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(Novelė)

kelias dienas Gėlaičių miestelis, kur ji gyvena, tris kartus ėjo iŠ 
rankų į rankas. Buvo rusai; vokiečiai atėję išvarė juos, bet pa- 
buvę vieną naktį, išbėgo. Ir vėl atėjo rusai, ir ryto metą vėl pa
sitraukė, o dabar vėl vokiečiai viešpatauja. Naktį dunda armotos, 
dieną tarška kulkosvydžiai. Išsigandę žmonės nežino, kur besi
slėpti, nes visuose Gėlaičiuose nėra nė vieno rūsio. Vieni išsi
kasė negilias duobes, pridengė lentomis ir, pradėjus šaudyti, len
da į jas. Kiti su patalinėmis suėję į šventorių, glaudžias prie 
akmens bažnyčios sienų arba prie augšto akmeninio zomato, 
kuriuo aptvertas šventorius, ir tarias pabėgę nuo pavojaus. Bet 
tik kur įlindus, bet tik į kokį kampelį prisiglaudus, tai, rodos, 
mirtis neras tavęs taip greitai.

Bet Onelė žino, kad randa. Štai vakar šrapnelis įkrito į 
vieną duobę nepaisydamas lentų, ir užmušė ant vietos Dauginu 
Juzę. Dar laimė, kad tuomet ji viena tenai tesėdėjo. .

Onelė nemėgsta tų duobių ir nė karto į jas nesislėpė. Bai- 
' su tur būti jose, lyg kape. Ji bevelyja, pasiėmus savo mažus 

broliukus ir sesutę, bėgt į šventorių. Ten jai ramiausia. O kai, 
anuotoms tankiau loti pradėjus, baimė ir čia ima tiesti į ją savo 
šaltus pirštus, tai ji bėga su vaikais į bažnyčėlę. Ir klūpodama 
ten, kaip dabar, prisišliejus prie sienos prieš Švenčiausiosios Pa
nelės'altorių, ji yra tikra, kad jos nepasieks jokia granata.

Taip čia tyku ir ramu, tartum nė bute nėra pasaulyje ne1 
vokiečių, nei armotų, nei kulkosvydžių. Tačiau ir toje šventoje 
vietoje karas įsibrovęs paliko pėdsakų. Užgeso amžinoji lempelė 
aliejaus pritrūkus ir kabo dabar nebegyva, tamsi. Ir toks liūdnas 
ir tuščias stovi didysis altorius, tartum Dievas jį būtų apleidęs.

Užtat Švenčiausiosios Panelės altoriuje šviesiai dega dvi 
žvaki mesdamos spindesius į Dievo Motinos auksinį rūbą ir į 
blankų veidą, žiūrintį taip meiliai ir gailestingai. Onelei rodos 
kad ji nustebusi ir širdį sopama klausia: „Kodėl žūdotės vaike
liai?4. Būrys moterų. į suolus susėdusios, pusbalsiu gieda kal-

, nūs. Retkarčiais į tą monotonį murmėjimą krinta armotos trenks.- 
į mas. Tuomet murmėjimas trūksta, langai dreba, vaikai giausda- 
I mies prie Onelės, šnibžda:
i — Orele, ir vėl šaudo!
K Onelės širdyje skaudžiu aidu atsiliepia kiekvienas šūvis. Ji 
I glosto vaikus, žegnojas ir keldama akis augštyn, meldžia švėn-
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čiausiosios Motinėlės, kaip tik begalėdama karščiausiai, kad ba
si, kulka kristų kur nors į laukus, į tuščius krūmus, kad nieko, 
neužmuštų» neuždegtų; ir kol ji yra bažnyčioje, kol mato tą my
limąjį dievišką veidą, töl jai rodos, kad jos maldavimai eina tie
siai į Dievulio širdį.

Bet juk negalima perdėm sėdėti bažnyčioje. Kaip tik armo- 
tos aptilsta, reikia grįžti namo pavalgydinti vaikus ir pačiai pa
valgyti ir paveizėti, ką beveikia tėveliai. Blogiausia, kad jie nega
li drauge būti šventoriuje ar bažnyčioje. Taip baugu, kad nepa
taikintų į juos kokia granata. Juk vakar viena krito į tvenkinį 
kieme, antra prie pat svirnelio iškniso tokią gilią duobę. Ji taip 
norėtų vis krūvoje būti su visais—jei nušautų, tai visus iš kar
to. Arba kad ją vieną. Baisu, bet geriau, negu netekti mamunė- 
lės ar tėvelio, ar vaikų. Kad ji būtų viena, niekados neitų nie
kur nuo tėvelių, bet kad mama būtinai liepia vesti vaikus į at
sargesnę vietą. O tėveliai negali palikti namų, nes voKiečiai vis
ką išvogtų. Visur jie švaistos, užvaldė visą jų namą, o juos iš
varė į svirnelį. Kaip tik atėjo, tuojau papjovė jų didžiausią nupe
nėtą paršą, paskui nukirto galvą jos mylimajai vištelei—puikią, 
baltą kuoduotą galvelę.

Onelė verkė Kuoduotės, o tuo tarpu laukė jos kitas, dar 
skaudesnis smūgis. Atėjo bjaurus toks vokietys, rudplaukis, 
strazdanotas, ir Tūtkis puolė jo loti. Vokietys bematant ištraukė re
volverį ir šovė. Ir krito Tutkelis, pataikintas į krūtinę. Siauri 
kraujo srovelė ištekėjo iš jo ištikimos širdies. Ak, kaip jai rados 
skaudu! Tutkis buvo jos geriausias prietelis ir draugas; grįžtant 
jai namo iš mokyklos, jis pirrnas ją sveikindavo, ant kelio suti
kęs, ir paskutinis atsisveikindavo išvažiuojant, lydėdamas lig pat 
gelžkelio stoties. Onelė paprašė vaikio iškasti duobę ir palaidojo 
savo Tutkelį sodne, po baltu beržu. Kapą ašaromis aplaistė ir 
padiegs ant jo gėlių, jei išliks gyva nuo vokiečių.

Ak baisus, baisus )ri karas! O juk šakotai teesą smulkūs 
kavalerijos susirėmimai. Kame yra frontas ir dideli mūšiai, ką ten 
reikią daryti? Ji skaitė laikraščiuose apie visas tas baisenybes. 
Kraujas, ugnis, lavonai... Kaip ji nekenčia karo! Ji jau ir pirma 
nemėgo nė istorijos mokytis, dėlto kad ten vis kalbama apie 
karą. Bet visa tai rodės jai lig šiol kažkokia baisia pasaka apie 
baidykles ir slibinus, apie kuriuos baugu klausytis, bet kurių iš 
tikrųjų nė bute nėra pasaulyje. O dabar štai jie ir pasirodė iš

ibmai jos akyse atsistojo tas vokiečių nušautasis huzaras, 

kurį vakar laidojo. Ji suvirpo. Kai kareiviai nešė jį pro jų kiemą, 
ji išbėgo pažiūrėt ir pamatė visą kraujais paplūdusį veidą, o 
virš veido kažkokią baisią duobę. Riktelėjus, ji kuogreičiausiai 
nubėgo namo. Pamatė jį dar kartą, laidojant. Baimingai pakėlė 
akis, bet jis jau nebebuvo baisus. Draugai nuplovė jį, balta ske
petėle galvą aprišo, gražiai į karstą paguldė. Buvo jis visai dar
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jaunutis ir taip stipriai juodavo jo maži ūseliai ant balto, lyg 
popieris, veido. Bet Onelei nuolat vaidenas ta kruvinoji galva... 
Drauge su huzaru laidojo ir nušautą kazoką. Sopančia širdimi ji 
lydėjo juodu lig kapų vis mąstydama, kad< štai paguldė juodu 
savo galvas, lyg plėšrieji žvėrys savo artimų nušauti, svetimoj 
šalelėj, toli nuo savųjų. Ir nėra nei brangios motutės širdies 
ašaromis jiedviem apverkti, nei mielos seselės graudžiai apraudo
ti... Ir kad štai ji trokšte trokšta pavaduoti jiedviem motutę ir 
seselę, meldžia už juodu taip karštai, kaip tik begali, ir gailis... 
Ir vainikus vienam ir antram /nupynė—didelius, kvapius, baltus 
ievų vainikus'—ir papuošė karšius. Užkasė juodu kapinių kam
pelyje. Tuojau kareiviai ant kapų pastatė kryželius ir prie huza- 
ro kryželio prikalė skardinį Švenčiausiosios Panelės paveikslėlį, 
kurį nabašninkas nešiojo ant kaklo.

Ne, ji neužmirš jųdviejų. Kaip tikroji seselė ji puoš tuos 
kapus, kuomet tik parvažiuos namo.

Kodėl, kodėl žmonės taip žudo kits kitą, lyg įniršę lauki
niai žvėrys?—klausė Onelė keldama akis į Švenčiausiosios Pane
lės paveikslą.—Kodėl taip neklauso Tavo, sūnaus, Motinėle Šven
toji?- Juk Jis liepė mylėti visus! Bet Švenčiausioji Motina pati 
žiūrėjo į Onelę liūdna ir nustebus, tartum taip pat to nežinoda
ma ir nesuprasdama.

Ak kodėl, kodėl žmonės nemyli viens kito, kaip Viešpats 
Jėzus įsakė! Kodėl nesupranta, kad didžiausioji laimė yra meilė! 
Ji baisiai nekęnč a ginčų ir barnių. Išgirdus ką nors besibarant, 
ji bėgte bėga šalin, taip jai šlykštu. Mokykloje ji nė kartą nėra 
susipykusi su draugėm s. Tai visai lengva, tik reikia tylėti, kol 
kitas yra supykęs, o paskui gražiai pasakyti, kad atsiprašai ir 
kad nenorėjai užgauti, /Taip jas mokydavo jų vedėja. Ji labai 
mėgsta ir kitus taikinti ir tas darbas jai sekdavos. Draugės bu
vo geros ir taip ją mylėjo. Vedėja sakydavo ją esant palaimintą, 
nes ramybę dariusi“ ir juokdamös praminė ją „Ramute*. Ir ki
taip niekas jos nebevadino mokykloje. Bet kad ji dabar ir kažin 
kaip norėtų sutaikinti tuos įnirtusius vokiečius su rusais, ką ji 
galėtų? Ji—maža, menka mergelė. Kad jos noras būtų toks sti
prus, kaip mirtis, vis tiek—nieko. O kad Dievulis sutiktų taip pa
daryti: ji tyčia duotus nušaujama vokiečiams, o už tai kad pasi
baigtų karas. Kur gi! Iš vienos pusės ji—Onelė, dulkelėm is ki
tos—tokios valstybės, karaliai, generolai... Ne, kad už jos gyvy
bę nors čia, Oėlaičiupse, nebesimuštų, kad nebešaudytų nei 
žmonių, nei nekaltų šunelių, nei nieko. Juk kad Dievas norėtų, 
galėtų taip padaryti. Ji nė valandėlės nemąstydama paaukotų sa
ve. Tai būtų puikus didvyriškas darbas. Panelė vedėja sakė, kad 
labai maža žmonių teturį progos nepaprastiems didvyrių dar
bams ir dėlto reikią paprastus darbelius atlikti didvyriškai. Ji stel
gės taip daryti, bet visados širdies gilumoje troško, kad jai nors 
kartą atsitiktų ta prėga. 1 okiam dideliam, dideliam nepaprastam

*
* *
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darbui, apie kokį knygos terašo ir pasakos tepasakoja.^ Dažnai ji 
mąstė, kad gyvendama tais laikais, kai persekiojo krikščionis, ji 
būtinai butų pasistengus numirti dėl Viešpaties Jėzaus. Tuomet 
žinai tikrai eisianti į dangų. Bet ir dabar kad ji mirtų taip, kaip 
mano, dėl kitų gyvasties ir ramybės, jai rodos, Dievulis ją pri
imtų į dangų, nes ji būtų išpildžius "meilės įsakymą.

Tiek kartų girdėti žodžiai... Ak, kame tie brangūs pasikal
bėjimai su. mylimąja mokytoja!

Onelės mintys nulėkė į tolimą miestą, kur ji mokės lig ka
ro. Kaip ji pasiilgo mokytojų ir draugių ir visos tos mylimos, 
mylimos mokyklos. Viską suardė baisusis karas. Rudenį nuva
žiavo, bet tuojau reikėjo bėgti nuo vokiečių. Paskui tėveliai jos 
nebeleido sakydami, kad tokiais pavojingais laikais menkas te- 
esąš mokslas ir kad ji važiuosianti karui pasibaigus. Bet jau ir 
mokslo metų galas, o karas vis tebesiaučia. Jau ji būtų tapus 
ketvirtosios mokine. Dabar tiek laiko sugaišinta. Užstos keturio
liktus metus ir nebus ketvirtoje klasėje...

Onelės mintys ėmė painiotis, ji pradėjo snausti. Nubudo 
sukrėsta šalčio ir pamatė, kad jau visai išaušo ir žvakės altoriuje 
pasvido. Anuotos nutilo. Moters baigė savo maldas,, giedoda- 
mos ..Dievas mūsų gelbėtojas“. Kerčioje kažtnkas knarkė. Vai
kai miegojo sugulę ant altoriaus laipsnių. Onelei buvo šalta ir ji 
nutarė eiti namo. Dar kartą atsidusus į Dievą ir. • Švenčiausiąją 
Panelę, ji prikėlė vaikus ir, paėmus juos už rankų, išėjo.

Gatvė buvo tuščia, tik vaikščiojo vokiečių patruliai. Vienas 
sulaikė ją šūkterėjęs: a "

—Wohin? Woher?
Onelė mokykloįe buvo mažumą pramokusi vokiškai, tai at

sakė: '
—Nach Hause. Aus der Kirche.
—Wo ist denn dein Haus?

i

— Da parodė Onelė nepertoli stovinčius namus, matomus 
per sodno medžius.

Vokiečiui, matyti, patiko vokiškai kalbančioji mergaitė. Ma
loniai glostydamas jai smakrą, tarė: -

—Geh, geh schlafen, Mädel.
Onelė pasipurtė ir greit nuėjo toliau. Jai buvo baisiai ne

malonus tas vokiečio rankos palytėjimas. Ji nemylėjo vokiečių. 
Vokiečiai beširdžiai, vagys ir žmogžudžiai; jie įpuolė į svetimą 
žemę, jie pradėjo tą baisųjį karą. Kad ne jie, karo tikriausiai ne
būtų.

Namai stovėjo netoli nuo bažnyčios, jau visai už miestelio. 
Gegužio rytas buvo šaltas ir pieva, per kurią ėjo Onelė, įvisa bu
vo: užberta tarsi sidabriniais karoliukais. Nepaisydami to, vėver- 
sėliai jau tyruliavo aukštybėje, o paupyje galingai suokė’ lakštin
gala.
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—Tartum nė bute nėra jokio karo—mąstė Onelė.—Viskas, 
kaip visados. O gal nėra? Gal tai vien mano sapnas?

Omai jos ausis užgavo giedojimas. Nustebus klausės One
lė. Ak, taip, tai iš Dauginu trobos. Juk tai vargšės Juzelės bū 
dynė. Onelė nėjo jos aplankyti: ji nemėgsta vaikščiot į budy
nes, dėlto kad nabašninkas paskui ilgai stovi jos akyse. Ji eis 
šįryt į bažnyčią į laidotuves. Kieme vaikščiojo vokiečiai, o tėve
liai snaudė svirnelyje. Pasikalbėjus mažumą ir paguldžius vaikus, 
Onelė atgulė. Bet nespėjo užmigti, kaip išgirdo stipriai beldžiant 
į duris. Tėvelis adarė,. jr vokietys smarkiai į svirnelį įžengęs, per
pus lietuviškai, perpus vokiškai griežtai liepė tuojau, kuosku- 
biausiai rengti pusryčius ponams aficeriams.

-»-Ar pasiuto treciö valando pusryčius valgyti!—sumurmėjo 
Skirsgėla.

Bet murmėjimas čia nieko negelbėjo, paliepimą reikėjo pil
dyti. Skirsgėlienė atsikėlė dūsaudama ir dejuodama savo kumpe
lių. Reikėjo kelt ir Onelei padėti motinai, nes mergė pabėgo, 
kaip tik Gėlaičiuose prasidėjo šaudymas. Išėjusi iš svirnelio, jie
dvi nustebo pamačiusi vokiečius ūmai sujudusius, lyg skruzdės 
skruzdėlyne. Visas kiemas jų knibždėjo: vieni balnojo arklius, ki- • 
ti krovė daiktus, dar kiti vilkos šinelius, juosės durtuvus ir re
volverius. Pro virtuvės langą Onelė pamatė porą armotų skubiai . 
važiuojant iš jų lauko į vakarus. Jos širdis ėmė greičiau plakti. 
Kas tai yra? Ar bus koks didelis mūšis? Ar gal vokiečiai bėga?

