• "... ' .r * ‘ * •

A. Barstytė

Šokis, kaip natūralaus džiaugsmo isreiškintas, yra žinomas 
jau iš senų laikų. Viso pasaulio tautos, laimingoms ir linksmoms 
gyvenimo valandoms praleisti, savo papročių tarpe, turi viena ar 
kita prasme suprastus ir pąsiliiiksminimo papročius. Kultūringieji 
anų laikų graikai suprato šokį, kaipo ritmingą . chorų eiseną pa
gerbti dievams, jie šoko taip pat ir nugalėtojų garbei, ir sąryšy j 
su religinėmis apeigomis. Vyrai dar šokdavo prieš savo mylimą
sias su; fakelais rankose. Šitaip suprastas graikų tautoje šokis, 
laikui bėgant, išsivystė į tragediją bei komediją.

Egiptiečiai į šokį žiūrėjo kaip į profesiją. Čia šokis ypač 
buvo aukštai iškilęs ir nepaprastai garbinamas restoranuose bei 
viešbučiuose. Egiptiečiai labai mėgo šokį ir užleisdavo jath pa
togiausius namus, sudarydami jaukias ir malonias sąlygas.

Romoje, Cezario laikais, šokis buvo reiškiamas mimika ir 
pantomika. Bendrai paėmus, šitose tautose, į šokį buvo žiūrėta 
kai p į natūralų džiaugsmo pasireiškimą, ypač jaunimo tarpe ir 
jokios gilesnės prasmės jam nebuvo taikoma. Šokių iniciatyva 
priklausė daugiau ištisoms grupėms, kurios kritiškai nevertinamos 
galėjo pasireikšti tiek, kiek leido laki jų fantazija ir plati inicia
tyva. Tacitas šokiui tiekė ypatingos laisvės, nes tai esą tyras jau: 
nuolių džiaugsmas, kurį slopinti ar varžyti tam tikromis sąlygo
mis nesą mažiausio reikalo.

Krikščionybė padoraus šokio taip pat nepasmerkė; ji tik 
žiūri, kad šokis neišeitų iš padorumo ribų, kad žmonės, kurie 
linksminasi, nepamirštų savo išvidinės vertybės ir nestatytų save 
į nuodėmių pavojų.

Žydai, krikščioniškuose viduramžiuose, žiūrėjo į šokį kaipo 
į kulto dalyką. Jiems šokis buvo t ampriai surištas su dainomis,'ir dau
giausia šokamas švenčių metu. Šokis buvo visems bendras, su
prastas kaip ilgai lauktos šventės džiaugsmas. Tačiau šalia to 
žinomas ir dviejų sistemos šokis, kuris buvo šokamas daugiau
sia nekultūringame kaime. Aukštesnieji sluoksniai šitokį šokį 
smerkė, kaip nepadorų ir labai nekultūringą.

Laikui bėgant, iš tų bendrųjų šokių, iš tos ritmingos eise
nos, išsivystė koncertų šokiai, kadrilius frenkezė (fraincaisę), šo- 
tiš ir kiti, o iš tų, kuriuos šoko nekultūringasis kaimas išsivystė

*} S ikant straipsnelį iš „ Vorstandsblätter für kith. Jungfrau envereine*

I
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Tiopseris, sondleris, polka, polonesas ir jiems panašūs. Po šitų 
naujai susikristalizavusiu šokių ir paplitusių labai plačiai tautose, 
žengta dar toliau. Ben dras daugumos šokis buvo vis dažniau 
apleidžiamas ir. einama prie individualesnio šokio. Pagaliau sve
timų ir nekultūringųjų tautų pasilinksminimo papročiai, plačia 
srove, užliejo beveik visą Vakarų Europą, žadindami jaunim ą 
dar labiau negu tie pamėgti smagų ir linksmą gyvenimą.

Daugelis tautų dar suprato šokį kaip prabangos reiškinį. 
Tokie yra japonai, kurie patys beveik visiškai nešokdami, labai 
mėgo žiūrėti į šokį filmose, arba net natūraliai atliekamą kitų. 
Japonams visi bendrieji po du, vyro ir moters, šokiai atrodo la
ibai moderniški, ir šią naujenybę labai mėgsta jie stebėti iš ša- 

: lies.- Azijos gyventojams mūsų Šokiai visai svetimi, nes jų pa
pročiu dažniausiai šoka vienos moterys, arba vieni vyrai. Ir vienų 
ir kitų tikslas, patikti sužavėti ir patraukti sau priešingą lytį. Pri
mityviose Azijos tautose buvo šokama daugiausia vyrų, grįžu 
šių iš medžioklės, ar iŠ kitų kokių nors darbų. Čia buvo žino
mi ir karo šokiai, malajų giminėse šoko juos ir moterys. Vienų 
moterų šokius, sako dr. Kunike, žinojusi ir Europa.

Afrikoje d r. Volfo tyrinėjimu, šokis prasidėjęs iš pirmyn ir 
atgal žengimo bei kitokių formų. Negrų tautose šokis iš kart bu
vo žymiai nukreiptas seksualine linkme. Islamo giminėse dau
giausiai šokdavo dervišai. Jie sudėję rankas ant krūtinės, vėliau 
ant galvos, sukdavos taip ilgai, kol pagaliau krisdavo žemėn 
nualpę. Jų ploščiai besisukant sudarydavo didelį ratą, kuriam 
buvo priduodama kažkokia simboliška reikšmė, teikianti - jiems 
įkvėpimo ir sakanti kažką nepaprasto.

Be to, Afrikoje visi šokiai buvo nepaprastai mėgiami mas- 
kių formoje.

Lietuvių tauta, šimtmečiais priespaudoj būdama ir kitų pri
mestais papročiais verčiama gyventi, ir šioj srityj gausių tradi
cijų neturi. Ne Šokiai rūpėjo jai nešant sunkų baudžiavos jungą. 
Gilioji lietuvių tautosaką, pasakos, patarlės bei priežodžiai saky
te sako, kad šj tauta daugiausia savo širdies džiaugsmą, išreikš
davo tylia graudžia daina, lėtu sujungtu su dainomis žaidimu, 
šventų dienų bendrais pašnekesiais. Vestuvių ar puotų metu, senų 
žmonių pasakojimais, buvo ir čia šokama valsas, polka, kraka- 
viakas ir dar keletas šokių. Bet lietuviai tiek buvo pamėgę bend
ruosius žaidimus, lyg jiems rodėsi, kitokiu būdu tikrai linksmin 
tis buvo beveik neįmanoma.