Tuo pačiu laiku jos tėvas įėjęs tarė:
* —Ne kitap, tik germaną dungenas atgal. Tat vadinas, duod 

atstuplenę. Netrukus apent pamatysma ruskius.
Onelei rados linksma. Štai ir išklausė jos Švenčiausioji Pa

nelė! Vokiečiai bėgs dabar tur būt į Plikšius, rusai išvarys juos 
ir iš ten, varys toliau, vis toliau į vakarus, kol visiškai išvarys 
iš Lietuvos. Kad tik greit bėgtų sau, kad kuogreičiausiai! Juk 
rusai taip pat ne broliai, amžini nepriefeljai, bet dabar kaip ir 
savieji. Ir ar juos sulyginsi su vokiečiais? Žiūrint į vokiečių įžū
lius veidus, į išdidų negailestingą elgimąsi su žmonėmis, į jų 
plėšimą, Onelei rodos, kad tai senovės Kryžiuočiai iš kapų pri
sikėlę, vėl kaip kitąsyk, vėšulu nukrito ant žemaičių tylių trobų 
ir ramių laukų.

Aficeriai valgė pusryčius visai pasirengę į kelią: su pikiel- 
haubomis ant galvų ir revolveriais prie šonų. Pavalgę, susėdo 
ant arklių ir išjojo. Kaikurie juokdamies sakė netrukus vėl pasi- 
matysią. ..

Skirsgėlų sodyboje rados tuščia ir tylu. Visados Švari ir 
tvarki, dabar labai nemaloniai atrodė: kiemas ir kambariai buvo 
priyilkti šiaudų, primėtyti konservų, dėžučių, popiergalių, papiro
sų likučių. Bęt Onelei taip buvo linksma tuos svečius išleidus» 
kad ji pašūkėdama ėmė tvarkyti kambarius.

6
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Urnai pro langą pamatė pareinant piemenį Aleksį, kuris va
kar taip pat buvo kažkur dingas. Tekina nubėgo pasiklausti, ka
me jis slapstęsis ir ar nenorįs valgyti; nuo vokiečių šio to atli
kę, tai ji tuojau jam duosianti. Bet Aleksis ne tiek buvo išalkęs, 
kiek išsigandęs. Ėmė pasakoti, kaip jis vakar nubėgęs pas dėdę, 
ten už Lėgaudžių kapų, kaip ten visą naktį išbuvęs, kaip Šįryt iš
aušus prūsai atsivežę iš Gėlaičių dvi armoti, įsu statę pakapėje į 
tokias duobes, apkasę žemėmis, kad negalima esą nė suprasti, 
kad ten armotos, kad kiti ten pat pakapėje stovi, o kiti nujoję 
iš Gėlaičių tiesiai ant Plikšių, bet jis matęs, kaip šmotelį už ka
pų pajoję, kažkur pranykę, ne kitaip, tik būsią į krumus sulindę. 
Ir taip daboją akis išvertę, kad nieks neitų iš ten į Gėlaičius. 
Visi žmonės sėdį trobose, bijodami koją iškelti iš kiemą. Bet jis 
vargais negalais krūmais, grioviais, šliauždamas ropečkomis iš
trūkęs. Nepamatę.

LinKsmi spindesiai užgeso Onelės akyse.
— Delko jie taip daro?—paklausė. .
—Žinoms delko:—atsakė Skirsgėla,—nor ruskius apgauti. 

Ruskia mislys, kad anij pasitraukė toliau, o kap rek,^anij čia pat 
beesą. Kijk čia bėra lig Lėgaudžių kapų, daugiausia trys vior- 
sta. Pašėlęs tų germanų ir gudrums! Aš jau numanau, kap čia 
bus An ie nu mana, kuri uo ruskia vėl jos į Gėlaičius ir kap tik 
prisiartins tiek, kiek anims rėk, ims duoti gara su toms paslėp
toms armotoms. Dieve saugok, visą rotą gal paguldyti! Umžini 
mulkia tie ruskia ir gana.

— O kuriuo jie atjos? paklausė Onelė visa pabalusi. • 
—Mun rodos, kad Žemalės keliu. Garbė Dievui, kad mas 

ne pri to kelio. Na, dabar tuojau vėl prasidės ermideris.
— Papunėli, reiktų rusus kaip nors perspėti—tarė Onelė;
— Je, lengva sakyti—perspėti. Neperspėsi, kad nieks nesu

žinotų. O ar misliji germaną dovenos? Nušaus ir tijk. Pagalios 
jau mažne visiška nebėgai: kol kas nueitų aplinkinias kelias ruskiams 
iš užpakaiia, jau būtu pervėlu, o eiti keliu tai eiti tiesiä į mirtį. 
Juk kap tik išilga to kelio germaną šaudys.

I

Onelė nubėgo į savo kambariuką. Buvo taip sujudinta, kad 
nepasėdėjo vietoje, tik ėmė.gr< it vaikščioti nuo sienos lig sienos. Die
ve, tiek žmonių kris, tiek žmonių! Irtas aficeris, kurs pas. juos gy
veno, toks geras, mandagus, kurs sakėsi turįs tokią pat dukrelę, 
kaip ji; ir tas jaunas toks, jaunas, visai dar berniukas, kurs savo 
mamos fotografiją kišenėje nešiojos ir jai rodė... ir daug kitų, 
nepažįstamų. Visų jų laukia mama, ar dukrelė, ar pati ir nesu
lauks. Ir visi nori dar gyventi... Ir visą tą nelaimę juk gal dar
galima sulaikyti... Lėkti, perspėti! Ji lėks! Ji negali kitaip. Štai ir
pasitaikė proga didvyriškam darbui. Juk ji visados to troško... Ir
mylimoji mokytoja gal išgirs kada nors. Ji bėgs tiesiai į kelią ir
paskui keliu piiešais rusams.
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Onelė nusimanė turinti bėgti slapta nuo tėvų ir nors žinojo, 
kad reikia, kiek galint, skubėti, negalėjo išeiti neatsisveikinus su ’ 
jais, juk gal paskutinį kartelį... >

Motiną rado bekopiančią pieną.
Labas rytas, mamate—tarė ji, bučiuodama motinai ranką.
Kas žin, kokia bus dijna, vaikeli. Onele, palesink viščiukus 

ir žunsiukus.
Tuojau, mamate.
Ir Onelė nubėgo į arklidę, kur tėvas šėrė arklius. Pribėgo, 

bet niekaip neišdrįso pabučiuoti jam ranką. Tik pažiūrėjo į jį 
ir nubėgo į svirnelį. Skubinai apsivilko savo mėlyną burnosėlį, 
galvą aprišo su pirma po rankų papuolusią balta skarele, pabu- 
či vo miegančius vaikus, pataisė patalines, kad nesušaltų, persi
žegnojo šnibždėdama „Motina Švenčiausioji, padėk!“ ir išbėgo.

Skubėjovtiesiai per laukus ir pievas, norėdama kuogreičiau- 
siai pasiekti Žemalės kelią. Valandomis bėgte bėgo, o pailsus ėjo 
pamažiau. Jos širdis taip smarkiai daužės krūtinėje kad, rodės, 
sutiš. Rytas buvo puikus: visas mėlynas, saulės auksu apipiltas ir 
rasos brilijantais nubertas. Virš Onelės galvos oras drebėjo 
vėvcrsių giesmėmis. Bet ji nieko nematė ir negirdėjo. Viena min
tis teviešpatavo jos galvoje—kad tik suspėtų. O šalia tos žaibais 
lėkė įvairios kitos beryšės mintys. Štai ir pasitaikė proga didvy
riškam darbui... Jeigu jos nenušaus, tai ji pareis namo aplinkui, 
kad vokiečiai nepamatytų... O juk ji apgavo mamatę—nepalesino 
viščiukų nei žąsiukų... Ak, kad tik suspėtų! Tiek žmonių! Turbūt, 
panelė vedėja ir draugės išgirs, kad ji pabarė didelį darbą... Kaž
kokią valandėlę iš atminties gelmių vėl išplaukė kruvina galva.

Švenčiausioji Panelė man padės, nebegulės čia daugiau 
tokių galvų—tarė sau.

Kai tik įėjo į kelią, tuojau pamatė tolumoje kažką juoduojant.
Tai rusai! Onelė leidos bėgti tekina, mastaguodama išskės

tomis rankomis ir Šaukdama visa gerkle:
—Niemcy! Niemcy! Ubiegaite!
Bet rusai vis jojo žingsniu pirmyn.
Onelė, baisos paimta, nusiplėšus nuo galvos baltą skarelę, 

ėmė su ja mojuoti, vis šaukdama.
Tuomet rusų kuopa stabterėjo. Nuo jos atsiskyrė vienas 

kareivis ir zovada atlėkė priešais bėgančiai Onelei.
—Niemcy! Spriatali puški, budut strieliat! Ubiegaite!
Kareivis vėju pasileido atgal pas savuosius.
Tuo pačiu akimirksniu dunterėjo šūvis vienas, antras, tre

čias. Bet rusų nepasiekė. Ant pilkų kelio dulkių paliko begulįs 
tiktai vienas mažas, mėlynas stuomenėlis su balta skara ištiestoje 
rankoje. ■ . 4 Marija Pečkauskaitė.

8



I

Apie apdarą.
Šių dienų ypač modernų moteriškų pasauly apdaras kur nė- 

kur pasiekė tokių išsigimimo ir šlykštumo lyčių, kad tas dalykas 
sudraudžiamai kliudomai- net popiežiaus enciklikose, vyskupų ap
linkraščiuose ir visuomenės organizacijų nutarimuose. Padoro 
apdaro klausimas kliudomas net moksleivijos. Antai, mūsų drau
gės pareinietės savo laiške tarp kitko rašo: „Mes turim galvoj kartą 
paimt arčiau nagan ir madą ir, gal būt, susiptojektuot gražius ir 
kartu praktingus drabužius/ Tat tariamės apdaro klausimą pla
čiau pagvildent .Naujosios Vaidilutės“ puslapiuose, Pirmoj eilėj 
paduosim tuo klausimu eilę minčių ir pasvarstymų apie apdarą 
apskritai, o paskui pažiūrėsim arčiau ir to mūsų šių dienų apda
ro išsigimimo lyčių. Bendrąsias mintis imam čia kaip jos tuo klau
simu sutrauktos prof. Valterio knygose /Kūnas ir jo teisė krikš
čionybėj“2). ♦

Apdaro reikalingumas Ir tikslas.
Gyvuliui jo apdarą pagamina pati gamta. 

Paukščiui išauga plunksnos be jo paties prisidėjimo; taip pat ke
turkojui išauga plaukai. Šio apdaro forma, spalva ir grožis taikosi 
i gyvulio rūšį, į tikslingumą kovai dėl būvio, ypač į klimato oro) 
santykius. Be savo prisidėjimo, be atodairos į indivydinį (asmens) 
skonį gauna gyvulis sau gatavai padarytą drabužį. Gyvulio apda
ras nustatytas visiems laikams; paliekant toms pačioms išorės 
sąlygoms, jis niekada nekinta.

Ž m o g u s p a t s d i r b d i n a s i s a u a p d a r ą . Jis tuo rei
kalu galvoja ir steigiasi su apdaru prisitaikini į įvairiopas išorės 
pasaulio sąlygas. Jis mėginą, laiko bėgy keičia savo apdaro me
džiagą, pasiuvimą, spalvą. Čia nulemiančią rolę vaidina indiyydi- 
nis skonis, estetinės ir igijeninės laiko ir žmonių pažiūros. Žmo
gus išplėtojo apsidarymo meną. Įvairių animalinių (iš gy
vulių paimtų) medžiagų, kaip kailio, vilnų, lygiai i r vegetabil in ių 
(iš augalų paimtų , kaip linų ir k. gaminimas tur daugelio tūkstančių 
metų istoriją ir plėtotę. Kokio nesuskaitomo apkitimo, kokio įvai
rumo rodo įvairių gadynių, tautų ir žemės dalių drabužiai! Ko
kia begalinė daugybė parėjimo laipsnių nuo būvio, kurs beveik

*) „Naujos oš“ Vaidilutės“ 59 pngl. '
s) F Walter, Der Leib und sein Racht im Christentum. E ne Untersuchung 

des VerhältniBoSü moderner Körperkultur zar christlichen Askese. Donauwö.ih, 19.0 
Au«r.
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nieku nesiskiria nuo visiškos nuogybės ir kuriame apdaras laiko* 
mas tik vien papuošalu arba soči ja I i ni tį t visuomeninių j skirtumų 
priemone, ligi apdaro, kuriuomi uždengiama visas žmogus, tik patį 
veidą išėmus!

■. ■ ■ ' ♦ ♦ .. 

Galėtų kas prikišt, kad klausimai dėl apdaro kliudo tik, sa
kysim, paviršutinius ir nesvarbius dalykus Tas kai kuriuo atžvilgiu 

■ tiesa. Kalbant apie tai, galima pasitenkint ir paviršutiniais bei iš
kraipytais dalykais. Nevisai neteisingai sako vienas vegetarijonas: 
„Visi, kurie tuo tarpu vaizduojasi stovį daug augščiau už 
visokius materijai i ni u s dalykus, jau iŠ jų šilto, minkšto apdaro 
ir iš jų mados drabužių turėtų save pažint, kaip jie dar daug yra 
materijos galybėj, kaip jie dar daug vergauja tuštybei, žmonių 
baimei ir tolygiems dalykams. O su tuo jie tada sykiu pažintų 
jr tūlos sunkybės bei tūlo kęsmo priežastį“1).

Betgi kita vertus, su tuo eina tokios svarbios konsekvenci- 
jos (išdavos) kūnui ir dvasiai, sveikatai ir dorai, kad didelė šio 
dalyko svarba aiški ir be tolesnių aiškinimų. Apdaro problema 
turjdaug teorinių ir praktinių sunkenybių. Teorinių sunkėny- 
b i ų yra, kiek mokslo, pirmiausia igijenos, atžvilgiu norima nu
statyt sveikatai atatinkamas apdaras; klausimai kai dėl medžiagos, 
jos glaudumo, arba praleidžiamumo koringumo’, spalvos ir pa
siuvimo yra ne pigiai išsprendžiami. Mokslas šio dalyko ėmėsi 
dar tik labai nesenai 2), visi klausimai dar nieku būdu galutinai 
neišspręsti. Paskiausiais laikais yra pasirodę įvairių „sistemų*4, 
nė vienai neišsikovojus sau galutino viršaus.

Toliaus, teorija patinka sunkenybių, kai reikia nustatyt apda
ro t i k s 1 a s. Nes pagrindai, koki Jigšiol buvo statomi įgijenos 
ir etikos, kaip antai, gėdingumo apsauga ir klimato įtakų atrėmi* 
mas, paskiausiu laiku stipriai ginčijami. ‘ .

Praktinių stu n k e n y b i ų atsiranda, kai racijonalingo, 
t. y., visiems sveikatos reikalavimams atatinkamo apdaro įsitaisy- 
mas sutinka tūleriopų kliūčių. Nuo senovės įsišaknėję prietarai šiąja 
kryptim neduoda daryt tikros pažangos, iš įvairių reformos bandy
mų nė viena netu ė/) reikiamo pasisekimo. Bet taip pat ir ūkio 
neturtas dažnai yra kliūtis igijenai atatinkamam apdarui įsitaisyt. 
Todėl, vienas igijeninkas teisingai skundžiasi, kad racijonalingas 
minių apdarymas sutinka tokių pačių sunkenybių, kaip ir jų tin
kamas išmaitinimas; jau ir šiuo atžvilgiu pasirodo esant artimo 
sąryšio maisto su apdaru (Veilis 1, 408).