Tik vėliau, gal daugiau įtakos padarė lietuvių liaudžiai su
lenkėjusi bajorija, kuriai nerūpėjo tautinis lietuvių susipratimas 
ir savi papročiai bet jie buvo nusikreipę visko nauja ieškotis 
lenkijos bajorijoj.

Atgavusi nepriklausomybę ir pasijutusi naujos gadynės an
goj lietuvių tauta šioj srityj padarė smarkią pažangą. Per de
šimtį metų pasilinksminimų atžvilgiu ji pasiekė tai, ką kitos tau
tos tepasiekė tik per šimtmečius. Paskutinį laiką modernųjų 
šokių srovė rado tinkamiaūsią dirvą. 

‘1 1 ' ■ '
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Kad geriau suprastu me skirtumą tarp tradicinių ir vadina- 
mųjų modernųjų šokių, tenka tas klausimas paliesti kiek ben- 
driau. Proi Šalkauskis gerai suprastą šokį vadina viena dailiojo 
meno rūšim, .duodamas jam šitokią aptartį: „Šokis yra grožio iš
reiškimas fiziniais judėsiais, plastiškai bei ritmiškai išsivysiančiais 
erdvėje bei laike j vieną harmoningą visumą ir apreiškiančiais— 
psichinius^ žmogaus pergyvenimus“, „Būdamas idealinės žmo
gaus kultūros apraiška, sako toliau tas pats profesorius — 
šokis, kaipo toks, t. y. iš savo esmės, nėra blogas moraliniu at
žvilgiu. Kitaip tariant, Šokis nėra moraliai blogas, kaipo grožio 
išreiškimas fiziniais judesiais. Kaip dailiojo meno apraiška, Šokis 
yra aukščiausia fizinių judesių lytis, kuri iš vienos pusės, taip sakant, 
įdvasina žmogaus kūną, o iš antros pusės įdaiktina dvasinę žmogaus 
esmę kūno judėsiuosė. Tačiau šita taisyklė dar visai neteigia, kad 
skyrium paimtas \bent kuris Šokis savo prigimtimi negali būti 
moraliai blogąSi r Šokis gali netekti pirmykščios savo prasmės^ 
kai jis paverčiamas tarnauti nedoram tikslui, kai jis išreiškia ne
padorų turinį, kai jis atliekamas netinkamu laiku ir vietoje, be 
prideramo apsivilkimo, su patvirkusių žmogum ir kitose aplinky
bėse, kurios sudaro progos moraliam nusidėjimui. Todėl sako
ma, kad šokis, nesąs iš savo esmės moraliniai blogas, tampa to
kiu atsitiktinai pripuolamomis savo ypatybėmis“. Todėl, jei kal
bama ne apie šokį bendrai, bet apie atskirus Šokius, pasižymin
čius tam tikrais judesiais ir vaizduojančiais tam tikrą turinį, gali
ma sakyti, kad tam tikras Šokis gali būti moraliai blogas savo 
konkretine prigimtimi. Dar šokis yra skiriamas į dailųjį, atlieka
mą dailiojo meno tikslu ir paprastąjį, atliekamą pasilinksminimo 
tikslu. Meniškas šokis pritaikomas baleto ir kitose plastiškojo 
meno srityse, o profaniškas šokis įvairiose pramogų rūšyse; Ir 
vienu ir antru atveju šokis gali nukrypti nuo estetikos oei pa
dorumo reikalavimų, išsigimti patvirkimo lytimi, nes šokyje, ku
riam dalyvauja abidvi lytys, beveik visados yra erotinio prado,., 
kuris turi palinkimo savo keliu pereiti į seksualinį momentą, jei 
šokėjai pasižymi džentelmenišku tarpusavio užsilaikymu, padoriu 
vienos lyties sūsiinteresavimu antra, kūrybiniu nusiteikimu, šitas 
pavojus yra pašalinamas ir šokis įgauna daugiau meniškumo,, 
priešingai, netinkamas šokėjų elgęsys, neužlaikymas pakankamo 
atstumo veda labai greitai prie dorinės ir estetinės degradacijos.

Jei peržvelgsime šokių evoliuciją dar gyvenančių žmonių 
atminimu, tai pamatysime, kad ši evoliucija visą laiką ėjo seksua
linės degradacijos linkme, pradedant kadrilium, polonesu mazūru 
ir baigiant valsu, kaipo įžanga į modernuösius< šokius. Valsas 
dar nėra blogąs, jo sutelktinės figūros dar turi daugiau, ir įvai
resnių formų, šokėjai dar nuolatos keičiasi, tuo būdu jų dėmesys 
mažiau ar daugiau yra atitrauktas nuo seksualinio intereso. Ta
čiau paskutinį laiką ir valso atskirų figūrų formos pradedamos, 
žymiai modernizuoti. Tolimesnėje Šitos evoliucijos eigoje prof. 
Šalkauskis mato atbaigiamąjį tarpsnį, kurį vadina jau sąmoningu 
cinizmu. '

&
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Prie modernųjų šokių rūšies, pirmoj eilėj priklauso foks
trotas. Jis yra kilęs iš Pietinės ' Amerikos laukinės negrųtautOs.. 
Won Curt teori aprašymu, pradžioj buvo - šokamas sėdint, tylittt,. 
stovint, vaikštant ir pagaliau sukantis. Eidamas iš tautos į tautą 
ir sutikdamas kultūringesnių šokėju bei gražesniųpapročiųfoks-- 
trofas išorine forma šiek tiek sušvelnėjo, tačiau prirtcipaliai rie- 
pasikeitė.' 1 < <• '■ /■''’'///..■ v’ .7

Fokstrotą: labai giminingu būdu pasekė boston, tango, Šar- 
lestonas, o ne-stef, blues ir kiti, kurie taip pat yra kilę iŠ Pietinės 
Amerikos negrų ar Indijos laukinių tautų. Vėliau dar buvo šo
kama simmy, valenci ja ir kiti. Viena pažymėtina, kad šie visk 
modernieji šokiai didžiausio pasisekimo turėjo Jungtinėse Ame
riką valstybėse, vėliau šita srovė perėjo į Prancūziją ir kitas 
Vakarų Eurppostautas. 7

Prof. Šalkauskio nuomone „modernieji, šokiai pasižymi visa 
tuo, käs daro iš jų seksualinį žaismą, kur nėrajau vietos pla- 
toniškai suprastam erotiškajam pradui. Kuriamoji iniciatyva iš jų 
beveik visai pašalinta ir pakeista nepaprastu judesių vienodumų. 
Sutelktinės figūros iš jų pašalintos ir šokėjų dėmesys sutelktas- 
vien savo partnerių asmenyse. Muzikaliais akomponimentas pa
sireiškia juose labai triukšmingu ir svaiginančiu būdu, kuriuo su 
gestio nuojamas labai primityvus ritmaš%

F. A. Vuillermet sako: „Vienas geros draugijos žmogus 
puikus šokėjas šitaip charakterizavo kiekvieną naujuosius šokius: 
tango—nešvarus, fokstrot—ciniškas, java—- baifalį/ scottischas 
paguolė—provokatoriška, schimmy ir bleu marazmas._ yra šv. 
Vito šokis. Visa tąi atsiduoda apašu, avantiūristu, klajūnu, lau
kiniu žmogumi.

Kalbant apie modernuosius šokius mūsų visuomenėje, rei
kia panagrinėti tas sąlygas, kurios ypač paruošia jiems plačią ir 
tinkamą dirvą. Viena iš žymiausių priežasčių, dėl ko moder
nieji šokiai turi visuomenės pritarimo, yra moralis sumenkėjimas, 
stoka jaunojo idealizmo. Jei musų'žmonių širdyse degtų tikroji 
dvasios jaunatvė, tikroji idealo meilė, jei doros supratimas bei 
vertinimas siektų pirmykščio aukštumo, visokios pasaulio pa- 
tvirkinto apraiškos nerastų jose tinkamos čia vietos.

Šiandien jaunimo giliausieji dvasiniai pamatai skersai ir išil
gai taip dažnai griaunami, kad naujosios gadynės tie menkiausios 
vertės papročiai rastų jau iš ankšto priruoštą jaunimo širdyse 
vietą. Henrikas Meine žiūrėdamas kartą į Antverpijos katedrą^ 
tarė: „Anieji laikai turėjo dogmų, mes teturime nuomonių. Bet 
su .nuomonėmis nėra pastatomos katedros“/ Tokių tiesų stoka,, 
o nuomonių gausumas mūsų visuomenėje ir yra didžiausia šių 
laikų silpnybė bei priežastis, vedanti žmogaus sielą į dykumas, 
kur bet kokia įtaka labai giliai veikia morali žmogaus gyveni
mą. Kada visuomenėje dorinis susipratimas praslžidrės, kada 
tikras. įsitikrinimas nugalės nuomonių gausumą,, kada vėl ir protu 
ir valia palinks jaunimas į tai, kas gera, tada moraliai blogas šo
kis ir norėdamas neįsibraus į tyrą jaunimo širdį.
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Žurnale („Moderne Gesellschafstänze“ Nr. 201,1 pusi.) įrodi
nėjama, kad modernieji šokiai dar ir dėlto yra su pamėgimu šokami, 
kad jie padaro kūną laisvą ir sielos kontrolė jam nėra reikalinga. 
Visos linijos, kurių laikomasi šokant, tik vargina žmogų ir truk
do linksmintis pilna to žodžio prasme. Visai tat suprantama, 
kad žmogus, kuris nori patenki geidulius, šokdamas ši
tuos šokius gali neabejojamai artėti į šitą tikslą. Turint tai gal
voje, aišku, kodėl naujoviškieji Šokiai šokami daugumoje tos 
publikos, kuri moraliai jau labai žemai yra puolusi.

Beje, „Modeme-Gesellschaftstärize“ bando tuos šokius pa
teisinti jų sveikatingumu dėl judėsiu saikingumo. Bet gi į tą prie
kaištą galėtume atsakyti, jog tų šokių skriauda doriniam, žmo
gaus gyvenimui negali būti atpildyta per tuos šokius saikingu 
kūno pramąnkštįnimu, tuo labiau, kad laisvai galima pasirinkti 
tiek ir tiek pramogų skirtingai kūliui mankštinti be tos pragaiš
tingos skriaudos doriniai asmens pusei.

Vuillermet tuos Šokius vadina dorovės bolševizmu, nuodais, 
kurie privalu drausti, kaip kad ir visa kita, kas žudo, yra drau
džiama. :•

Kalbant apie moderniųjų šokių įtaką žmogaus charakteriui, 
reikia pasakyti, kad šis klausimas skaudžiau paliečia šokėjas. 
Moteriškosios sielos elementai yra tiek jautrūs, kad tariant Fer
sterio žodžiais, jie gali būti giliai nublokšti vieno nedoro įspū
džio ir amžinai palaidoti visam žemiškajam gyvenimui. Moters 
asmenybė, kurią lydi nepaprastai sunkūs uždaviniai, nepaprastai 
sunkios pareigos, būtinai turi kreipti dėmesio, kad šita naujai iš
siliejusi srovė nepakenktų jos išvidiniam susitelkimui, ruošiantis 
prie savo didelio gyvenime uždavinio. Dvasios skaidra turi būti 
aukščiausias besilinksminančios mergaitės tikslas. Kūnas* turi būti 
atiduotas dvasios kontrolei, jei norima, kad proto ir charakterio 
jėgos padėtų tiksliai, jaukiai, gražiai ir padoriai pasilinksminti. Kur 
tik kūno kultūra tiek gimnastikos, tiek pasilinksminimo metu yra 
keliama ir nėra pristatoma nuolat tarnauti aukštesniems uždavi
niams, teh visur išsivysto, nenormalaus ir bedvasio žmogaus ti- 

, pas. Jei sąžinė nebesaugo daug ko trokštančio kūno, tai gražiau
sios kūno jėgos yra nesulaikomai aukojamos žemiesiems žmo
gaus palinkimams. Jau Aristotelis- pastebėjęs, kaip dažnai smagu
me paskendęs žmogus užmiršta išvidinę savo esmę pasakė, jog 
žauri ir neapvaldyta siela mažuose dalykuose nesugebės būti kilniai 
drąsi, švelni, kaip ta, kuri yra įpratusi kuo jautriausiai gerbti gė
dos, žmoniškos garbės jausmą.