Prie to prisideda dar, kad apsidaryme, gal būt daugiau, kaip 
kuriame kitame kūno reikalo tenkinime, reiškiasi žmoguje dvasi-

’) Just, Kehrt zur Natur zuitieki’ Jiiugborn 19056 48\
’) 55, ar. „Ine Abhandlungen ü)»«r Kleidung* W e y l ’ o riandhučh’e der Hy 

giene (t Bd ) ir R u bu e r ’ o Hjgieue 8 Auti., Lahma un'o Die KėfurM der3 
Kle.dun^, Stingai t 1908*, '
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nis jo pradas. Čia aiškiai išeina aikštėn tikslo siekimas. Ir šalia 
materijalinio reikalo tenkinimo žmogus pirmiausia steigiasi savo 
apdarą pritaikint ir nulenki svarbiems idealingiems siekimams: es
tetinis jausmas ir pastangos paslėpt, kas žmogaus kūne eina 
animalistinėms i gyvu! inėms) funkcijoms. Čia reikalingas išlygi
nimas tarp kūno ir dvasios pusės, o tai neatsiekiama be sunkė* 
nybių. Čia yra ginčo tarp įvairių palinkimų ir pareigų.

| apdarą tenka žiūrėt netik kaip į atskiro asmens, bet ir 
kaip į visuomenės atspindį, kaip kultūros atovaizdį, kaip aiškią 
skonio išraišką. „Drabužiai padaro žmones/ Šios senos patarlės 
prasmė gilesnė, nekaip paprastai manoma. „Apdaras daro į akos 
netik sprendimui, kaip žiūri į atskirą asmenį jo aplinkiniai, bet 
taip taip jis didumoj daro pagrindingos įtakos ir paties dėvėtojo es
mei. Atsistojimas prieky, apsėjimas, būdo plėtotė, doringumas, 
kūno išsiplėtojimas, geras ūpas ir sveikata artimiausiai susi išę 
su žmogaus apsidarymu. Gadynės apsidaryme atsimuša visa bet 
kultūros epokos esmė. Pavyzdžiui, koks turėjo būt įvairus visas 
gyvenimo supratimas žmonių, vaikščiojusių laisvam senųjų graikų 
apsidaryme, nuo visuomenės, kuri buvo įbrukta į styrų vingiuo
tų rokoko drabužių nenatūringumą1 )

I apdaro klausimą įsik ša svarbūs faktoriai (veiksniai): pir
miausia menas ir i g i j e n a; pirmoji, paaštrindama indivydo 
žvilgį grožiui; antroji — įsakydama nesirėdyt sveikatos nenaudai’). 
Nebus pervirš pastebėt, kad taip pat ir moralė stipriai intere
suota apdaro klausimu.

Kodėl mes rėdomės? A r turim rėdyti s? Ar 
nebūt igijenos ir eti kos atž vilgiu to Ii geria u , - 
a p d a r u i t a r n y b ą a t s a k y t ? O jei mes reikalingi v apdaro, -- 
tai k a i p m u m s t i k s 1 i n g i a u s i a i a p s i d a r y t ? Šie klau
simai Šiandien aktualingiausi ir jie atsakomi įvairiausiu būdu. Šiais 
klausimais interesuota igijena ir moralė.

Apdaro tikslas daugeriopas, pirmiausia fizinis: kūno apsau
ga nuo klimato ir atmosferos įtakų. Tai, rodos, savaimi taip aiš
ku, kad, rodos, nereikia jokio tolesnio išprotavimo ir pagrindimo, 
Tuo tarpu šiais laikais ginčijama netik apdaro tikslingumas, bet 
net ir jo reikalingumas, kiek jis naudojamas apsaugai nuo atmo
sferos Jr klimato įtakų.

. Šaltesnių žemės kraštų gyventojus instiktas ir nujautimas 
verčia naudot drabužius šilimos apsaugai ir tai yra iš tikrųjų jų 
didžiausias tikslas (Veilis, 1, 361). Jau nuo senovės klimatas bu-

1) Adelė Sr6.heraitė -Die Kleidung des Kindes“ knvgose „Das Buch yom 
Kinde* l, 63.

Marija Diorinsrytė, Moderne Frauenkleidung in der historischen Ent Wicklung 
des latsten Jahr hindert*, laikrašty „Christliche Frau“, Freiburg 1908,188«
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vo laikomas vienu iš tų faktorių, kurie daro įtakos žmogaus kū- 
• no geram pasilaikymui ii jo sveikatai.

Apdaras vaidina, rolę, iš visa ėmus, siaurų, lengvai pakeičiamų 
namelių kuriuos nuolat nešiojies^ kurie tačiau nereikalingi dary*. 
tinio pakūrenimo. Tūlu® atžvilgiu tai yra trukumas, kad žmogus 
ateina į pasaulį be natūrinės apsaugos, kurią gyvulys tur iš gam
tos savo plaukais. Tuo atžvilgiu apdaras yra žmogui kas tai ne- 
natūringa, lyginant jis su naturiingu gyvulio apdaru. Čia glūdi 
nurodymas, kad pradžioj žmogus nebuvo apdaro reikalingas.

Betgi natūrinio plaukais apžėlimo trūkumu žmogus taip pat 
tur ir pirmenos prieš gyvulių pasaulį. Jo puikus kūnas turėjo 
pasirodyt neapdengtam grožy, jei nuodėmė ne ūtų padarius at
mainų. Ir toliau jam, nebuvo, duota jokio natūrinio apdaro, idant 
jis visur galėtų atlikt savo pašaukimą—apimt žemę ir prisitaikint 
(klimato santykius. Žmogus yra vienintelis tvarinys, galįs gyvent 
po visą žemę, ypač dėl to, kad jis nedėvi kailio, bet vienur-savo 
apdarą numesdamas, o kitur juo apsivilkdamas apsaugai gali vi
sur prisitaikint į klimato santykius. Nėjokia iš aukščiau organi
zuotų gyvų būtybių gyvulių ir augalų karalijoj nėra patapus tiek 
nepriklausoma klimato, kaip žmogus, kuris išmoko taikini apsau
gos priemonių nuo jo blogumų, butu ir apdaru kaip ir pasidaręs 
savo paties kūnui atatinkamą klimatą.

Tačiau šios daryti n ės apsaugos toli gražu nepakanka, kad 
atremtų nuo žmogaus visokią klimato įtaką. Nepaisant visa, vis 
dėlto žmogus palieka tikras oro vaikas ir nusilenkia įvairiems 
ame įvykiams. (Veilis I, 252 >.

* *

Reikalas apsaugos nuo oro ir drėgmės (veikmių, kuris teikia 
apdarui matą, naujaisiais laikais ginčijamas. Kraštutiniai oro fanati
kai sako: klimatas nereikalauja jokio apdaro. Ypač šalčiausiame kli
mate mes turį apsčiai maudytis ore, idant mums ir šitoks klimatas 
nebūtų sunkybe, bet virstu dideliu džiaugsmu (Justas . Būtų klai
dinga esą tvirtint, kad gamta todėl nedavė žmogui jokių plunks
nų ir plaukų, idant jis pats galėtų sau susigalvot drabužius. Tva
riniai atsigabena į pasaulį viską, ko jie tikrai reikalingi. Kitokiu 
atveju, žmonės tuo laiku, kai jie nenešiojo drabužių, būtų turėję 
suskurst. O patirimai, vkokių turim iš vaikų ir natūrinių tautų, mo
ko visai atvirkščiai. Žmogus, netaip kaip daugelis gyv(ul ių ne 
visij, gamtos yra leistas be plaukų. Bet tai tik rodą, kad jis yra 
aukščiausias šviesos ir oro tvarinys ir su šviesa bei oru dar tur 
sueit į betarpiškus santykius. (Justas).

Kitų nuomonėmis, žmogus pradžioj buvęs plaukuotas. Šį 
natūrinį apdarą jis pametęs benaudodamas darytinį apdarą. Taigi, 
gamtos atžvilgiu jis esąs nereikalingas jokio apdaro1;.

b Ü ilge Witter, Die Hacktet in eivw ckbing-icesch chlcher, gesund’ 
cheilticher und hüuBJeriscW Balcucuiuüg, 6-7 Tausend, Stuttgart lb9ö, 4U. '
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Laikoma svarbiu, principingu klausimų, ar žmogaus apdaras 
atatinka kailiui ar namukams. Pirmuoju atveju žmogus 
butų nepabaigtas tvarinys, ir to padarinys yra, kad reikia visus 
žmones įkišt į darytini kailį, žinoma, ir čia pamėgdžiojant gamtą, 
atatinkamai žemės kraštams parenkant atatinkamai storą ir glau
dų, taigi ir užsispyrėlius pjetų šalių gyventojus — noromrreno- 
rom —^apdovanot užmirštu kailiu.

Jei žmogus iš gamtos nedėvi jokio plaukų ar gaurų kailio, 
tai jis jo ir nebreikalingas; taigi, apdaras neprivalo pakeist kailį 
(Laasman-7-). _ . .

Kad žmogui apdarą įbruko natūrinis savęs išlaikymo pobū
dis, apsauga nuo šalčio ir drėgmės,/tabrodo kaip tik tos tautos, 
kurios kai kada vaikščioja be apdaro. Pietų šalių gyventojai čia, 
žinoma, išsiskiria. Natūrinės tautos, gyvenančios šaltesniuose kraš
tuose, yra be apdarų tiktai kol jos žygiuoja, medžioja ar šiaip 
stipriau dirba kūno darbą. Bet kaip tik jos būklėse užsiėmę ra
mesniu darbu arba ilsisi, tai matom jas susirandant šilimą sau
gojantį apdarą arba palapines (Laasman t. Tas pat yra ir su nuo
lat apsirėdžiusiomis tautomis. Padidinta šilimos produkcija, kūno 
darbą dirbant, leidžia gausingesnį šilimos atidavimą, tuo tarpu 
kai mažesniam šilimos išgamiriimui mažesniame kūno judėjime 
turim taikint ir mažesnį šilimos išleidimą.

# Jįc
« c *

Betgi apdaras tur ne tik grynai naudybinę, bet taip pat ir 
aukštesnę etinę reikšmę. M o r ai i n i s tikslas yra gėdingumo 
apsauga,, paslėpimas kūne gyv(ubiško elemento (kas kūne gyvu
liškai. Aukštesnėj kultūroj — einant iš atatinkamo klimato-rtas 
prieina ligi to, kad neuždengtas paliekama tik veidas, kaipo dva
sinės žmogaus pusės išreiškimas. •

Igijeninis ir etinis tikslas, apsauga ir apdanga yra dvi svar
biausios apdaro pusės. Ši dvilypė prigimtis drabužiams paliko 
visuose istorinio gyvenimo kitimuose1».

Pirmasis apdaro tikslas — apsauga nuo klimato blogu
mų — koks jis bebūt artimas, tai betgi jis nėra giliausiąs ir per- 
sveriantis. Kur jis neįsigali ir atkrinta, ten jo vietoj atsistoja kitas. 
Pirmutinis pagrindas nevaikščiot nuogiems, buvo ne temperatū
ros santykiai, o gėdos jausmas. „Klimatuose, kurie žmogaus kūno- 
šilimos ekonomijai teikia palankių santykių, kūno darbą dirbančių 
žmonių apdaras didumoj baigiasi uždengimu gėdingų vietų, var
gu čia galint manyt reiškiantis igijenos instiktą“ Ve lis I. 3öl).

Gėdingumui uždengt turima reikalaut bendrai dorinei sąmo
nei ir geriem papročiam atatinkamo kūno uždangalo. Tai yra toks 
momentas, kuris, kaip svarbiausias, yra visada surištas su apdaru 
ir kuris yra įrodomas esąs taip pat ir kultūros istorijoj, apdaro

ė .
t

Pauken, System der Skhik
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plėtotėj. Kur randasi bent kiek civilizacijos ir moralybės, ten bus 
aikoma nepritinkama kūną palikt visai nuogą. Visiškas nuogu
mas, rods, laikomas barbarišku dalyku jau žemiausios kultūros 
laipsniuos; ir jau yra gerokas civilizacijos bei moralybės nuopuo
lis, jei šitokios pažiūros kinta ir jei žmonių apsėjime ir mene iš 
pasileidimo nuogumas vėl ima imt viršų.

Pirmuonę apdaro istoriją randam pirmuose Šventraščio lak
štuose. Ir tai yra ytin reikšminga, kad čia,taip stipriai atsistoja 
prieky etinis momentas.

Pirmiausia, Šventraštis piešia pirmuonį pirmųjų žmonių būvį: 
juodu abu buvo nuogu,v vyras ir jo moteris, ir juodu viens kito 
nesigėdėjo (Gen. 2,25\ Šitoks būvis pasibaigė nusidėjus. Po nu
sidėjimo juodviejų akys atsidarė ir juodu pažino, kad buvo nuogi. 
Tada susiuvo juodu fygos lapus ir pasidarė sau apjuostus. -Ir 
Viešpats Dievas padarė vyrui in jo moteriai drabužius iš kailio 
ir apvilko juodu jais“ < Gen. 3,21).

Taigi, po nusidėjimo patys žmonės pripažino apdaro būti
numą, kai kūnui prilipo jautulinio pageidimo. Staiga juodu suėmė 
gėdos jausmas ir beveik ne savo valia ir i nstinktingai tvėrėsi juo
du artimiausio dalyko, kuris jiems rodėsi tikęs nuogumui priden 
gti. Plastingiau, natūringiau ir labjau įtikinamai nei negalima nu 
piešt, kaip gėdos jausmas pimuoniu staigumu užklupo pirmuo
sius žmones, kaip pasakojimu apie skubų sugriebimą keleto fy
gos lapų. Dorinis žmonijos vargas negalėtų būt ryškiau išdės
tytas. Tada nebuvo laiko, kad, sakysim, ilgesma ruoša, verpimu 
ir t.t. pasigamint apdaro ^gabalą, bet širdies varge steigtas! kaip 

‘galėjus greičiau atsivaduot nuo skaudaus jausmo. Žvilgis į 
kūno nuogybę iškėlė gėdos jausmą ir apdaro reikalą, kadangi 
tuo buvo erzinamas jautuliais smagumas, savo rėžtu buvęs pa
darinys rojaus žmogaus vidujinio ir išorės nusinuoginimo, atsi
stojimo prieš savo paties sąžinę. Gėdos jausmas turėjo pirmiau
sia ir stipriausia būt pajustas ten, kur „kūno gylys“ davė save 
smarkiausia pajust.

* *

• *

Moderni seksualizmo teorininkai nesusiprieteliauja su šitokio 
gėdos jausmo išaiškinimu ir su tuo artimai susirišusiu apdaro 
reikalu. Be to,-kad Šventraščio pasakojimą jie laiko tik „nuodė
mės kritimo m y tu“, jį jie pareiškia kaip nepakankamą, naivų, 
natūrinės tautos laipsniui atatinkamą kelią gėdos jausmo kilmei 
išaiškint.

Norima įvairiais pagrindais išaiškint apdaro reikalas kad 
nereiktų atsižvelgt į gėdos jausmą. Pasak vienų, didžiausias ap
daro reikalo pagrindas pirmiausia* reikia ieškot tikėjime gim- 
dimo organuose apsireiškiamą dievybės pajėgą. Kiti norėjo tai 
išvest iš žmogaus vertybės sąmonės ir iš pastangos tą sąmonę 
daugiau pareikšt priešais gyvulį taip pat išorės keliu ir „užmesi
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uždangalą ant kaip ir nenupelnyto pažeminimo, kurį mums už- 
krauja mūsų gyvuliško kūno reikalai“ (PęscheI). Tuo tarpu, kaip 
aišku iš pirmo žvilgio, čia persveria ne grynai estetiniai momentai, 
bet taip pat įšikiša jau ir gėdos jausmas. Tam įrodymu yra, kad 
natūržmogis čia junta savo žmogaus vertybės pažeminimą. Gry
nai estetinė gėdos jausmo teorija labai pelnytų gilumo ir aišku
mo, jei ji nelaikytų niekais pirmuonės Šventraščio istorijos 
pamojimų1).

Modernasis etinis evoliucijonizmas, nepažįstąs jokios abso
liuti ngos -dorinės tiesos, ypač iš to, kad tūla natūrinė tauta iš 
dalies arba visai nedėvi apdaro, padarė išvedimo, kad apdaras ir 
dora pradžioj netur nieko bendra su viens kitu, kad gėdos jaus
mas, kuriame mes {žiūrim verčiamą apsidarymo pagrindą, nebuvo 
žinomas nesufalsifikuotos gamtos būvy ir esąs tik pažengusios 
kultūros laimėjimas. Dažnai taip pat girdėt daugiau ar mažiau 
aiškaus abejojimo, ar tai; reikia laikyt tikrai laimėjimu ir pažanga. 
Juk dažnai gana aiškiai reikalaujama grįžt į gamtą. Jau iš fakto, kad 
natūrinės tautos dažnai rodo trūkumingo apsidarymo. žmogaus 
kūno nuogumas pažymimas kaip su gamta sutinkąs dalykas. 
Modernasis nuogybės kultas, toli gražu tolimas piktintis trūku- 
mingu laukinių žmonių nuogybės pr dengimu, yra greičiau linkęs 
aukštesnius apdaro norus nusmerkt kaip puritoniško griežtumo 
prasimanymus. Naujieji keliauninkai blogai atsiliepia apie misijo- 
nierius, kurie įvedė gamtos vaikams gėdos jausmui kaip ir do
ringumui atatinkamą apda ą (t. p. I, 84).

Kitoj pusėj nurodoma į tauteles, kurių nuogumo priedanga aiš
kiai nieko bendra netur su skaisčiu gėdos jausmu. Savo veikale 
„Žmonių žaidimai“ G r o o s ’ a s paminėjo visą eilę natūrinių 
tautų, kurių nuogumo apsidarymas yra beveik nepadoresnis, kaip 
visiška nuogybė; tai įrodą, kad tūlas apdaro gabalas esąs netiek 
nuogumo priedanga, kiek jo iškėlimas ir parodymas aikštėn ir 
einąs aiškiai erotiniams tikslams.

Iš tikrųjų, kur klimatas netaria galingo žodžio, ten gėdos 
jausmas nėr toks pakankamai stiprus, kad natūriniam žmogui 
galėtų įbrukt mūsų supratimū kiek patenkinamo apsidarymo. Juo 
arčiau pusiaujo, juo naiviau galvojama apie kūno apdengimą. „Šil
tesnėse šalyse arba Šiltesniais metų laikais natūržmogio apdaras 
yra tik apjuostas, gana blogai atatinkamas savo tikslui" 
(Šneideris 1, 80’.

Bet apsidarymo trūkumas reiškiasi netik ten, kur klimatas 
žmogų kiek tiek verčia. Nurodoma, kad Tacitas senųjų 
germanų popročių griežtumą rišąs su natūringumu, leidusiu abiejų 
lyčių asmenims drauge maudytis, ir kad moderni dori skandina
vai maudosi neapsidarę ir mišriai. Išgarsėjęs šiaurės polio keliau
ninkas Nan senas pasakoją, kad net eskimai savo prišilusioj 
..   m i." "■ 'i ■■.«n..n   —

9 W Schueieer, Oi© Natur öiker II,
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žeminėj nusima visus drabužius, neparodydami jokių gėdos 
r jausmo žymių1).

Iš šių etnologijos patikrintų faktų taigi daroma išvedimas,
kad gėdos jausmas nėra žmogui kas riatūringa, bet yra kas

• ■ t. • < fl • 1 • • ’j •

Del gėdos jausmo teisėtumo ir kilmės jau būta daug gal
vos sukimo. Šių dienų eilinis evoliucionizmas Jau per daug 
linkęs gėdos jausmą taryt esant tam tikrų kultūrinių faktorių davinį 
arba socialinės aplinkos (milieu) produktą. Gėdos jausmas, irhant 
žodį plačiausia prasme, būtų ne kas kita, kaip pavienio 
žmogaus reakcija įtakoms iš s o č i j a 1 i n ė s visumos pusės. 
»Visiškoj vienumoj esąs -indivydas. - nesigėdi; nei jo nuogumas, 
nei jo kūno funkcijos, nei jo bet elgesiai tampa jam versmėmis 
to nesmagumo jausmo, kurį mes pažymim kaip nesmagumo jausmą. 
Kad šis imtų reikštis, žmogus reikalingas sau lygaus kito žmo
gaus, arba bent iš pirmesnių prityrimų einančio atsiminimo 
apie tokį“2).

Kad gėdos jausme yra pareities į kritiką mūsų pasilaikymo 
iš mūsų aplinkos pusės, to negalima ginčyf Bet su tuo prilei
džiama kad ta kritika tur kai kurio vidujinio teisėtumo. Mes gė
dimės, kadangi patys turim nupeikt mūsų pasielgimą Kur mes 
tvirtai įsitikinę dėl mūsų elgesio teisėtumo, mes, būdami protingi 
žmonės, neprivalom gėdintis, nors prisigėrusi prietarų viešoji 
nuomonė mus ir peiktų. Pagaliau, yra, rods, nevisai tikra, kad 
gėdos jausmas reiškiasi tik kito, ar trečiojo akyvaizdoj, nors čia 
ir galėtų būt jo paaštrėjimo ir pakėlimo. Švelnių jausmų žmonės 
gėdisi ir patys savęs. *

Teisėtumas šio tokio labai svarbaus jausmo, kuris skiriamas 
būt tyrumo apsauga ir atrama, todėl pagrindingai nepripažįstamas. 
Pasak F orelio3), gėdos jausmas būtų ne įgimto pobūdžio 
sava valia išreiškimas, bet tik įpratimo produktas: jis esąs kažkas 
žmogui prikergta auklėjimu. Jis turįs savo pradžią baimėje ir nu
gąstavime dėl visa nepriprasta ir nauja. Aiškiausiai jis pasirodąs 
vaikuo-e, kurie gėdisi visa to, kas yra kitas dalykas, nekaip ką 
jįa papratę matyt savo žaidimuose. Todėl seksinis lytinis gėdos’ 
jausmas atsiremiąs; nugąstavimu ir baime dėl to, kas nepriprasta, 
ir išsireiškiąs prieš kitą lytį* netikrumu, negrabumu ir 1.1. Gėdos 
psikologijai yra vis viena, koks yra jos dalykas, ir esą galį gėdin
tis netik įvairių, bet ir priešingų dalykų. Tūlų kūno dalių atiden
gimo ar uždengimo mada nustatanti gėdos jausmo reakciją ir

h Pas Das Lnftb>d. Stuttgart 1906, 20’.
’) O;to Stoil Du Geschs echt «leben n der Vöke p vchologie, Leipzig 1903, 

bei M a r c u se . Die bcxuelie Fr^ge Ond das Christentum, Leipzig, 19^8 77, 
J Forel, Sejuelte Iii. 1 . ' ' .

1
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nuogos gyvenančios tautos tiek pat gėdėjoši apsirėdyt, kaip mes
■ išsirėdyt: (Būrelis t. p. 117).

Toks yra atbaigto naturizmo žvilgis. Betgi ar jis bent kiek 
. tiek išaiškina gėdos jausmo savotingumą? Žmogus nuolat sutin

ka gausingai naujų reiškinių, visai “nepriprastų ir neišaiškinamų 
dalykų. Bet ar tuo sukeliamas gėdos jausmas? Gali kilt baimės, 
įtempimo ir naujybės geidimo—bet gėda? Ir net kai lyties dalykai 
senai jau nebėr nematytas ir naujas dalykas, ar jau tuomet yra 
miręs ir gėdos jausmas? Šventraščio pasakojimu, pirmųjų žmo
nių pažvelgimas j nuogybę tikrai nebuvo joks naujas dalykas. — 
Bet jie pastebėjo, kad jie yra nuogi, t. y, jie pajuto dabar, kai 
protas neteko savo aukštybės teisės, šio būvio įkyrumą, erzinimą

IŠ modernų teorijų dėl gėdos jausmo kilmės eina toli siekian
čios konsekvencijos. Sulig jomis gėdos jausmo dalykas yra'grynai 
konvencingas (sulygtinisi dalykas; žmogus netur pagrindo 
gėdėtis bet savo kūno dalies. Tiktai toji gėda esanti normingai 
teisėta, kuri eina iš motyvų blogumo, iš teisingos etikos įžeidimo. 
Krikščionybė su savo nepakantumu nuogybei esą prisidėjusi 
prie klaidingo gėdos jausmo plėtojimosi.

Daugelis šių dienų seksinio (lyties dalykų).švietimo vadų 
netur jokio supratimo dėl gėdos jausmo teisėtumo ir jo globo
jimo. Didumoj jie laiko jį kuo tai nenatūringa ir liguista, kaip 
kad kuo vaikui auklėjimu, iš šalies antmesta iš ko einąs netikęs 
nusistatymas lytinio gyvenimo srity. Naturingų dalykų juk esą 
nereiktų gėdintis. Nesą nei vieno tokio kūno organo, kurių esą 
reiktų gėdintis. ,

Mokslo žmonėse, kurie galvoja seksinei problemai išspręst, 
įsigyveno pažiūra, kad paskujiniame gale krikščionių dora yra 
kalta dėl neteisingo, nenatūringo lytinio gyvenimo supratimo ir 
dėl iš to gaunamos mūsų dienų seksinės mizerijos lytinio gy
venimo suirutės . Ji ypač tuo sukėlusi nenatūringą gėdos jausmą, 
kad ji skyrė padorias kūno dalis nuo nepadorių ir paskutiniąsias 
ištrėmė iš tėviškės (iškeikė-1*. s

Nagi, nėra abejojimo, kad esti neteisingo, negerai išauginto 
ir nesveiko gėdos jausmo, pareinančio nuo tokio dalyko, kurio 
užda/iniū savy visai nėra šiam jausmui paleist. Jausmai, mat, 
ytin gali stipriai suklysti.

Gėdingumas, rods, būdamas skaistybes apsauga, betgi nieku 
būdu nebūdamas tas pat, delx perdėtų apsėjimo formų pigiai

' U Pa«ai< vien/) t.o-<io molerno šv-pt^jn, „B-žiycos mokslu žmogaus kūne 
♦rotiuio oaudoi’iao atžvilgiu ski ta nt<pndoria'dal<» uito m žta-t pudonij ir visai pa
dorių d4ių (į piškut uią jis priskaito reidą ir rankas) tr beveik aragrafus uu- 
Btato. kūnų prnilietimas le dšiam m arbt nuodėmingts, ir igi kokio Įlip
imo ir kokiomis a y-to'pmis tas guli būt leidžiant**. M arę ui e, Die sexuelle
Krage uud das Chrißteuium 45. _
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įgauna neprotingo ir nenatūringo pavidalo, vadinamo pruderybę 
(vok. Prüderie, pranc. Prüderie). Tai yra sveiko, natūrinio gėdos 
jausmo išsigimimas. Negalima būt perdaug skaisčiam, bet^galima 
gėdos jausmą perdėt. Pruderybė Savo esme yra nena turinga ir 
neteisinga. Ji tik steigiasi dangstytis tiesos ir natūringumo lėšo
mis net tenai, kur reikalinga tiesa ir atvirumas. 1 —-

Teisinga, kad mes nieku būdu neturim gėdintis mūsiškių 
kūno organų. Bet prie šių organų mezgasi dalykai, kuriuos 
dengia ir bereikalo i viešumą nekiša. Daugeliui seksinio švietimo 
svajotojams ir vadinamai nuogybės’ kultūrai seksinis klausimas 

------ rodosi bus žmoguje bus užmušta 
paskutinė gėdos kibirkštis. Tas darbas reikią jau pradėt su vaiku, 
kiek galima pratinant jį prie nuogybės mene ir gyvenime, šian
dien plačiuos sluogsniuos, deja, išsiplatinusi pažiūra, kad gėdos 
jausmas esąs, apskritai, rudimentinis įaugime atsilikęs, atliekamas) 
organas iš praėjusių tamsių gadynių—kilęs iš prietaringo lytinių 
funkcijų per mažo vertinimo... O man nėra nė mažiausio abejoji
mo, kad aukštai išsiplėtęs gėdos jausmas jaunimui yra dau^ 
didesnė apsauga už geriausią pamokymą“

Del apdengimo atskirų narių šv. Paulius apaštalas sako: 
ii Kor. 12, 23t): „Kuriuos mes laikom mažiau garsingais kūno 
nariais, tuos mes apdarom labiau papuošdami; ir kurie mumyse 
nepritinkanti, tie juo . garbingiau apdengiami; visai pritinkanti 
mumyse nereikalingi jokiu (papuošimo); bet Dievas taip kūną 
įtaisė, kad Jis tam pridėjo daugiau garbės, kuriam jos trūko*'. 
Egzegetų aiškinimu, - tas reiškia, kad Jis tuos išpuošė daugiau 
vidujine jėga, didesniu reikšmingumu visumai išlaikyt, kuriems 
trūko išorės gražumo (Allioli).

Ir ar krikščionybė tikräi pirmoji Jnešė į žmoniją sąmonės; 
kad tie kūno organai, kurie eina animalinėms funkcijoms ir su 
kuriais ypač rišasi smagumas, reikia uždengt? Ar ne beveik 
visur pasitaiko mums reiškinys, kad ir atšiaurus natūržmogis 
laiko reikalingu kiek tiek plikumas pridengi? „Mėgiamas“ posa
kis „natūralia non sunt turpia, t. y., natūringi dalykai nėra šlyk
štūs“ visu platumu tinka tik nekaltai, rojaus natūrybei, nieko 
nežinojusiai apie kūno gylį, apie neprietelingą prieštaravimą' tarp 
dvasinio ir.gyvuliško elemento žmoguje; bet tas posakis netinka su
darkytai ir liguistai natūrybei, kuri, atsimindama savo idėalingąpaski- 
rimą, aimanuoja .ir skundžiasi dėl „mirties kūno, kurio nariuose 
siautėja nuodėmės dėsnis“, dėl „nuodėmės kūno, kurio pobūdžiai 
yra neprietelingi prieš Dievą“ (Rom. 7, 23 ir 24; 8, 3 ir 7/-).

Gėdingumas nėra joks prietaras; jis yra ženklas kilnumo, 
dar palikusio žmogaus sieloj po jos nuopuolio, toj žmogaus 
sieloj, kuri negali pasiduot kūnui, nors ir netekusi jam viešpa-

UFÖrster, S’exualethik und Fexnajpödai' g k 71. ■
Schneider, Die Natunölker ), 85.
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tavimo. Be to, gėdingumas yra būtina apsauga žmogaus pri- 
gimčiai. Kur jos trūksta, tai ji galėjo būt pakeista tik tokia sielos 
aukštybe, kuri daugeliui žmonių nepasiekiama2).

G ė d u s jaus m a s yra n a t ū ri n į s ž m o g a u s p a d ė- 
1 y s. Didžiausia dauguma tautų, imant ir natūrines tautas, visada 
žinojo ir vykdė plikumos pridengimą, kaip dorinę pareigą. 
Apjuostai iš figos lapų rojuj teikia šio pažymėtino Takto išaiš
kinimą. Trūkuminga plėtotė arba sporadinis (atskirų atvejų) 
apdaro reikalo paneigimas čia tiek pat maža nusveria, kaip nuo- _ 
Vatinis esimas bepročių negali ginčyt dėsnio, kad sveikas protas 
vis dėlto yra visų normingai gimusių natūrinė pavedamoji dalis. 
„Ir laukinis gėdisi, kadangi jis tur tai daryt, nežinodamas, kodėl; 
čia jis klauso instinktingo, savo kilme ir tikslu nepažinto jausmo, 
kurio visur tikrai įrodoma esant šiokių ar tokių pėdsakų; todėl 
mes negalim sutikt, kad Peš e Ii s pamini tautų, kuriose gėdos 
jausmas dar nesukru įėjęs" (Šneideris II, 432 .

Dar daugiau už klimatą, kūno uždengimo reikalauja estetinis 
jutimas, kuris- steigiasi uždengt visa, kas įkiriąi skverbiasi į akį, 
ar tai būtų koks provokuojąs (iššaukęs) arba priklinąs dalykas.

Gėdingumas šiaip ar taip yra pagrįstas žmogaus sąžinėj. 
Gyvuly mes jo nerandam. Pirmojo žmogaus sąmonėj būta jo 
nemirtingos sielos aukštos vertybės, o sąžinėje buvo jau gyvos 
visimo teisės ir pareigos. Po kritimo į .nuodėmę dabar žvilgis 
į nuogybę sujudino juose šiaip ar taip jausmą, kurs instinktingai 
davė jiems nuvokt pavojų, gręsiantį žmogui iš lytinis pusės 
tam žmogui, kuris ■■ būdamas laisvas ir savo lytiniam gyvenime 
dėl pojūčių suerzinimo galios galėjo šią laisvę piktanaudžiot. 
Taigi, pirmieji žmonės instinktingai pridengė šias jų kūno dalis.

Kūnas, kaip sielos dienamis, pridera netik į fizinę, bet ir 
į etinę tvarką. Nors natūrinės tautos su šiuo faktu tik netobulai 
atsiteisia, tai tačiau jos perdėm jaučia, kas reikia pridengt pir
miausia, ir būtiniausia. Tas šiaip ar taip reikia pripažint. Kur 

5 klimatas apdarą padaro sunkuma ir todėl jį kiek galint daugiau 
susiaurina arba, gal būt, visai numeta, ten ir gėdos jausmas 
bus galėjęs tik silpnai išsiplėtot. -

Kitokių pažiūrų šalininkai, daugelio natūrinių tautų beveik 
visai stingamą apsidarymą aiškindami kaip teisingą ir su gamta 
sutinkantį dalyką, betgi tur tiek maža tiesos, kaip kad mums 
galėtų išrodyt sutinkąs su gamta ir pamėgždžiotinas laukinių 
maitinimosi būdas. Juk jie savo žolių ir šaknų maistu tūlam 
ržalio maisto'1 šalininkui gal išrodyt idėalingais žmonėmis; betgi 
iš kitos pusės jų tūli naikina visa, kas ten šliaužia ir Tėplioja, 
kaip tiktai nutveria. Jie nei vegetarai (žolėdžiai) nei karnivorai 
(mėsėdžiai), bet „omnivorai“ (visaėdžiai) atkakliausia žodžio 
prasme. - Psikologas filosofas, Vundtas tvirtina kiekvieną

* o

8) Sertilanges, Moral und Kunst, Strassburg 1906, 40.
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žmogų turint gėdingumo ir tai patvirtina patyrimas. Tačiau, tik 
sulig savo dūrinio aukštumo laipsniu žmogus atsiteisia šiam 
gamtos dėsniui, kurio jau klausė mūsų giminės-protėviai. Qorin- 
gurnui sulaukiant, vis dėlto neišnykęs gėdingumas išugdė 
keisčiausių žiedų' . ■ .