Jeigu kas mano, kad mergaitė eidama prie tikrosios asme
nybės pilnutinio ugdymo turi dalyvauti ir moderniųjų šokių sū- 
kuryj, tas tikrai neskiria, kas vertinga ir gerbtina, nuo to, kas 
menka ir silpna. Tikras moteriškas charakteris turi žadinti kiek
viename žingsny tam tikrą moterišką ambiciją, kuri neleistų bet 
kokiam piktam jausmui skverbtis į jos širdį. O tie šokiai? Jie pa
stato ją tų pagundų sūkurio centre.
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Mergaitė visuomet, kur ji bebūtų, turi jausti aukštąją pareigą 
saugojančiąjos orumą, o į kitų širdis sėti antžemiško gyvenimo 
sėklą kuo griežčiausiai vengdama visa tai, kas galėtų bent mažiau
sios neigiamos įtakos daryti.

__ Apie vyriškojo charakterio pasireiškimą Šokių salėje labai ; 
gražiai atsiliepia garsusis Försteris. Jis sako, kad „Vyro garbė ir 
šokiai neina draugė su VlGflS kitu". „Kas neatsimins čia egoisto,— 
sako toliau Försteris,—kurs šokdamas sau pačiam pramogos te
ieško, o nėmaž nesirūpina savo palydovės džiaugsmu, netaikina 
savo žingsnių prie jos žingsnių, nė kiek nesistengia patobulinti 
savo šokimo, bet nesidrovėdamas reikalauja iš kiekvienos damos 
grakščiai pritarti jo meškiškiems šuoliams". (Jaunuomenės auklė
jimas, 132 pusi.). Kad šokių salėse taip yra gal niekam nekyla 
mažiausios abejonės. Labai tėra mažas nuošimtis vyrų, kurie gerb
dami save pagerbti savo šokėjas, laikytis kaip dva
sios džiantelmenai.„Toliauatsiminkime,—sako tas pat autorius,— 
-aistringą jaunikaitį, kurs naudojasi kiekviena proga prisiglausti ir 
prisiartinti, ir kurio šokimas yra kažkoks nelaisvas ir niūrus. Kaip 
.kareivis, kad turi nuolat atsiminti dėvįs karaliaus švarką, taip ir 
vyras šokių salėje turi niekados neišsižadėti savo riteriško orumo 
ir atsakomybės—dar daugiau- jis turi čia dvigubai budėti, kad 
neapsisuktų galva jo charakteriui ir sąžinei, kaip slidžiu keliu, 
kad reikia eiti dvigubai atsargiai “. (Auklėjimas ir auklėjimasis, 
133 pusi.). Šokis turi būti atvaizdas vyro, kurs net ir smarkiau
siai judėdamas nepraranda savo tvirto laikymosi, ir kurs Šokėją 
taip veda, kad ji neišeina iš tam tikrų ribų, nestumdo kitų ir pats 
nėra stumdomas, ir kurs, kad ir stipria ranka apkabinęs savo šo
kėją, niekados nešoka įžūliai, visados mokėdamas laikyti atstumą 
ir kuo mažiausiai prisiliesdamas jos kūno. Ir vyro garbė šokių 
salėje reikalauja dar, kad jis nešoktų šokių ateinančių iš ten, kur 
vyras ir moteris seniai jau nebeturi jokios garbės. Už žmogiškąją 
garbę padorus ir susipratęs vyras kovoja ne vien fab
rikuose ir dirbtuvėse, bet ir šokam o j vietoj. Moderniuosius šo
kius, anot Fersterio, jis turėtų palikti beždžionėms, ožiams ir pa
jacams šokti, tuo tarpu pats ne' vien jnešoktų, bet pareikštų 
griežtų protestų tiems, kurie juos šoka. Šioj srityj tenedrįsta vy
rai kaltinti šokėjų, nes gero ar blogo šokio iniciatyva daugiausia 
nuo jų priklauso. Jis nebus tikrai vyras, nė laisvas , herojus, jei 
jis nepajėgs apvaldyti savo instinktyvios prigimties ar šokėjos vi
liojimų. Teisingai yra sakoma, kad vyrų drąsa prieš karaliaus 
sostą esti dažnai daug lengviau ištverminga, negu vyrų drąsa šo
kių salėje. Norint pakilti į tikrosios asmenybės aukštumą, į laisvę 
nuo išorinių veiksnių, reikia vengti visų neigiamų charakteriui 
įtakų, o ypač dažno ir dargi didžiai nepadoraus, išsiblaškymo, 
kas, be abejo, turi reikšmės visam žmogaus gyvenimui.

Vyras, sako Försteris, šokdamas modernuosius šokius, nu
stoja tos gilios simboliškos prasmės tikrajai vyriškajai kultūrai, o 
mergaitė—stebėtino ir gilaus prasmingumo savo žavinčiai ir pa- 
.traukiamajai galiai.
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Modernieji- šokiai labai didelio pasisekimo mūsų krašte turi 
vadinamuosiuose kaukių baliuose. Sis keistas ir nekultūringas 
reiškinys: liūdijatai, kad mūsų krašte yra žmonių,kuriėmsatvirw 
veidu, jau nėra prasmės linksmintis^ arba, kad nėra pakankamai 
drąsos purvina siela pasirodytižmoniųdraugijoj?Kaukių baliai 
jau skaudžiai palietę net ir šeimyninį gyvenimą, sugriovė ne vienų. 

"■ jaukų ir gražų šeimos židinį. Stebėtina dar, tariant Ovidijaus žo
džiais , kad šitos miesto sutros, šitie mirtingieji ’ nuodai yra ken
čiami tų pačių žmonių tarpe ir leidžiama jiems nuodyti kitus.

Maskių istorinė evoliucija tikrai įdomi. Nepaprasto pasisek 
kimo jos turėjo induose, kinuose, japonuose ir negruose. Jos. bu
vo vartojamos medžioklėje. Vėliau įėjo paprotiri, grįžus it7 me
džioklės, tais pačiais kostiumais šokti, tuo lyg buvo norima ap
vainikuoti didžius medžioklės laimėjimus. Bet maskėmis galėjo 
dėvėti tik vyrai. ,, Singu“ tautoje moters buvo net mirtim^ bau
džiamos, jei jos įeitų maskuotųjų palapinėm Jos buvo verčiamos 
tikėti, kad šoka ne jų vyrai, o demonai, ar kitos dvasios. Iš to- 
Tibete, budizmo metu išsivystė? velnių kultas, Javoj maskės pa
sireiškė tobulesnėj formoj ir iš Čia pateko Europon. (Die Erd
ball« 1926-7 m., 7—8 Nr.).