Su, gėdos; jausmu yra kaip su natūrinės teisės pažinimu. 
Kaip •čiįjmkščiausi dėsniai yra evidentingi (akyvyzdni, savaimi 
aiškūs), Km ir kiekviename žmoguj gėdos jausmas išeina aikštėn 
šiokiu ai tokiu būdu ir uždraudžia jam kai kuriuos pasielgimus 
arba apsileidimus. Bet kaip padarant natūrinės tiesos išvedimus 
žymu iiidi-.ydii, gadynių ir tautų įvairybės, tai ir gėdos jausmo 
išplėtojimas rodo atskirais atvejais galėjęs labai daug kisti. Tas 
daro, kad ne visos tautos pridengia tas kūno dalis; kurios 
mums kaip lik rodosi nepritinkančios. Kai kuomet gėda sulaiko A B Į Tj
nuo veido atidengimo. Gėdos jausmas tūlose giminėse išreiškia
mas įvai'iausiomis formomis.

Aprėžūmt kas leistina, taria nulemiantį žodį ir vietos papro
čiai, kuriem> ne retai yra turėję daugiau ar mažiau įtakos klimato 
atžvilgiai, lodei mes turim atsisakyt mūsų europiškas pritinka
mu mo sąvokas statyt kaip visuotinai galiojančias ir privalomas, 
o prasilenkimus su jais pareikšt kaipo esant būtinai nepritinkamus. 
Su pntinkamumo sąvoka mes didumoj rišam prisistatymą apie 
ką tai, kas pareina nuo tam tikiu kurios šalies arba kurio 
visuomenės sluoksnio; Skyrimas kas pritinkama nuo nepritinkama, 
kaip jis peržengia įgimto gėdos jausmo laipsnį, labai lankstus 
ir svyruojąs,, kadangi nusilenkia kintamam ir apmaudingam 
skoniui. Iš pritinkamumo prisistatymo kintamumo kyla keisčiausių 

-gėdos jausmo šuolių, arba traaspozicijų, kuris jausmas įsako 
čia uždengt vieną, ten kitą kūno dalį. Labai vykusiai pastebi 
etnologas Oskaras P e š e 1 i s: „Jei dievobaimingas moslimas 
(moarnedonas) iš Ferganos dalyvautų mūsų baliuose ir pamatytų 
mūsų moterų ir merginų nusinuoginimus bei glebėkščiojimus 
mūsų šokiuose, tai jis patylomis tik stebėtųsi iš Alaho kantrybės, 
kuris anCšios nuodėmingos, begėdės žmonių giminės jau senai 
nepasiuntė sietinės ugnies lietaus2 “

(Ne galas). , Pr D

*) Wilhelm, Das Eheleben. Regensburg 1903, 119.
2) O. Pesche.l, Völkerkunde6 172.

* * r H

t

20



Ką moteriškai davė krikščionybė?TŠi tema, nekartą kliudyta viešose kalbose šių sukaktuvių proga. galima plėtot įvairiais atžvilgiais. Aš ją čia mėginsiu pagvildent e t n o 1 o g i j o s (tautotyros) atžvilgiu. Lai tos kelios pastabos, kulias gali iš<ei;<št trum■ oj paska toj, padės sutvirtint mūsų įsitikinimą, kad moteriškai (kaip kad ir vyriškiui) tikrosios laisvės yra suteikusi tiktai krikščionybė.Ką moteriškai y ra suteikusi krikščionybė? Atsakyt šiuo klausimu yru ir lengva ir sunku, nelygu kas čia klausia: ar religingai pamokyta paprasta vaikiška nuovoka, ar subrendęs, natūrinio pažinimo reikalaująs protas. Pirmuoju atveju pakanka paprastos, ir vis dėlto tokios gilios tikėjimo tiesos, kurią gali žinot kiekvienas mokyklos vaikas, prieš kurio, pilni pagarbos Emkįamės taip-pat ir mes visi: moterišką^ nusidėjusią levus asmeny, Kristus lygiai taip pat išpirk'», kaip ir Adonio asmeny,n usi- dėjusį vyriškį. Lyčių skirtumu čia nėra. Krikščionybės bū Kristaus taip pat nėra. Taigi, ką krikščionybė-yra suteikusi moteriškai, ką vyriškiui, ką visai žmonijai, tą yra su-1 teikęs pats Kristus.Sunkesnis už pirmąjį yra antrasis atvejis. Natūrinio pažinimo reikalaująs protas nor tokio atsako, kuris eitų iš moksJLo: čia ^klausimas: ką moteriškai yra suteikusi krikščionybė, vyriausiai tenka atsakyt etnologijai, iš kurios semiasi sau reikiamos medžiagos lyginamoji papročių ir religijų.ist o r i j a, k aip kad ir lyginamasis teisės mokslas. -Etnologijai tenka tyrinėt moterišką. kaip kad ir vyriškį ir vaiką, įvairiose žemės tautose. Todėl etnologdjoš santykia i su K o n s t a n t i n o š v e n t e ir LOterų klausimu nėra taip tolimi ir svetimi, kaip kitam gal išrodyti. Kas nežino pagonų, apskritai nekrikščionių moteriškas, tas niekada neįgalės visai ir kaip reikiant, suprasti, ką Kristus yra .suteikęs krikščionūi moteriškai.Moteriškos būvį pagonybėj dažnai apibūdina, trumpai kalbant, šitaip: ,,P ag onybė j moteriška yra vyro vergė“. Betgi ši išsiplatinusi pažiūra nevisai teisinga, jei žodi , vergė“ imsim paprasta, t. y., so ei j aline (visuo-

ii

L ■ - • <

*) Iš filosofijos d-ro Barboros Renciūlės paskaitos didžiojo krikščionybės 
laimėjimo 16 šimtmečių (313—1913) sukaktuvių proga.
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menine) prasme. Ne,s, nors d a u g u m o s pagonų tautu ir net . 
T s l&mo, Moamedo le.ligi o , mote/ š <a, yra litai pa emintti, 
tai visF-leltot esti ir tokių pagonų tautų, kuriose moteriška 
stovi 1 y g i a i su vyriškiu, ir net yra pagonų tautų, kur mo- > 
teriškai duodama daugiau teisių nekaip vyriškiui, į ką 
aš dar paskui sugryšiu. O šiuo tarpu aš norėčiau nurodyt 
k i t ą v e r g u v ę, ve r g u v ę daug dažnesnę nekaip so ei ja-.

.line. Tai yra verguvė nesutvarkyto jautulifn-; 
gurno, kuris nuodėmingai prirakina prie vyriškio tiek 
mūsų dienų krikštytą, bet supagonėjusią moterišką, kieK? 
ir nekrikštytą pagonų moterišką tolimose šalyse... Šitą, ver
guvę, rodos, nurodo jau Gene zis (3, 13) bausmės ištarmėj nu
puolusiai pirmajai moteriškai, kuriuos žodžius šv. Augu
stinas (Be Genesi ad litteram, lib. 11, c. 37) taip išverčia 
lotyniškai: „Ad viruin tuum conversio tua et ipsė tui do- 
minabitur“ (Septuagintoj: ,,pros ton andra šou hė apostrofą 
šou ir tt.u Lietuviškai tai būtų: Tu geisi savojo vyro1) ir ji» 
tau v iešpatausi1).

Šią vietą, dėl kurios nėra tarta dogmatinio sprendimo, 
pirmiausia reikia suprasti kalbant apie sielo s, vidujinį vyro 
viešpatavimą dvasiniu atžvilgiu nuodėmės nusilpnintai mo
teriškai. Ši mintis manyje virsta juo gyvesnė, juo aš gi
liau pažvelgiu į praeities ir dabarties žemės tautų banguo
jančias papročių ir nedorybių marias. Nes nedavadningas, 
nuodėmingas pagonų ir taip pat moamedonų moteriškos lin
kimas į vyriškį, j a u t ulin g u m a s siaura žodžio prasme, 
Viršija visa kita šiame geidulių okeane, šiame religinių do
rinių iškrikimų labirinte. Bet aš norėčiau taip pat pridurtu 
jog ne tik Ievos dukters, bet ir sūnūs neteko savo 
vidaus laks vės ir net, rodosi, kad Ievos sūnūs dar 
daugiau krinta į jautulingumą. Bent daugumoj tautų, savo 
valdomąja padėtim, jie galėjo nusitiest plateįsnius ke
lius kūnui tenkint nekaip klausyt priversta moteriška^ 
Pavyzdžiu tebūnie tik teisėtąja moterystės lytyin pakeltoji 
daug m o t e r y s t ė, kuri šimtus ir net tūkstančius moteriškių 
sugrūda į haremą, kaip tvartą, vienam valdovui, pradėjus 
nuo S ai amo no ligi šių dienų Afrikos v a d a j ų sultono.

Juo toliau abi lytys tūkstančiais metų krypo nuo tik
rojo kelio, juo vergiškiau moteriška kabinosi vyriškio, 
o vyriškis moteriškos, kol vaisingumo ir net jautu* 
linio smagumo sudievinimas padarė tikrąjį, net 
aukščiausiai stovėjusių pagonų tautų, religijų branduolį. 
Šis esmingas pagonų kulto branduolys, mano išmanymu, per- 
maža pažintas, ko dėl i ai yra tiek daugel krikščionių, kurie 
labai per maža įkainoja katalikų kunigijos celibatą, m e r-

l) Vulgatoj: ,sub viri potestate erb“—busi vyro galio
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86 2_  KĄ MOT E RIMKAI DAVĖ KRIKŠČIONYBE?gyscę katalikų ordenuose ir šalia jų ir taip pat moterystėj luomui atatinkamą, skaisty},e. Jiems vargu ateina į galvą, kad laisvu noru atsisakymas šią j a kj.:yp tini, yra didžiausias trijumfas ant pagonų jautulingumo.,/A š n e p a ž į(s t u jokio vyro“ ištarė Marija, išreikšdama tuo <savo i š s i, v a d a v i m ą nuo senojo Įstatymo pabaudos: ,,t u g e i si s a v o j o vyro!“ šiuo v i d a u s išsivadavimu Marija atsistoja visai priešam paganų ..pasaulį.. Kods ir daugely pagonų bei moamedonų tautų užtmkam kai-., kurį mergystės ir moterystės ištikimybės branginimą, dėl ko steigiamas! apsaugot mergaites ir moteris nuo tielegalingų susijungimu ir baudžiama šios rūšies nusižengimai. Bet pa- g r i n d i n ė mi utis čia m? s i e 1 o s t y r u m a s, o vyro s a- vybės teisė ant moteriškos, arba geriausiu atveju mylinčiojo vyro teisė. Nuo krikščionių skaistybės; minties anoji nekrikščionių mintis labai skirtinga.
•*Betgi daugel tautų doros atžvilgiu stovi, dar žemiau. Jose, nuo senovės esamu papročiu, paaugusias mergaites ofi- cijalinėmis iškilmėmis įveda į tokį (lytinį) santykiavimą, kuris Krikščioniu i, o taip pat ir j u d ė j u i yra aukščiausio laipsnio nedora; tuotarpu pagonis čia nieko bloga nemato, o tūla tauta tą laiko net. d i e vo t a r n v b o s a k t u. Panašiai esti kaikuriose. tautose su ištekėjusiomis moterį-, mis, kurias jų pačių vyrai vienas su kitomis apke.ičia arba kurios savo tautos kunigų ir seniūnų parėdymais tur sutikt duotis piktanaudžiot tokiu būdu, kurio čia negalima pasakot. Blogiausia šiuo atveju esti šių dienų Australijoj. Bet taip pat tūluose dienamuose p r i e š a k i n i ų I n d ų, šitos dažnai per daug kainuojamo budizmo tėvynės, misterijose senųjų romėnų, graikų, aigiptiečių ir kitų pa- gonų tautų su aukšta materijaline ir intelektine kultūra, nio-» teriška, kunigų ir kunigių mokoma, nuo senovės esamu papročiu, prievarta ar laisva valia, vaidino ir tebevaidina tokį vaidmenį, kuris dorą krikščionį arba taip pat ir tikintį judėjų priverčia raųdonuot iš gėdos ir pykčio.Na o kaip yra su senosios Romos vest aiėmis (vaidilutėmis), kurių nuopuolis, bent tojo instituto klestės jimo mietu, buvo baudžiamas užkasant į žemę gyvas? Nagi, jei neklaidina gausingi Vestos ir giminingų kultų ženklai, ir vestalių instituto pagrindinė mintis tiek pat skyrėsi nuo krikščionių katalikų skaistybės sąvokos, kiek pagonų deivė Vesta nuo mergelės Marijos Vesta yra buvusi ugnies, moterystės meilės ir vaisingumo personifikacija (įasmeninimas) ir jos kunigės, vestalės, rodsl gyveno munoterystės gyvenimą, bet jos nuo pat mažens buvo verčiamos 'tai daryt .
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Visai tokių-pat institutų buvo turėję .senovės niek s i- 
kiečiai ir. pe r u j iečiai. čįa kaip ir ten, tautos, nors 
p r i ve r s t u tokių savo tarpo merginų susilaikymu norėjo 
iš dievų i.šgaut juo didesnio vaisingumo, juo didesnio vai- 
kingumo visoms kitoms šalies merginoms ir moterims. Nes 
juk pačiuose savo dievuose šios tautos matė nieko kita, 
kaip vaisingumo versmes žmonėms, gyvuliams ir augalams, 
šeimai, ir valstybei. Ir čia saulės kultas, be kurios šili
mos ir šviesos neapsieisi, norint turėt ir išlaikyt visos' že
mės vaisingumą, 

t J , v ■

Filosofiniai protavimai pavienių įžymių pa
gonį! pasaulio galvotojų, turėjusių aukštesnių dievybės 
įvaizdų, betgi niekur nepajėgė įveikt nuo žilos, senovės pa
reinančių plačių minių įvaizdų. J u piteri s ir Z e u s a s. ne
paisant visų kalbos aiškinimų, čia daro tiek-pat maža išim
ties, kai]) A i g i p to Ba ir . M e k s ik o Tečialipoka ir tūkstan
tis kitų, dievų. Nežiūrint kaikurių ypatybių, kurios šie dievai 
tur jų kunigų imnuose, kur juos žymi, rodos, aukštomis dva
sinėmis būtybėmis, panašiomis į judėjų ir krikščionių-Dievą, 
pagrin dingai ištyrus, visi pasirodo esą didumoj apoteo- 
zotos (išaukštintos) gamtos galybės, vaisingumo 
versmė s. Ir kaip dievai,., taip it jų tikintieji, kunigai 
kaip ir šiaip žmonės, vyriškiai ir moteriškos — visi yra 
daegiav. ar mažiau sušvelninto jautulinio gyvenimo tarnai, 
vergai.

Iš š i o s tat verguvės Kristus išvadavo visus mus, vv- ’ v' 
viskius ir «m:oteriškas. Bet kalbant apie moteriškos verguvę 
paprastai turima galvoj ne ši nuodėmės verguvė, bet verguvė 
socij.aline prasme. Tad dabar aš gryžtu į klausimą, 
ar moteriška pagonijoj yra tikrai vergė, - t.-y. toks be
laisvis žmogus, su kurios, gyvata ir mirtini gali pasielgt kaip 
tinkamas pavienis vyras, tėvas arba brolis.

Kaip jau pirmiau nurodyta, šiuo klausimu negalima at
sakyti nei paprastu „taip“, nei trumpu „ne“, kadangi mo-, 
teriškos būvis yra labai nevienodas įvairiose tautose, ir net 
tūlais atvejais, vienoj toj pačioj tautoj įvairiais laikais. 
Kandame moterišką s o ei j aliniu atžvilgiu stovint žemiau 
už jos pagonį vyrą; bet randam ją stovint ir lygiai su juo, 
o net ir aukščiau už jį. Kultūros aukštis čia, rodos, nieko 
nelemia. Moteriškos lyties viršenybė kaikuriose pagon.ų 
tautose savo pagrindo turi, rodos, tame, kad šios tautoj 
aukščiau šrato m o t in i šk u m ą nekaip tėviškumą.

Sociajaliniu atžvilgiu 1 a b a i že m ai stovėjo dar 18-me 
šimtmety Šiaurės Amerikos indi jonų moteriška. Mote
rys čia buvo vieninteliai galvijau kraului nešiot. Neturėdavo 
laisvės vyro pasirinkt. Stipresni vyrai išplėšdavo silpnes
niųjų moteris ir parsitempdavo jas į savo namus, i rie stalo
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jos turėjo laukt, kol pavalgys laisvieji vyrai ir vyriškiai 
vergai.. Ir tik' tuomet jos galėjo savo alkį tildyk Taigi, 
laisvųjų vyrų moterys šiuo atžvilgiu stovėjo žhe m i a u ne
kaip vyriškiai vergai. L y g i am laipsny su vergais stovėjo 
moteris tuo atžvilgiu, kad vyrai nebaudžiami galėjo savo 
moteris nužudyt. — Panašių santykių su didesniais ar ma
žesniais nukrypimais randame ir kaikurio.se kitose že
me s nė s kultūros tautose.

Betgi taip pat ir palygint aukštuose materijalinės 
bei Intelektinės kultūros laipsniuose tūlef-pagonų tautoj 
randam, 'moterišką lytį giliai pažemintą. Tokiais pavyz
džiais yra K y n a i ir I n d ai. Kynuose/ mergytei gimus, nu
sigąsta, ypač jei šeimoj jau yra dukterų. „Jau vėl mergaitė, 
negalinti nieko arba tik mažai uždarbiaut, negalinti valdi- 
ninkaut, man mirus negalinti atnašaut, taigi nenaudinga 
man nei kitame, po mirties gyvenime esant!“ Taip aimanuo
ja šių dient kynietis. rods, negalvodamas, kad vyriškis^ 
būdamas įstatymų leidėjas, viešpats šeimoj ir 
valstybėj, dėl tariamo moteriškos lyties nenaudin-i 
gurno mažiausia yra pats tiek kaltas, kaip ir moteriška. Ky-» 
nuošė moteriškos turi tik klausyt, nusilenkt. Betgi dėl 
socij alinių negerovių atsakoftinga greičiau įsakančio jų 
nekaip klausančioji pusė! — Panašiai ir kitose šalyse bei 
tautose.

Kynuose, Induose ir kitose pagonų'arba ir moa- 
medonų šalyse nesuskaitomas daugybes tik ką gimusių 
mergyčių nusmaugia .nutroškina, gyvas į žemų įkasą, 
prigij’do, išmeta badu numirti ar žvėrims sudraskyt, arba 
kuria kitokia .mirtim pašali n a. Dažnai pačios mo-' 
tinos uždeda rankas savo dukterims arba dėl to, kad pagim- 
dydamos dukteris supykdina savo vyrus, arba dėl to, kad jų 
tautos pažiūromis mergaitė ir moteris nėra vertas augint 
daiktas arba dėl kurių kitų priežasčių, kurių čia nesupaįi- 
isysi. Pagonų tautos juk paprastai nelaiko baustinu da
lyku vaikus tiesiog užmušt arba lauk išmest. JSTebuvo iš
imtis ir dabartinių Europos tautų pagonys prabočiai: lie
tuviai ir germanai, aure, praktikavo išmetimą ir žiu- 
d y m ą dargi silpnų dėl amžiaus senelių. Tokią teisę dar 
19-me šimtmety palaikė pietų Afrikos kote n totai, kurie 
savo netinkamus, taigi negalinčius iššimaitint, senelius tė
vus ir motinas, pritariami jų giminių, išgabendavo (į dy
kumas. taigi atiduodavo žvėrims sudraskyt Panašių teisių 
18-mc ir 19-me šimtmečiuos turėjo Naujosios Gvinėjos, Si
biro, Amerikos ir k. vietiniai gyventojai. Kaikurios indi- 
jonų giminės pasenusių tėvų išmetimą ir tiesioginį nužu
dymą žymėdavo net kaipo religinę šventę! . Taigi 
matom, jog ir vyriškis reikalingas jį saugojančio įsta-
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tymo, kuris turi stovėt aukščiau už savinaudę žmoniją., 
Bet gryžkim į moterišką. g,, Patapk stiprių sūnų mo

tina!“ taria nuotakai priešakinės Indijos indusų kunigas 
jos ištekėjimo dieną ir nelaimė jai, jei šis noras neįvykti 
Nelaimė jai, jei moterystė’ paliks bevaikė arba gims įtik' 

Tas turės būt jos kaltė. Tuomet ją (giliausiai 
ir jos dukreles galabins* Dar 1908 m. priešakinėsniekins

Indijos provincijose būta tokių apygardžių, kuriose “Britų 
valdžia, skaitydama 
stančiui bernaičių esti tik nuo 450 lig 850 mergaičių

L ■

žmones, rado, kad kiekvienam tuk- 

mergaičių žudymas čia Tebeklesti nepaisant visų pastangų 
ir įstatymų,' kokius įleidžia Britų valdžia. • Ištisi valsčiai 
padeda vieni kitiems paslėpt tokius darbus nuo baudžian
čios Britu. valdžios rankos. Prieš Britų valdžią būta dar 
daug blogiau. Tuomet daugybė įžymių Indijos šeimų pa
likdavo gyvent tik po vieną dukterį, nors kiekvienas vy
riškis norėjo turėt bent po vieną moterį. — Nelogingi mo
terystės įstatymai, gobšumas, klaidingas garbės troškimas, 
nepasitikėjimas dorine moteriškos pajėga, prietarai ir k. 
amžių bėgy įpainiojo priešakinės Indijos moterišką į tokius 
■spąstus, iš kurių ji gali išsigelbėt tik k r i k š čt i o n i io s< 
tautų padedama.

Čia, rods. turiu atmint ir Indų žemėj praktikuojamą* 
našlių sudeginimą. Kuo jis reiškėsi? Jis reiškėsi, 
kaip ir. be to žinoma, sakysim!, ne sudeginimu ųiašHų lą- 
vonų, bet sudeginimu gyvų, sveikų, gyvenimui stiprių mo
teriškų, dažnai dar vaikystės amžiuj, dažnai gražiausiąjį 
gyvenimo laikotarpį ir dažnai žilo plauko senatvėj. Nes, 
kadangi Induose šimtai tūkstančių mergaičių apvesdina
mos dar tik penkerių amžiaus metų, ir kadangi ten dar 
1911 m. būta dveitas milijonų ištekėjusių moteriškų, nepa
siekusių dar savo amžiaus dešimtų metų, tai suprantama- 
esant daugel našlių ir vaikystės metuose. Dabar, rods*, 
našlių neprivaloma degint. Britų valdžia ištiesė savo geib
stančią ranką mūsų indiškėms seserims, kaip kad steigiasi 
gint mūsų seseris pągonų tautose ir vokiečių kolonijų 
valdžia ir pirmiausia misijos.

Ne visada indusų moteriška buvo taip pažeminta, kaip 
dabar kad yra. Indų istorijos viduramžiais būta įžymių mo
teriškų filosofų ir poečių. Taip indusių moterišką paže
mino Islamas. Nes kultūros klestėjimo laikotarpių, pa
siekiamų natūriniu pažinimu, esti juk ir pagonybėje. 
Net, palyginti, žemuose kultūros laipsniuose pagonybėj 
randasi reiškinių, kurie mus, modernas rnoteriškas» 
stebina greičiau savo malonumu nekaip nemalonumu. —* 
Krikščionių atžvilgiu mes nenorim ir nepriva
lom jų visų pateisinti.
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*rTaip antai, Salvatore niisijonierius praneša, kad Karoliną salų tenykščių gyventojų moters socijaliniu atžvilgiu nepriklauso vyrų ir yru savaimingos. Aloieriškos sudaro kaip iv savo valstybę, turi, kaip vyrai, savo atskirus klubus ir savaimingai tvarko savo dalykus-. Aukštų socijaFnę moteriškos padėti rodo p a v e 1 d ė j i m a s m o t e r i š k a linija; tas, mano žiniomis, yra betgi taip pat ir tautose, kur mote- riškai šiaip nerodoma ypatingos aukštos pagarbos. Taigi, Karoliną salose šeimų ir giminiu turtai, kaip ir viršenybės titulai eina ne nuo tėvo į sūnų, bet seserų vaikams. Alo- terš vyras šeimoj'vaidina, visai antraeilį vaidmenį. Giminės stipru mas esti tik m o t e, r i s k o j linijoj; mo t e r iš k o s yra šalies viltis, ko dėliai jos i alau jos salose nešioja garbingų titulą: ,, r alau jos motinos“.Leipcigo tyrinėtojas Ve u l e 1908 nu rašė iš pietinės Vokiečių Rytų Afrikos: ,,čia, Rytų Afrikoj mes gyvenam visai moterystė.'; teisės srity; čia tėvas nieko nereiškia, jis, taip tariant, tik prrmeterintas. -Vedąs moterį vyras palieka tėvą ir motiną ir traukiu į savo uošvės namus. Tokių pat pirmenos teisių tur Navajaus indijonietė Naujojoj Meksikoj ir Arizonoj, šiaurinėj Amerikoj. J i, o ne jos vyras, tun teisę baust vaikus, valdyt turtą ir lt.- Taip pat kaikuriose Užpakalinės Indijos giminėse ne tėivai. bet motinos -ligi savo gyvos galvos yra šeinių virši-i ninkės. šeimų turtų savininkės ir saugotojos. Sūnūs gali s,avasiles turėt tiktai ką patys yra įgiję; iš paveldėjimo jie išskiriami, šeimos turto paveldėtoja yra jauniausia duktė, arba, motinai mirus, turtas lygiomis dalinamas visoms duk-> terims. Vienoje iš tenykščių valstybėlių aukščiau s iąi v ai s t y bes vietą gali užimt tik moteriška. Tai yra aukščiausiojo kunigo vieta. Šios vietos turėtoja stovi aukščiau ‘ už karalių, kurs yra tik jos įgaliotinis.Taigi, tokių tautų moteriška nereikalinga vadavimo iš s o c i j alinės verguvės. Ji, bent kaikuriais atžvilgiais, ten turi daugiau teisių, nekaip steigiami jų gaut ir pati kraštutiniausia šių dienų moterų teisių kovotoja ir nekaip turi galvoj jų duot krikščionių tautos. Bet ir šių tautų; soči j aliniais atžvilgiais taip laisvą moterišką krikščionybei tenka vaduot iš tos kitoniškos verguvės, visuotinesnėsi už so ei j alinę, iš nuodėmės verguvės, ir, būtent, ypač iš j aut ul in gurno siauresne prasme. Nes antai, tyrinėtojas Finšas rašo, pavyzdžiui, iš Karoliną šąlą, kaip teil visur ėsama rafinuoto pasileidimo. Tųigi išrodo, kad tenykščius moteriškos (laisva socijalinė padėtis nėra panau-. jojama 'doringumui pakelt ir kad pagonė, kur ji nėra vyro- varžoina, nėra genesnė už senobinės ar moderninės, prasmės-
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pagonį. Jai kaip tik trūksta Kristaus išvestosios linijos., 
Tik Kristuje gali sustiprėt ir moteriška.

Tad mergaitės (ir moters), atsiminkim tai! Būkim? 
'stiprios dvasios! Būkim vidum laisvos! Tuomet ir išorės 
vyro viešpatavimas turės suminkštėt. kiek jis neatitinka 
K r i s. taus dvasiai. Krikšč i o n ių~~tau tose dar tebegyvuoja 
tūli senobinių paganų įstatymai, papročiai ir pažiūros, nie
kaip mums moteriškoms nepalankūs. Atsimerkiml ries
kim savo žiniją! Atlikim savo luomo pareigas! Drąsiai 
ženk.im į priekį! Barbora Kenčiu t ė.

* •

* *

Kodėl pasaulis toks malonus? 
Linksmai ko plaka man širdis? 
Gal kas užleido ant jos monus, 
Gal sužavėjo kas akis?

Dar vakar vis’ klaiku išrodė, 
Krūtinę slėgė ilgesys,
O tamsios mintys mirtį rodė, 
kabėjo ašar-s akys’...

Šiandien, rods, visa atsimainę, 
Kitoks pasaulis ir dangus!
Širdis pragydo gie-mę žvainią— 
Naujai, rod’s, užgimei žmogus! i

Yra viena slaptinga gale — 
Tai Amžinoji Išmintis—
Joj’ norai atgema atšalę 
Joje tau šypso ir mirtis.

(D Jūružėj

DIDVYRIO KAPAS.
Liūdnuos’ kapiniuos’ žinau kapą vieną,
Jį puošia tik kryžius medinis;
Geltonąjį smėlį jau dengia velėna;
Supuvo vainikas dirbtinis.

Jo niekas nelanko, jis liūdi pats vienas, 
Į jį nenumintas takelis;
Tik beržai baltieji budėja per dienas,
Tik paukščių ten girdis giesmelės.

Tik retkarčiais saulės karštai spindulėlis
Pajuodusį kryžių bučiuoja,
Tik kartais at-kridęs švelnutis vėjelis 
Berželių šakas užlinguoja.

Ten vakarą girdi šnekesį slaptinga,
Zvaigdžių milijonai jo klauso sužiurę,
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Rod’s skundžiasi kapas, jo randa galinga 
Pasaulio erdves begalines užbūrė.

0 rakai baltieji išgirdę tą skundą.
Jį sklejdžią aplinkui lyg atbalsį rasią, 
Bet Širdys atšalę žmonių nnnubunda — 
Užmiršo didvyrio galingąją dvasią!

Ir kapas didvyrio vėl liūdi per dienas, 
žmonės’ jis nerado sau draugo. 
Jis liko kaip buvęs -apleistas ir vienas/ 
Nors minia dvasia jo dar saugo.

Jūružė.

’t i

Didvyrių mirtis.
(Kovoj dėl Tėvynės laisvės kr itu šiems paminklo atidengimo proga skiria 

la jų motinomis, diaugėms ir sesutėms)
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų 
Kai duobę kareiviams ten kasė, 
Ir paguldė daug brolių greta milžinų. 
O Viešpats jų priglaudę dvasią.....

Maironis./

irties—gyvybė
„Tikriausiai sakau jums, kad je 

kviečio grūdas kritęs į žemę nebus na 
miręs, tai jie paliks pats vienas, o je 
bus numiręs, tai išaugins daugel vaisiaus“ 

Jono 12, 24-25.

„Subyra, kaip trandys sukrinta, kaip kandžių suėstas apda
ras,... trumpai gyvenąs, bet kupinas vargų žmogus; jis kaip žie
das išsprogsta, o paskui sutrempiamas, šmėkštelia kaip šešėlis 
ir tame pat būvy nebepalieka“36). Nes yra senų seniausias 
dėsnis: jus turit numirt! Kadangi visa, kas iš žemės, sugryžta 
į žemę37 ’.

Betgi tiems, kurie dar kvėpuoja saulės šviesoj, širdis tuoj 
krūptelia, kai jie mirtį atsimena, kai į jų sielą krinta mintis, kad 
šis jų žydintis šiltas kūnas, šiandien tryškąs spindinčia sveikata 
ir geležine pajėga, rytoj jau turės leistis šaltoj žemėj trūnyda
mas. Ir mums mačius, kaip daugel mūsų Tėvynės laisvės aukų 
prieš laiką turėjo nusileist į šaltąją žemę, širdis nori plyšt iš 
skausmo ir pasibaisėjimas kremta sielą. '

O betgi ir mirty esama palaimos, net neprotingiems 
tvariniams. Atskiro gyvio mirtis yra būtina jo veislei palaikyt. 
Vieno mirtis yra dovana kitam užaugt; mirtis eina gyvybei!

Ir toliau: būvio kovoj mirtis kelia gyvybę ir gyvybės 
ėgą. Taip, ji stiprina indivydą ir veislę, paveldėjimu ainiams.

4 •

I ■ .................... I I. | ...................

*) Tęsiniu' iš .ivaujosioš Vaidilutės“ 23 jo puslapio.
••) Job. 11. 28; 14, >2..«) Sir. 40, 11.
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Šis gyvybės jėgos kėlimas yra motina plėtotės į geresnes, kil
nesnes lytis. Nesant mirties, begalinis veislės dauginimosi pa
taptų labai kensmingas jos paties ir kitų veislių gyvybių buvi
mo sąlygoms. Veislė turėtų’ suskursi, ir, vietoj plėtotės aukštyn- 
prasidėtų' smukimas žemyn.