Estetiniu atžvilgiu imant, modernieji šokiai neturi savyje 
jokio grožio. Vuillermet sako, kad „ šitas atletiškas kraipymas!s, 
isreišktaš muzikoje, Šitas lėtas bei liūdnas žygiavimas, atbaigia
mas pagal savotišką taktą, šitas paprastas junginys žingsnių $ a 
mažiau, ar daugiau brutaliais slankiojimais, su mažiau ar daugiau 
geidulingomis pozomis, su mažiau, ar daugiau rizikingu kojų 
draikymu— tai skaudžiausias paneigimas, kuris kada nors buvo- 
padarytas tikram menui, arba aiškiau tariant, grakštumui 
ir grynam grožiui4 ■ (Les cątholiųues et les dančes nuovelles, 34 
p.). „Nėjau šita nerangiųjų gimnastika galėtų turėti pasisekimo,, 
kurio iš tikrųjų turi, jei ji nebūtų pridengta seksualinio jaudinimosi 
skraiste, t. y. tuo, kas jį daro ypačiai pavojingą“ (Ten pat).

Psichologijos mokslas taip pat neigiamai atsiliepia apie mo- 
dernųjų šokių įtaką žmogui. Psichinis pergyvenimas gali pasi
reikšti ne vien tam tikrais judesiais, pozomis ir išvaizda, bet ir 
atvirkščiai, tam tikri judesiai, pozos ir išvaizda, kitaip tariant plas 
tiški bei motoriniai vaizdai turi mūsų psichikai jaudinamosios 
galios ir todėl dažniausiai sąmoningai ar tik pasąmonėje yra 
pergyvenami atatinkamu psichiniu būdu. Teigti todėl, kad nepa
dorus šokis nedaro įtakos psichiniam žmogaus gyvenimui būtų 
per drąsus nesiskaitymas su psichologiniais patyrimais. Psicho
loginiu atžvilgiu vertinant modernuosius šokius, sako prof. Šal
kauskis, reikia konstatuoti, kad šokiai, kurie simbolizuoja seksu
alinį orgiazmą, turi fatališkos tendencijos sąmoningai ar nesą
moningai jaudinti šokėjus seksualine prasme.

Jau minėjome kiek šių šokių sveikatingumą, bet dar norė
tume čia iškelti ką sako apie juos kai kurie šiito klausimu susi
rūpinę daktarai. Dr. Pinanol teigia, kad Šitie Šokiai sužadina kenk
smingų susijaudinimų, kad jie savo piktnaudžiavimu įveikia svei-
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katą, Daktaras Pages tvirtina, kad šitie šokiai užuot stiprinęr su
daužo, užuot jauninę pasendo.Iš tikrųjų rodos, viskas, juose yra 
numatyta favonzuotijaudinimui.Ilgai truriką kūno susilietimai, 

Jkurie pirmiau buvo laikomi nepadoriais, juose yra intymus ir nuo
latiniai. Daktaras O. L. C. Bernard, žymus ginekologas, tvirtina, 
kad tie šokiai esanti žmonių sveikatingumui nelaimė, kurią rei
kia kuo greičiausiai pašalinti.

Visose tautose bei valstybėse, kur modernieji šokiai suspė
jo pasireikšti, katalikiškoji visuomenė sutiko juos didžiausiu pa
neigimu. Šiuo atžvilgiu labai įsidėmėtinas yra Cambrai arkivy- 
kupo paaiškinimas: „Tango, fox-trot ir kiti panašūs šokiai, ’ — ' . 

-sakė jis jau 1920 metais, — yra nedoros iš savo prigimties pra
mogos. Jie yrą pačios sąžinės draudžiami visur ir visados, ąnk* 
sčiau už vyskupų pasmerkimus ir nepriklausomai nuo jų. Šitie 
pasmerkimai tik suteikia naujos prievolės jų nešokti. Ten, kur 
pasmerkimas nėra įvykęs, prigimtoji dorinė prievolė nuolatos 

: galioja*.
Lietuvos bažnytinės provincijos arkivyskupo ir vyskupų 

laiške tikintiesiems, paskelbtame 1928 m. randamė šitokį griežtą 
moderniųjų šokių parmeskimą: „Paskui begėdiškas madas eina 
nepadorūs naujos gadynės šokiai, tie ryškiausi liudininkai musų 
dienų civilizacijos išsigimimo. Jiik tie šlykštūs šokiai, tai ne kas 
kita, kaip grįžimas į laukinių žmonių papročius^ tai visiškas kil
nesnio dvasios elemento žmoguje paneigimas, tai liūdnas žmo
nių sielos ir skonio sumenkėjimas“. (Kauno arkikatedros bazili
kos vikarų kolegijos leidinys, 10 N r., 8 p^).

Pasaulietis Robert Mäder smerkdamas šitų tarptautinių šo
kių epidemiją sako: „per moderne Tanz schreit zum Himmel 
um Rache“ — (Modernieji šokiai eina keršyti dangui). Jis toliau 
sako, kad dabar grįžta Sodomos laikai, ir pasaulinis Europos 
Valstybių karas dabar atsikartoja moraliniam žmonių gyvenime. 
(Sonnenland, ein Mädchenblatt, 167 p. 1920 m.).

Modernųjų šokių ateitis yra tamsi, bet dar tamsesnė jų 
įtaka kultūriniam žmonijos gyvenimui. Todėl susipratę asmenys 
skubėdami blogybėms užbėgti už akių, kaip matėme, išdidžiai 

‘ smerkia šią nepadorią ir neestetišką pasilinksminimo priemonę, o 
saugosi ją vartoti visi tie, kurie pasiiinksmįnimųose nori išreik
šti jaunystės širdies džiaugsmą ir juose pasilsėję, sutvardydami 
kūną ir pakildami siela, kupini jėgų grįžta vykdyti idealiųjų už
davinių gyvenime.

Literą
1. Les* catholiques et les dances nouvelles, F.—A. Vuiller- 

. met.
v 2. Jaunuomenės idealizmas ir modernieji šokiai — prof. 

Si. Šalkauskio, Kaunas, 1928 m.
3. Der moderne Oeseischafttänze von Court, v. Paquet— 

Leon, 201, Berfin.
4. Sonneriland, ein Mädchenblatt, 1920, 11 Nr. /
5. Die Erdball 1926/7 m. 7—8 Nr.
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Spaudos sukaktuvės universitete. Universitetas spau
dos atgavimo 25 metų sukaktuves minėjo gegužės 7 d. Buvo 
sušauktas iškilmingas Profesorių Tarybos posėdis, į kurį be pro
fesūros atsilankė dar tebegyvuoją spaudos veteranai ir daug stu
dentų. Spaudos draudimo klausimams nušviesti kalbėjo du pre
legentai — drof. Vacį. Biržiška ir doc. J. Tumas. Abu į draudi
mo gadynės faktų grupavimą įnešė naujų davinių, arba bent ki
taip juos aiškino, neg lig šiol aiškinta pasigaunant nusistovėju
sios tradicijos. Del To; šis posėdis yra minėtinas ir iš kitų iš
skirtas; ■ .

Prof. Vacį. Biržiška iškėlė visą eilę, abejojimų dėl turimos 
medžiagos. Pirmiausia neaiškus klausimas, dėl ko rusai bruko 
lietuviams savo raides. Daugelis lig šiol aiškino* vien sukilimo* 
pasėkomis ir vietininkų Muravjovo bei Kaufmann biurokratiškus 
valdymu. Nuolat tačiau buvo užmirštama, kad panašus draudi
mas lietė ir kitas tautas, būtent: Pavolgės tautas, gudus, suo
mius, latvius, lenkus. Taigi lietuviškai lotyniškų rašmenų atėmi
mas nebuvo koks nors ypatingas būdas lietuviams smaugti, bet 
bendra Rusijos politikos priemonė niveliuoti valdomas tautas* Ne vi
sur draudimas išsiplėtė iki tokio laipsnio kaip Lietuvoj. O tam bu
vo įvairių priežasčių. Lenkijoj mėginimas nepavyko dėl to, kad 
nemaža lenkų dalis gyveno už Rusijos ribų, todėl pastarųjų drau
dimas nelietė ir lengvai buvo apeinamas. Latviai šalia lotyniško 
alfabeto jau nuo seno vartojo gotiškąjį, draudimas gi telietė tik 
lotyniškus rašmenis. Geriausiai vyko Pavolgėj ir Lietuvoj.

Sakoma, kad draudimo aktas buvęs neteisėtas^ kadangi ne
turėjo caro patvirtinimo. Iš tikrųjų gi jis teisėtas ir turėjo sai
stomosios galios ir be caro parašo. Po* 1863 m. sukilimo karo 
stovis gubernatoriams davė labai plačias teises, savoj gubernijoj 
būti beveik visagaliais viešpačiais ir leisti įsakymus, turinčius įsta- . 
tymų galios. Panašus įsakymas buvo Kaufmano. Bet jis tęlie- 
tė tik jo valdomą guberniją ir dėl to knygos galėjo- būti spaus
dinamos kitur ir slapta įgabenamos. Todėl Kaufmano įsakymą 
tvirtino Valujevas, nė kiek neišplėsdamas prasmės,, visam „Šiau
rės Vakarų kraštui“. 1771 m. karo stovis buvo panaikintas ir 
tik nuo to laiko draudimas, kaip karo stovio vaisius, yra ne
teisėtas.

Kitas klausimas dėl santykio lietuvių su primesta „graždan
ka“. Vadovaujantis tautine ambicija tvirtinama, kad rusų norai 
sutiko’energingą lietuvių pasipriešinimą. Bet iš syk to nėra. Sukilimui - 
nepavykus, aktyviausioji inteligentijos dalis buvo išblaškyta sve
tur. Lietuvoj/liko ramus žmonės, nepalitikai: Ivinskis, Juška ir 
kt, kurie rusų valdžiai nesipriešino. Ir jei jie dalyvavo gaminime 
rgraždankos“, tai nėra pagrindo dėl to jų smerkti,, nes, gal būtr
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• tam turėjo ir rimtų motyvų. Lietuviškai nusrstačiusios kunigijos šu
las vysk, M. Valančius" buvo absoliutiškai neištikimas rusų val
džiau tačiau ir tas davė aprobatas rusiškais rašmenimis spaus
dintoms maldaknygėms. Liaudis maldaknygių ir elementorių ne
skaitė ne dėl nusistatymo, bet kad nemokėjo skaityti; kažin kas 
būtų buvę, jei liaudis-būtų pažinojusi rusiškus rašmenis. Pirmos 
kontrabanda įgabentos knygos atsirado vien tik liaudžiai reika
laujant, iš gyvo reikalo, net inteligentijai netarpininkaujant. Kelias 
per sieną jau buvo žinomas nuo seniau. Tikroji kova su rusais 
prasidėjo tada, kai Valančius pamatė, kad per „graždanką“ nori
mą įbrųkt provoslavi ją. Jis ^pasuko į Prusus ir papylė Lietuvon 
kontrafakcinės literatūros. Ši kova vis dėl to dar nebuvo tauti- 
nė kova, bet tikybinio atspalvio. Tautinė kova prasideda tik nuo

• 1883 m. . : • ■ / ;; . ; ' . .
Po prof. V. Biržiškos kalbėjęs doc. J. Tumas kai kuriuos 

tvirtinimus užginčijo, vietomis pirm kalbėjusį papildė. Paminė
jimas baigtas, iškėlus ovacijas atsilankiusiems už spaudos lais
vę kovotojams.

b . . ■ ■ ’ ’ ' ‘

Apięv mergaičių bičiulių draugiją. P-nios Čiurlionie
nės paskaita, skaityta š. m. birželio mėn. 1 d. Un-to salėje.

Mergaičių bičiulių draugi ja įsteigta 19 amž. rūpesčiu žinomos 
aboliucionystės Jozefinos Becker. Tos draugijos uždavinys rengti 
mergaites sąmoningam gyvenimui. Remti jas doriniai ir materia
liai steigiant bendrabučius, senatorijas, rūpinantis tinkamomis 
mokyklomis ir p. Šiuo laiku Ši draugija turi visame pasauly per 
50.000 narių. Užsienio stotyse gali sutikti tos draugijos atstovių 
budinčių tikslu tiekti patarimų ir šiaip pagalbos keliaujančioms 
mergaitėms Mūsų kaimynai latviai jau tokią draugiją turi. 
Mūsų krašte jau susidomėta jos steigimu, išdirbti įstatai^ 
kurie netrukus bus patvirtinti. Tik skaūduį kad įvairių visuo
menės srovių diferencijacija neleidžia mums veikti bendrai 
skaldydama mūsų ir taip mažą būrelį į žiupsnelius. Mergaičių 
bičiulių draugija savo įstatuose pabrėžia vienybės reikalą, jos 
tikslas tiekti pagalbos visoms mergaitėms be skirtumo tautybės 
ir tikėjimo. O tos pagalbos mūsų jaunimas reikalingas. Ypač 
mergaitės, kurios neteisybės bei skriaudos išdavas visuomet re
aliau ir giliau turi pergyventi negu vyriškoji jaunimo pusė. Sta
tant šį klausimą ir šių dienų kultūros plotmėje, moters vaidmuo