Tuo būdu mirtimi ir žmonijai įbruktoji būvio kovo 
yra stipriausia _pajėga, žengiant paakiui į jai Dievo pastatytus 
tikslus. Nes ši kova išplėšia žmones iš kūno ir dvasios tingu
mo, verčia juos įtempt visas sielos ir kūno pajėgas, kad gintųsi 
nuo vargo ir mirties, kiek tik įgali žmogaus nuovoka ir pajėga. 
Rupesnis kasdiene duona, apdaru ir pastoge, senatvės ir ligos 
grąsinimai, priešai iš augmenijos ir gyvijos, neprietelingi gaivalai 
ir gamtos įvykiai—visa tai aštrina žmogaus nuovoką ir žadina 
visas jo pajėgas, kad atsispirtų savo gyvybės priešininkams ir 
dargi kad juos panaudotų savo reikalui. Tuo būdu tat iš tamsios 
mirties dėsnio gilybės išauga gyvybės pajėgų ir žmonijai. Kol 
žmonėse neišnaikinta nuodėmė su jos padariniais, tol žmonija ne- 
gal apsieit be prievartos reikšt savo pajėgai, kuri prievarta plau
kia iš mirties dėsnio. Nes patyrimas rodo, kad kurių kitų, kilnes
nių motyvų čia nepakanka.

Betgi ytin šventoj kovoj su nuodėme žmonijoj 
mirtis yra stipri atspara. Nes kurs savo darbuos kasdien atsime
na pabaigą, tas niekada nenusidės38', to širdis niekada nepaskęs 
žemės loby. „Mano dvasia butų padavus ranką Epikūrui“,—rašo 
Augustinas, „jei aš nebūčiau tikėjęs, kad po mirties siela gyve
na toliau ir laukia atlyginimas“39). Ypač mirties dienos nežino
jimas yra nuolatinis akstinas budėt kovoj su piktenybe, idant, 
mes visada butume pasirengę4') šiai svarbiausiai gyvenimo valan
dai. Nes nuo mūsų ligi mirties visada yra tik žingsnis41).

Mintis dėl mirties taip pat veikia didindama jėgą 
ir gyvenimo darbui. „Dirbkit, kol dar diena“—sako Viešpats, 
tnes ateis naktis, kuomet nieks nebėgai dirbt“42). Ši mintis są
ryšy su tikrumu atlyginimo kitame gyvenime tur milžiniškai pastū
mėt žmogų visas savo gyvenimo dienas ir valandas išmintinga- 
ir pajėgiai sunaudot savo gyvenimo uždaviniui. .

Betgi pavienis žmogus šio laiko pasaulio tvarkos rėmuose 
Dievui eina'taip pat kaip auka ir paskutiniems visos žmo
nijos tikslams. Nes daugybė senųjų ir seniausiųjų žmonijos 
kartų būtų žmonių giminei nepergalima kliūtis jai žengiant pa
akiui į jos Dievo norimuosius ateities tikslus. Daugelis seno
sios žmonijos giminių, nors ir kokios jos būt šiaip sau geros 
ir padorios, visai apšlubintų pastangingą jaunųjų kartą. O vieš
pataujant mirčiai, nors jėga vienos senos giminės, kuri viena
šališkai laikosi senovės, ir stabdo nesulaikomai paakiui Eesibrau- 
jančią jaunimo jėgą, tai betgi neįveikia jos visiškai sustabdyt.

Sir. 7, 40. Confes. IV, 16. *0) Pig 24, 4l.41) Kar.20, 8. «) Jo.9, 4
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Tuo būdu, veikiant prieš vienai kitą dvejopai-pajėgai - palaikan
čiai sena ir kuriančiai nauja—gaunamas ramus žmonijos, kaip vi
sumos, paakiui žengimas. O be mirties turėtų visos žmonijos 

•organizme gyvybė sustingt, panašiai kaip pavieniame organizme 
jo senatvėj. _

Be to, nebesant žemėj mirties, greit ateitų toks momentas, 
kuomet turėtų pasiliautir nauji} giminių kilimas. O žmonių gi
minės auginimas yra šeimos šventenybės premisa. „Rūpesnis 
Šeima (vėL teikia gyvybei įtempimo ir turinio, jis nuveikia ego- 
jizmą ir u g d o meilę, jis įgalina sėt drauge su organine taip pat 
dvasinę ir dorinę gyvybę k (Savickis).

Toliau: pasiliovimas žmonių žemėje dauginimosi niekaip ne- 
atatiktų dieviškam pasaulio tvarkymo tikslui žemės valdovų ir 
busimųjų dangaus piliečių atžvilgiu. Taigi, jei šis; tikslas turėtų 
būt atsiektas be mirties, tai žmonės turėtų būt betarpiškai nuke
liami j dangaus karaliją, kaip teologai moko buvus Dievo planuo
ta pasauliui prieš Adomo nuodėmę' ir kaip įvyksiant paskutinėje 
palaimingoje visako pabaigoje.

jei nuodėmė nebūtų įžengus į žmoniją, tai mirtis nebūtų 
įsiviešpatavusi Adomo padermei. Dievo gėrybe ir Jo meile žmo
gus virsugamtiniu būdu būtų buvęs apsaugotas nuo skaudaus 
mirties likimo, jei butų palikęs ištikimas savo Leidėjui. „ Dievas 
leido nesibaigiamą (neišnaikinamą) žmogų ir padarė jį savo paties 
paveikslu; bet piktosios dvasius pavydu atėjo į pasaulį mirtis“43). 
Nuodėmė pagamino dėsnį: „Dulkė esi ir į dulkę vėl pavirsi!“44). 
Nes „moters padaryta nuodėmės pradžia ir dėl jos visi mirštam“45). 
„Per vieną žmogų atėjo į pasaūlį nuodėmė, ir per nuodėmę 
mirtis; ir tuo būdu mirtis teko visiems žmonėms, kadangi visi 
jame yra nusidėję“40). Mirtis yra nuodėmės bausmė, nors 
Dievo išmintis net pačią šią mirties bausmę pastatė tarnauti gy
vybės tikslams. Taigi, mirtis nieku būdu nėra blogiausias žemė
je dalykas. „Gyvybė nėra didžiausias lobis, bet kaltė yra didžiau
sia piktenybė!“ sako poėta „Gedulas dėl mirusio trunka septy
netą dienų, o dėl bepročio ir bedievio visas jų gyvenimo die- 
nasM7ž

Mirt, aišku, turim kartą visi; bet kaip žmogus nori mirt, 
ar šiurpiam nusivilime ar kaip turėdamas vilties, tas pareina 
nuo jo paties. „Reiškėjais aš šiandien šaukiu dangų ir žemę“, 
— sako Viešpats, .kad aš prieš jus padėjau gyvybę ir mirtį, 

palaimą ir prakeiksmą! Taigi, pavirink gyvybę, idant tu ir tavo 
ainiai gyventų ir tu savo Viešpatį Dievą mylėtum ir prie jo 
laikytumės: nes jis yra tavo gyvybė!“4R).

t Be paguodos yra tik bedievio mirtis; jo gyvenimas 
buvo be pareigų Dievui, jo mirtis yra be Dievo paguodos.

4S) Išm. 2, 23-24. “)
22,13. 48) Deut. 30, 19

Gad. 3, 19, 4i) Sir. 25, 33. 46 Rom. 5, 12. *7) Sir
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Nusikreipus nuo Dievo, jame nusileido saulė geresniems ir 
aukštesniems dalykams. Jo širdis atšalo, o siela jame neteko 
ramybės ir taikos. Giliausią ramybės šaltinį jis “pats /užkamšė 
aklam paikume ir ieškojo laimės šio pasaulio daiktuose. Jie 
patapo jo dievais, atkritus nuo gyvojo Dievo. Bet nei jo sma
gumai nei pasaulio turtai ir garbė nesuteikė širdžiai ramybės. 
„Tuštybių tuštybe ir visa yra tuštybė!'i;t). Tokia buvo pabaiga dainos 
apie pasaulio smagumą! Nes ir jo širdžiai buvo reikšmingas 
gilus giliausio senovės Bažnyčios mokytojo žodis: „Nerami yra 
mūsų širdis, kol ji neatilsės Dievuje!“

Betgi to nepaisant, kai kurios apsvaigėlio ramybės šio 
pasaulio vaikams gal suteiks kuriam laikui ir šio pasaulio dai
ktai. Bet kai toks nuo Dievo nutolęs vargšas žmogelis, metęs 
inkarą į niekingas šio pasaulio tuštybes, atsistos priešais tamsius 
mirties vartus, kas-tada? Kas tada yra šio pasaulio turtai? Dulkė 
gatvėje! O pojūčius klaidinusieji smagumai? Voratinkliai kampuos! 
O vadinamų didžiųjų žmonių pagarba? Muilo burbulai ant vėjo! 
Vėjas pučia, audra ūžia: dulkės nusisuka, voratinkliai išlaksto, 
muilo burbulai sutrūksta! Ir nuo Dievo nutolęs žmogelis, pats 
sudžiūvęs lapas savo rudens dienomis, atbloškiamas prie tamsiųjų 
gyvenimo galo vartų, anšpusktirių sunkių užkaiščių jis nebežino jo
kios vilties! Todėl jam palieka tik nusiminimas; nes visa, kame jis 
ieškojo laimės ir ramybės, jau likę užpakaly. O priešais jį mirtis 
jam groja šokį nusiverst į juodos bedugnės kiauri m ę, kurioje jis 
norėtų išnykt, liautis egzistavęs, betgi jį gązdina tolesnis po mir
ties gyvenimas, jis bijo Dievo rūstybės ir jo bausmės, bijo 
teismo ir pragaro.

Netaip yra d i e v o b a i m i n g a m krikščioniui, netaip! Šio 
pasaulio daiktai jam yra tik kažkas praeinama, nieko neliekama, 
teikėjai pasismaginimo bėgančiai valandai, bet ne ramybės 
amžinybei, tikslo priemonės, bet ne patsai tikslas. Jų vertybę 
jis sprendžia tiktai jų galia jį pastūmėt paakiui į tikslą kitame 
gyvenime, kelionėje iš svetimos šalies į mūsų amžinybės tėviškę. 
Kur šio pasaulio turtai garbė ir džiaugsmai yra kliuvinys jo 
žemės kelionei, ten jis todėl juos (stipria dvasia meta nuo savęs 
šalin, pirmiau nekaip jam juos išplėš mirtis. Nes, „keliaudamas 
dykose gyvenimo mariose“ savo laivelio bėgį jis derina sulig 
amžinomis žvaigždėmis, kadangi ilgisi Dievo ir jo dangaus. 
Gyvendama kūne „jo siela trokšta gyvojo Dievo, kaip elnias 
trokšta vandens šaltinio“61).

Tokiam žmogui, šventoj meilėj pagautam,v Dievas ir Dievo 
valia yra visa gyvenimo tikslas ir turinys. Žmogus patampa 
gyva sudegamoji auka Dievui ir Dievo tikslams, jo mirtis yra p a s i- 
a u? ° j jp1 0 ,md r t * s Ir juo daugiau yra tokia, juo ji yra šventesnė, 
o švenčiausia tada, kai jis savo gyvybę betarpiškai atiduoda

~ -W • • •• »-J—.--. . I -a. » Į  ~ _ ■ . :

49) Ekl. 1, 2, 5») Augustino Confes. I, 1. 5l) Pa. 41, 2.

i
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dėl Dievo. Visa, ką jis daro, yra persunkta Dievo ir kiekvienas _ 
elgęsis gauna amžinosios vertės. Nes juk visa yra didžiausio Amži
nojo įsakymo įvykimas: „Klausyk, Izraėliau, Viešpats yra tavo 
Dievas, tik vienas Viešpats. Ir tu mylėsi Viešpatį, tavo Dievą, 
visa tavo širdim, ir visa tavo siela, ir visomis tavo pajėgomis452).

Del atlyginimo tokiam gyvenimui, kurį jis gyveno 
eidamas tokiais keliais, jis yra tikras. Nes „teisingieji gyvena 
amžinai, ir Viešpaty yra jų atlyginimas ir rūpesnis juo — Auk
ščiausiajame. Todėl jie apturės puikią karaliją ir šlovingą karūną 
iš Viešpaties rankos; nes savo dešiniąja Jis uždengs juos ir 
savo šventa ranka gins juos“.53). „Neišmintingųjų akyse jie 
rodosi yra numirę, ir jų galas laikomas kaipo jų pabauda ir jų » 
kelias iš mūsų — kaip išnaikinimas. Bet jie yra ramybėje. Nes 
nors žmonių akyvaizdoj jie ir yra nukentėję, bausmę, tai jų viltis 
vis dėlto buvo pilna nemirtingumo. Ir po mažos bausmės aptu
rės didelių geradarybių: nes Dievas juos išmėgino ir rado juos 
savęs vertus“ 54). „Tuomet stovės teisingi didelėj tvermėj priešais 
tuos, kurie juos spaudė ir kurie nepaisė jų kentėjimų. Tie, juos 
pamatę, baisingai nusigąs ir stebėsis dėl nesitikėto išvadavimo. 
Gailėdamiesi ir iš suspaudimo dejuodami šnekėsis jie tarp 
savęs: tai čia tie, kuriuos tada išjuokėme mes paikiai. Jų gyve
nimą mes laikėm beprotybe, o jų galą negarbingą. Kaip atsitiko, 
kad jie paskaityti Dievo vaikai ir jų laimė yra tarp šventųjų? 
Taigi, mes nuklydome iš tiesos kelio ir teisingumo šviesa ne
švietė mums ir mums nepatekėjo išminties saulė“ 55).

Todėl mirtis nebėr gyvenimo galas, bet po žemesnio 
gyvenimo pajėgi naujo aukštesnio gyvenimo pradžia. Mūsų 
žemės gyvenimo pradžia yra gimimas, geresniojo gyvenimo 
pradžia yra mirtis. Kas yra gyvai prisiėmęs šios tiesos, tas ties 
savo mylimųjų karstais mato šviesos spinduliuos vilties žodį, 
kurį tvirto tikėjimo krikščionys kankintinių laikais uždėdavo ant 
savo numirėlių karstų, užsispyrusį vilties, žodį: „Vivas in pace! 
Gyvenk ramybėje!

Nes jis žino jų sielas esant Dievuje, kaip Dievas buvo 
jų gyvenime. O kur yra Dievas, ten mirties liūdesys gal būt 
tik laikinas. Todėl „taip pat ir kūnas ilsėsis viltyu 5G). Tai yra 
jo tikėjimas. Nes juk ir jam galioja amžinosios Tiesos žodis: 
„Aš prikelsiu tave paskutiniąją dieną. Aš esu atsikėlimas ir 
gyvenimas; kas mane tiki, nors jis ir bus buvęs numiręs, 
gyvęs: ir kiekvienas kurs gyvena ir tiki mane, nemirs amžinai!“ 57).

Kieno gyvenimas yra derinamas sulig šiomis Dievo žaigž- 
dėmis, spindinčiomis Jo Apreiškime, tas mirties nesibijo. 
Gali sudužt visi žemės ramščiai, jo namai atsirėmę“ amžinybės 
pagrindu! Gali šios žemės saulė jam nusileist, užtat jam patekės

K

I i iM — II ■ t!ill|jĮ' Ml ii —

M). Deat. 6, ‘>5. Mflšm. 5, -17.
M) Ism. 3, 2 5. 5, 1-6. M) Ps. 15, 9. i7) Jo. 6, 40; 11, 25-26
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amžinybės saulė. Gali mirtis jį pakirst, anapus karsto kiaurimės 
tamsos jis mato amžiną šviesą, atsikėlimą, ėmimą į dangų. Todėl 
ir vėlyboj senatvėj, leidžiantis šio gyvenimo žvaigždėms, jis tur 
džiaugsmingą širdį ir veizi smagiomis akimis. Jis Šioj žemėj 
keliauja, kaip kad jau būtų danguj pas Dievą, kame jis žino 
esant Dievo pastatytus jo amžinybės rūmus, kai sugrius jo 
žemės gyvenimo nameliai , 58).

Todėl mirtis jam nebėra ta baisi giltinė, kuri grąsindama 
mosikuoja savo dalgiu: ji jam yra šviesusis Dievo angelas, 
atnešąs linksmą žinią: . Jau pasibaigė tavo kelionė ištrėmimo 
žemėj! Eik į Tėvynę, j Tėvą. Pro tamsias mirties -duris įženk į 
šviesos karaliją, į amžinąjį gyvenimą!*4 Kadangi „Kristus buvo 
jo gyvenimas“, tai „mirtis yra jam pelnas** 5 9). Jis sako kaip 
apaštalas: „Aš noriu būt paleistas (dissolvi ) ir su Kristum“ 60). 
Ramia siela, kaip kad trumpam nakties snūstelėjimui, lenkdamas 
galvą, kalba jis savo gyvenimo nakties maldą poėtos 
žodžiais:

„Eikite kasti man duobę, 
Nes kelionė jau nubodo,— 
Išvaduotojas man’ gyvas, 
Todėl manęs nebeverkit!
Šviesiai kyla aukštyn viltis, 
Didvyris dangaus, tikėjimas 
Ir amžina meilė sako: 
Tu, vaikeli, nebijok41.