- gyvenimui didelis. Kultūros pagrindas, šeima. Šeimos moteris, 
kuri yrą galingas pradas realizuojant kultūrinį gyvenimą. Kur 
yra tikra moteriška širdis, ten yra kultūros židinys._ Ji, ar butų 
motina, ar viengungė, sutraukia apie save visą kulturinį nusitei
kimą. Moteris išmokė sėti, augalus diegti, gydyti, trumpai sa
kant, visa tai kas eina ramiu vystymosi tempu, išėjo iš moters ran
kų. Tiesa, moters kultūrinė reikšmė istorijos bėgy tam tikrais 
atvejais lyg apgeso, pasitraukė šalin, įkinkiusi į savo pareigas 
vyrą. Bet dabar konstatuojame karo nenaudingumą, jo baisias 
pasekmes gyvenimui. Juk didysis karas tai 20 a. kultūros ap-
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•spiaudymas. Juk ir dabar dar laužoma galvos, dalijama premijos 
už nuodūĮgų dujų ir įvairių žudymopriemoniųišradimus. O 
jkieno tai pastangų nelemta išdava! Tai yra taį ką gali pa
daryti protas be širdies. Karo psichozas apimdavo kartai sirmo- 
terų širdis, ir jos dalyvaudavo kare. c Bet tas jų dalyvavimas bū
davo dažniausia motyvuojamas laisvės troškimu, vergystėj. nų- 
sikratymu. Bendrai, Visgi ji nesutiks, kad^karasbūtų, kad naikin
tų gyvybes tūkstaų^ / /

Ji, kuri skausmuose gimdo, kuri auklėjimo sunkumą neša 
ant savo pečių, 'Tautų Sąjunga daro pastangų karą panaikinti, 

itįet visa bus veltui, kol is gyvenimo puses nebųs gyvo susirū
pinimo. Prieš karą turipaki 11 i rami mot in os širdis, s veln i J jėga... 
Pas mus jėgų.. nedaug, bet Lietuvos tradicinis palikimas, per 
,aukas. Tad irveikime tuo keliu. Lietuyosrnoterysbuvo visada 
veiklios, mokėjo savo įtaką panaudoti, tai pastebim net kaimo 
^gyvenime. Jei mergaitė supras, kad ji stovi kultūros centre, kad 
Ji yra kultūros židinys, kultūros skleidėja, nebus tarp mūsų jo
kios neapykantos, nes bus suprastas vienas bendras darbas. Iš 
jos smulkių darbelių, pasirižymų susidarys kultūrinė nuotaika, 
kultūrinis kvapas. Jėgos garbintojai niekad riebus tikri kulturi 
mukai. Moteris turi paimti dorinį imperatyvą į savo rankas. Ö tai 
^padaryti ji tegalės tada, kada ji ką nors reikš, kada užsitarnaus 
pagarbos. Čia kaip tik ir reikalinga joms parama, nes autoritas 

^geriausia įgyjamas veikiant savųjų būrely.
Bičiulystė užmezgama su tuo, su kuo nesusipykstama. Tad kas 

mano, kad svarbiausias uždavinys yra dirbti. Lietuvai kultuririį 
«darbą bendromis visų pastangomis, tegu palieka visas pažiūras 
šaly ir viską rarrtią bičiulyste. Mūs vyresnioji karta neskaitlinga, 
o jaunimas greit keičiasi ir trumpu laiku yra priverstas užiminėti 
įvairias atsakingas vietas, kurios reikalingos pilnai išauklėto ir 
vispusiškai susipratusio žmogaus. Tad ir svarbu jaunimui, ypač 
mergaitėms, turėti bičiulių. Nuo ko tai pradėti?- IŠ karto, darbas 
tegalimas nuo smulkmenų, o tai bus sueiti mūsų bičiuliams su 
inteligentiška jauriuomėne ir sudaryti naują spiečių. Vyresnės tu- 
rės davinėti jaunoms; įvairiais gyvenimo klausimais nurodymų, 
net meno srity (pritaikomo). Pastaruoju tikslu tariamasi sudaryti 
'moterų menininkių; komisiją. Padėti jaunoms auklėtis irgi vienas 
iš Svarbių uždavimų; Juk išauklėtą žniogų ir priešas gerbia. Bi
čiulėsnori paimti dar skaisčią mergaitės širdį ir kreipti ją J tik
ras gyvenimo vėžes. Jų uždavinys, pakelti lietuvaitę; duoti jai 
suprasti, kad ji kultūros centras J J. A

Abiturientartis.
■ r • ■ . x ‘ . i f.• ■ ■

1 ą • * * ’ r • « . '

Baigiamųjų ėgzamirių karštis praėjo. Greit jau jūs skirsi
tės ,sų girrinažija, turėdamj brandos atestatus, prieš jūsų akis-r
«——mui 111 ii i '

"t ‘ ■ . ■ ■ •. ■ '• " > ' ’ *.• . ' į'. '

*)' Jozėfinos Sėčker įsteigtoji draugija, kiek* esame patyrusios, yra pro
testantiška, R e d.
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tolimesnių studijų klausimas. Vienas kitas jau esate pamėgę kai 
kuriuos mokslus ir juos manote studijuoti, bet daugelis dar abe
jojate: į kurią pusę krypti, ką rinktis. Šitą nelengvą klausimą .iš
spręsti ; męs šiek tiek ir norime 'jums padėti, kreipdami jūsų akis 
į vieną labaigyvą reikalą. ; : .

Daugelis kartoja ir visi supranta, kad šiais laikais mums 
ypač reikia, žmonių reali s tų praktiškų mokslų spiecialistų. Vienu 
iš tokių praktiškų mokslų yrą žemės ūkio mokslas. Istorija pa
darė, kad musų krašte žemės ūkis tapo šalies gerovės pagrindu, 
jos gyventojų svarbiausiu verslu. Tad normalu; matant kaip mū
sų jaunoji karta, užmiršusi šitą svarbų gyvenimo faktą šiandien 
skverbte skverbiasi į miestą, trokšta „poniško“ darbo. Jaunieji 

žemės vaisiais brendinę savo jėgas tėviškės"
laukuose, sukaupkime tas jėgas pakelti mūsų žemės ūkio kultūrą, 
pagerinti mūs ų gyventojų būvį, grįžkime ne tuščiomis, o pasisė
mę iš sips srities žinių. Aukštoji žemės ūkio mokykla, ruošianti 
šios rūšies specialistus, yra Žemės Ūkio Akademija Dotnuvoje. 
Jaunuoliams-ėms, nebijantiems „gaspadoriško“ darbo ir norintiems 
ateityje darbuotis žemės ūkio srityse verta susidomėti šia 
įstaiga.

įstojant į Akademiją reikia paduoti iki. rugsėjo mėh. 1 die
nos Rektoriaus vardu prašymą pridedant gimnazijos baigimo ates
tatą, gimimo metrikus ir gydytojo liudymą. Iki šiol kasmet pri
imdavo į I semestrą po 75 studentus iš atestatų konkurso, tačiau 
remiantis nauju statutu, priimant gali būti ir konkursiniai egza
minai lietuvių kalbos, matematikos ir fizikos, šie konkursai, būna 
tais atsitikimais, kai norinčių pastoti kandidatų skaičius viršija 75.

Patys žemės ūkio mokslai yra suskirstyti į 3 sekcijas: 1 že
mės dirbimo, 2 gyvulių ūkio ir žemės Ūkio ekonomijos. Galima 
sekcijas laisvai pasirinkti bet kurią iš aukščiau minėtų. Didžiuma 
dėstomų dalykų yra bendri visoms sekcijoms ir stojant į I se
mestrą sekcijos nurodyti nereikalaujama.

Mergaitėms gali atrodyti, kad žemės ūkio mokslai yra per 
realūs ir netinkami, tačiau tokia nuomonė yra visai klaidinga. 
Moteris žemės ūkyj yra nepakeičiamas ramstis, kuriuo remia- 
si nemažesnė ūkio reikalų našta, tad nuo moters sumanumo ir 
žinių pareina viso ūkio pasisekimas. Žemės Ūkio Akademijoj 
mergaitės yra laukiamos, nes jos įsigiję čia linių ir išėję į gyve
nimą padarys tai, kad kiekvieno ūkio sodyba ir namas liks dar
bo ir patvarumo mokykla.

Mokslus Akademijoj tęsi 7 semestrus (Semestras J/2 me
tų). Baigus kursą reikia išlaikyti diplominiai egzaminai, atlikti vie
nų metų praktika ir apginti diplominis darbas.

Šios srities darbininkų su aukštuoju mokslu Lietuvoje dar 
jaučiamas didelis trūkumas, tat bijoti dėl ateities nereikėtų, nes 
žemės ūkio sritis darbui yra bene plačiausia iš kitų įvairių sričių.

Pragyvenimo išlaidos Ž. U. Akademijoj maždaug tokios: 
Už bendrabutį (taip pat skalbyklą, pirtį ir t. t.) 10 litų mėnesiui. 
Studentų valgykloje valgiui per mėnesį išeina 60—100 litų. Iš šių
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skaičių matyti, kad pragyvenimas Dotnuvoje yra per pus piges
nis negu Kąune. Dar pažymėtina, kad Ž. U. Akademijos studen
tai palyginamai stipendijų gauna kur kas daugiau negu Univer
sitete. Be to, labai žymi dalis (apie 30% nuo visų studentų) pa- 
liuosuojami nuo mokslo mokesnio (semestrui 75 litai). Stipendi
ninkai nuo šio mokesnio paliuosuojami einant stipendijų 
įstatymu.- '

Ž, U. Akademijos studentija yra susiorganizavusi į įvairias 
organizacijas, tarp kurių žymią vietą užima Stud. Ateitininkų Kor
poracija, mišri mergaičių ir vyrų, kuri šiuo tarpu yra skaitlingiau
sia) ir Stud. At-kų Klubas ^Algimantas" (vienų vyrų). Minėtos 
organizacijos be idėjinių tikslų skaito sau tiesioginiu uždaviniu 
ir narių ekonominio būvio palengvinimą. Z, Š.

„Naujosios Vaidilutėsc platinimo 
mėnuo

*

(Platintojoms kuopose).
Šių metų rugsėjo mėnesį Redakcija ir Administracija skelbia 

„Naujosios Vaidilutės“ platinimo mėnesiu. Per šitą trumpą laiką 
mes ir Jūs išvien dirbdamos turėsime daug padaryti.

Pirmasis mūšų uždavinys bus paraginti visas moksleives, 
kad prenumeruotų „Naująją Vaidilutę". Sunku suprasti, kuo mer
gaitės turėtų labiau susirūpinti siekiant asmens ugdymo tikslų, 
jei ne savo žurnalo skaitymu. Juk atminkime, kad daugiau mes 
neturime jokių laikraščių, kurie specialiai mergaitėms rupimais 
klausimais rašytų, jei jau ir „Naujosios Vaidilutės" neskaitome, 
tuomet* tikrai didelis klausimas ar mes susiprantame kuo esame 
ir kokios mes turime būti. Užtat per šį mėnesį padarykime tai, 
kad visos ateitininkės, maža to, kad visos moksleivės suprastų 
»Naujosios Vaidilutės" vaidmenį, pamiltų ją ir prenumeruotųsi.

Be to, didesnei „N. V." paramai mes turime rinkti „N. V." 
prenumeratą iš vietos inteligentų ir šiaip jau žmonių tarpo. „N. 
V." patinka ir pavasarininkėms, tat ir jas kvieškime į šitą bendrą 
spaudos platinimo ir rėmimo darbą. Reikia tikėtis, kad jūs mo
kėsite pasiaukoti ir turėsite pakankamai drąsos bei ištvermės ši
tam uždaviniui atlikti.

Toliau, svarbu, kad per šį „Naujosios Vaidilutės® platinimo 
mėnesį visos kuopos kokiu nors būdu atsilygintų savo skolas. 
Pasistenkime savo jaunas sąžines šitais dalykais neslėgti. Kaip 
būtų gera ir jauku, kad mes tai įvykintume.

Pagaliau, kur bus galimybės, stenkitės „N. V.“ parinkti au
kų; be to, būtų galima tuo tikslu kas nors nepaprasto suruošti 
ir tuo būdu prisidėti prie šito numatomo darbo.

Paskutinė Ad-jos mintis tai ta, kad platinimo mėnesį mes 
turėsime atlankyti, kiek aplinkybės leis, pavienius mūsų skaityto- 
jus-skolininkus. Adm-ja pasiųs vietoj gyvenančių neatsily*
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