„Nes- ir jei turėčiau vaikščiot mirties paūksmėje, nebijau 
bloga: kadangi tu < Dieve i esi su manim! Tavo ramstis mane 
guodžia“01). Ar tęks žmugus miršta patale savo gimtuos namuos, 
savo mylimųjų apglobtas, jų maldomis palydimas, ar savo gy
vybę iškvepia kur toli nuo gimtinės, kruvinam apkase, šūvių 
dūmuos, anuotų trenksme, paskutinis jo suspaustos širdies 
atadūsis bus: „Jėzau, aš tau gyvenu, Jėzau, aš tau mirštu, Jėzau, 
aš esu tavo gyvas ir numiręs**: o jo paskutinė mintis, bus jo Mo
kytojo mirties Šauksmas: „Tėve, į tavo rankas atiduodu aš mano 
dvasią44!62). Nes kai gyvenam, tai gyvenam Viešpačiui; kai mirštam, 
tai mirštam Viešpačiui. Taigi „ar gyvenam ar mirštam, tai vis 
esame Viešpaties!“ °3).

4. Mirtis dėl Dievo ir Tėvynės.
„Kas dėl manęs netenka savo 
gyvvbės, tas ia ras“,

' Mato 10. 39.
Toli nuo savo gimtinės, nuo savo tėvelių, brolių ir seselių 

mirė mūsų dėt Tėvynės laisvės kritusieji didvyriai, mirė nukauti, 
bet kovą laimėję. Laimėjo jie taip pat ir savo gyvenimo kovą,

68) 2 Kur, 5. 1. 59) Pil. 1, 21.
S0) Pil. 1,23. Gt) Ps. 32,4 62) Luk. 23,46. 63)Rom. 14,8 ,
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nes gerą kovą kovojo, gyvenimą pabaigė, tikėjimą išlaikė ir.nu
pelnė teisingumo karūną, kurią suteiks jiems Viešpats, teisus 
Teisėjas64). Jie krito d o r o j, teis i n g o. j k o v o j, savo 
tėvų žemelę gindami, savo vientaučių laisvę saugodami, savo 
brolius mylėdami; pagaliau, jie kovojo dėl Kristaus skelbtų dėsnių 
tautų gyvenime. Nes jei jie nebūtų ėję į kovą mirt pasirengę, 
tai mes nebūtume dorinio pasaulio trijumfo dalyviais, bet būtume 

- oąkliuvę į piktenybės trijumfą: tuomet mūsų žemėj vietoj teisybės 
būtų įsiviešpatavusi melagystė, vietoj laisvės—vergystė.

Gali sau šio pasaulio gudruoliai teisintis, kaip tik jie išmano 
dėl šio baisaus karo sukėlimo, bet mes, lietuviai, kariaujame ne gro
biamo puolimo, bet gryno a p s i g y n i m o k ar ą, mūsų išsivada
vimo iš amžių nelaisvės valandai išmušus. Mūsų didvyriai ėjo į 
karo lauką ir stojo ten kaip geležinis, ugnim tryškąs pilimas 
atremt gimtosios žemės puolimą. Jie krito dėl žmogaus gyvas
ties šventumo, dėl savasties neliečiamybės, dėl tiesos ir tiesmu- 
kumo, dėl teisingumo ir žmogaus garbės, dėl ištikimybės ir sąži
ningumo, dėl sutarčių šventumo, dėl ramaus darbo teisės, dėl tautos 
ramybės nuo negirdėtai nedorų ir nesąžiningų pasikėsinimų: taigi, jie 
krito kovodami dėl senųjų Sinajaus įsakymų su modernosios pragaro 
moralės mokytojų iš anapus gera ir bloga pasekėjais,—trumpai 
tariant, jie krito kovodami dėl Dievo su Dievo tvarkos ardytojais! 
Todėl jų ginklai laimėjo, todėl jie ir toliau laimės! Nes Viešpats valdo 
pasaulį, o ne piktoji dvasia! Ir gali pragaro banga mus dar daugiau 
užliet—mūs neįlauš, nes teisybės Dievas su mumis. Gali sau siau
tėt priešininkas, ,.kurs nustūmė tautų ribas ir išplėšė jų mantą, 
kurio ranka rado mūsų turtą, kaip lizdą, ir renka jį, kaip renka paliktus 
kiaušinėlius. Bet Visagalis pasiųs jam svaigulį ir po jo puike su
liepsnos ugnis, kaip gaisras. Viešpats pavirs ugnim ir mūsų 
Šventasis liepsnojančiu karščiu. Ir skleidžiasi teisybė, Visagalis 
daro naikinimą, galybių Viešpats visoj žemėj“ 65).

Iš tikrųjų, tai yra teisingas, netgi šventas karas, kova 
dėl Dievo, ir dėl mūsų tautos, dėl žmonijos ir dėl krikščionybės! 
Mes kovojam ir mūsų didvyriai krito dėl dieviškos pasaulio tvar
kos pagrindų protingam tvariny, dėl Dievo ir dešimties Dievo 
įsakymų tautų gyvenime.

Ir mūsų tautai šiame kare tenka prisidėt spręst klausymas: 
Ar paliks tautoms reikšmingi šventieji žodžiai: „Neužmušk! Nevok! 
Nekalbėk netiesą! Negeisk savo artimo lobio!;? Ar gal žmoniją 

. darkys kitoks doros mokslas: „Žudyk, piešk, meluok ir šmeižk, no1- 
rėk turėt, ko tik įsigeidei, jei tik tu turi pajėgos išplėšt! Kas tau nau
dinga, tai visada ir daryk! Kas tau ir tavo kraštui naudinga, tai 
tas br teisinga!"? Kitais žodžiais: ar pasauly tur galiot Dievo, 
ar piktosios dvasios valia?

4’6) 2 Tim° 4, 7-8 65 Aūalogingai Iz.10, 13t. 16t, 22t.
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Todėl mūsų broliai kovojo ir, prireikus, dar kovos dėl Dievo 
valios, kaip ji mums pareikšta jo įsakymuose. Iki kaulų smagęnų 
pasiryžę kovot dėl aukščiausių dalykų, jie juokėsi iš pavojų, nieku 
laikė, kai iš jų.atvertų gįslų kraujas plūdo! Jų šilti gyvybės-syvai tekė
jo ^Tėvynės žemę dėl Dievo ir jo tvarkos,_o. taip pat dėl Tėvynės gar- 
bės ir vertybės, laisvės ir didybės, dėl namų židinio ir gimtojo žemės 
kampelio, dėl mūsų darbo ir kultūros, dėl visos mūsų besikuriančios 
valstybės gerovės, netik dėl jos dabarties, bet dargi dėl 
tolimos ateities! Tikrai, tai p p a t i r d e 1 a t e i tie s. Juk 
jų pasiaukojimas sprendžia visą mūsų tautos ateitį! Iš mūsų did
vyrių karšto kraujo trykšta mūsų tautos gyvybė! Garbė Dievui, 
kad pasiaukojimo meilės ugnis taip karštai liepsnojo Lietuvos 
jaunuolių širdyse! Iš mūsų kritusiųjų didvyrių kaulų išaugs mūsų 
žemėj stiprios, kaip akmens, sienos, o jose naujoji, geresnė, laisva, 
nepriklausoma mūsų Lietuvos Tėvynė. „Jei kviečio grūdas, kritęs 
į žemę nebus numiręs, tai jis paliks pats vienas; o jei bus numiręs, 
tai išaugins daugel vaisiaus“66.)

Laimingesnės, naujosios Lietuvos laimę patikrino mūsų miru
sieji didvyriai, tvirtai pagrindo mūsų valstybės rūmą, nūnai jau tiek 
išvarytą į aukštį, kad nuo jo matyt jau visas pasaulis ir pats jis 
viso pasaulio matomas. Kanaano pagonys savo trobesių pagrin
duose (murindavo gyvus žmones auka dievams, kadangi Čia matė 
jų darbo tvirtumo laidą. Tai būta baisingo prietaro! O betgi tei
singa, kad darbas tik tuomet būna tvirtas, jei darbininkas įdeda į 
jį auka visą savo asmenį. „Neįdedami gyvybės, gyvybės niekad 
nelaimėsi!“ sako poėta. Ir kas suskaitys visus tuos gerus vaisius, 
kokiais džiaugiamės jau šiandien, išaugintus mūsų didvyrių pasiau
kojimo mirtim Dievui ir Tėvynei! „Mūsų kritusiųjų didvyrių kraujas 
išpirko mums nepriklausomybę“—tokiais žodžiais pabaigė savo 
kalbą vienose mūsų valstybės iškilmėse valstybės priešaky stovįs 
asmuo, nors jis pats būdamas tam tikros atejistinės pasaulėžiūros 
šalininkas, rodos, nelinkęs tikėt pasauly Dievo tvarkos esimą. Tat 
šitoks jo pasisakymas ytin reikšmingas.

Mums, krikščionims, visai gerai suprantama krauju išpirkimo 
oosakio prasmė. Mes žinom, kokias vertybes yra išpirkęs savo 
<rauju Aukščiausias žmonijos Geradarys, didžiausias žmonijos 
Kentėtojas, kilniausias dėl jos Pasiaukotaias, iš amžinosios nelaisvės 
Išvaduotojas, tas Golgotos Didvyris. Jo dieviškas išleistas kraujas 
įgalino mus įsigyt ir dieviškų vertybių. Mūsų brolių žmoniškas 
kraujas įgalina mus įsigyt visų žmoniškų vertybių, gyvenant lais
viems mūsų laisvoj Tėvynėj. Ir juo tas jų išleistas kraujas bus 
buvęs tyresnis, skaistesnis, nesuterštas, juo jis bus išpirkęs mums 
daugiaus galimumo kilnesnių vertybių įsigyt. Iš to mums, mylin
čiam Tėvynę jaunimui, eina tiesioginė pareiga skaidrint mūsų 
pačių kraują, kad kai ateis pasiaukojimo valanda ir reikės jis išliet,

««) Jo. 12, 24—25. .
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kad mūsų Tėvynei iš to butų didžiausio pelno. Nes jei musų 
kraujas bus neskaidrus, suterštas, tai juo nieko nepirksim.....

Žmonijos ir atskirų tautų istorijos stebėjimas Dievo Apveiz" 
dostikėiimo šviesoj, prie mūsų kritusiųjų didvyrių karstų mus, 
didžiosios kruvinos dramos vienlaikius ir jos paskutinio akto 
dalyvius, veda dar ir toliau, į pačias universinės istorijos aukš
tumas. Iš šių tikėjimo aukštumų aiškiai matyt, ko Dievo Apveizda 
siekė leisdama šį karą. Per jį Ji atveda pasaulį į dvasinį atsinau
jinimą, į Dievuje atgimimą. Toji ir iš mūsų nori, tam Ji ir paren
gė mums netik politinį, bet ir dvasinį išsivadavimą per mūsų didvyrių 
kruvinas aukas. Ir tą dvasinį išsivadavimą, užsidegimą Dievo 
dalykui, Dievo ir artimo meilės darbus; naujinimąsi Kristuje matyt 
sparčiai augant kaip visoj krikščioniškoj vakarų Europoj, taip ir 
mūsų Tėvynėj. Plačiau apie tai tariamės pakalbėsią kitą kart ir 
kitoj vietoj. O šiuo tarpu tik pabrėšim, kad tuo būdu iš mūsų 
didvyrių krauju įtręštos žemės jau yra pradėję augt greta laikinosios 
gerovės, taip ,pat ir amžinybės vaisių. Todėl juos, nusipelniusius 
netik mūsų Tėvynei, bet ir visai žmonijai, ir garbins toli-

• ♦ • • • . v" ,J *mesniais amžiais visa žmonija.
Laidojant prieš metus laiko vieną mūsų jauną didvyrį, kurio 

mirties sukaktuvių paragintas esu šias mintis surašęs, jo kritimo 
apystovos buvo palygintos su vienu epizodu iš didvyriškų žydų 
tautos kovų Makabėjų laikais. Kitas kalbėtojas dar plačiau paly
gino su to meto žydų tautos kovomis ir visas mūsų šių dienų 
dar ir dabar nepasibaigusias kovas dėl užgrobtų mūsų Tėvynės 
žemių ir jos sostinės atvadavimo.

Tikrai, stebina didvyriškos žydų tautos kovos su jų to meto 
Syrijos spaudėjais,.kuriomis žydų tauta, Makabėjų giminės kunigaik
ščių .vadaujama, kruvinose rungtynėse išsikovojo savo religijos ir 
doros, savo tautos nepriklausomybę. Krikščionių Europa garbavojo 
savo kariautojus, kritusius šventąją žemę iš netikėlių rankų beva- 
duojant. O mūsų pagonys bočiai ir gerbė savo kritusius kovoj su 
išsigimusiais tų pačių kryžiuočių ainiais, jų žemės plėšikais iš vakarų 
pusės. Bet šių dienų mūsų dar nebaigtoji kova yra daugiau nekaip 
Makabėjų kovos, nekaip kryžiaus karai, nekaip mūsų senosios Tė
vynės gynimas. Čia mes, kovodami dėl savo politinės laisvės, drauge 
kovojam ir dėl aukščiausių krikščionybės dorybių įgyvendinimo 
ir išplėtojimo mūsų laisvoj Tėvynėj.

Todėl tris kart laiminamas, kas yra paaukojęs sąvo gyvybę 
šiame šventame kare kaip Dievo kovotojas! Todėl Lietuvos 
matute, mergele, sesute! Jei Amžinasis pareikalaus iš tavęs tavo 
sūnaus, draugo, brolelio gyvybės, tai jūs, kaip ta Makabėjų gadynės 
moteriška, septyneto sūnų motina, drąsinusi visus noru iškęst 
kančias ir numirt dėl Dievo dalyko, jūs, „moters širdį jungdamos 
su vyro tvirtumu“, aukštu širdingumu sudėsit tą auką Dievui 
ir Tėvynei, kaip kad jau yra sudėjusios garbingos jūsų pirmatakės!
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DIDVYRIŲ MIRTIŠ KU

Kaip pradėjome, taip ir baigsim musų išsivadavimo dainiaus 
žodžiais:

„Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis gintų brangiosios Tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės!

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
• Kad laužo užrūstintas vėjas:

Kanne, 1921, X. 16 — 19.
A, a. m. b. V. s. r tn. m. s d.

„Quia ecce, qui elongant *» 
a. te, peribunt“. P«- 72.

Tešėlsta įnirtusią jūrių krūtinė,
Te bangos bedaužo laivus,
Žvaigždė teužgęsta dangaus paskutinė,
Te debesys mėto žaibus —

Gal audros išgydys nuvargusią sielą,
Ramybę suteiks gal naktis,
Gal vėlei išvysiu pasaulį sau mielą, 
Gal vėl ateitis man nušvis,..
• 0 9 • • • • ♦ © • ♦ ft

Ir jūrės nutyla, ir audros nurimsta,
Ir niaurus nušvinta dangus... o
Tik laimės neranda, tik viens neatgimsta 
Klajonėse vargsiąs .žmogus ...

1919- X. 10. (VII)

VAKARAS.
Tylus vakarėlis, 
Erdvėj mėnuo plauko, 
Vakarų vėjelis 
Supa javus lauko.

Medžių lapai tyliai 
Šnabžda poterėlius, 
Paskleisdami vyliai 
Slaptingus šešėlius.

Ant upės ir pievos 
Švelnūs rūkai kyla, 
Senam’ sode ievos 
Kušda slaptą bylą.

V « . I

Žaliajam krūmely 
Lakštutė lakštuoja, 
Jos dainą šilely 
Aidai atkartoja.

Pasaulis nutilęs, 
Ramus jau .sapnuoja, 
Tik mėnuo pakilęs 
Vien burtus sijoja.

(III) .

i
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ŽOLYNU ŽIEDAI Ir MERGELIU ŽIEDAI. .Tarp Fersterio pasikalbėjimų su jaunimu yra vienas, ypatingai gražus. Noriu jį Čia atpasakoti.. „Darželis anksti pavasarį, kovo menes y j e, ir darželis vasarą — koks skirtumasI Kovo mėnesyje niekę jame nėra, tik juoda, mėšlais įtręšta žemė; viduryje riogso plikas, pilkai žalias rožių kero stiebas, o aplink — pajuodę, nuliūdę rūtų kereliai. O vasarą? Garbanotos rūtos, lyg koks miškas, žaliuoja; rožių keras, visas apibertas žieclais, stovi lyg graži pasipuošusi mergelė ir skleidžia aplinkui savo meilų kvapą.'Ar jūs kada esate mąstę, koks meisteris yra toks rožių keras, kurs iš trąšų moka ištraukti rožę? Iš juodos, nešvarios žemės jis moka iščiulpti syvų kvapui ir spalvoms. Į jo puikius žiedus bežiūrėdamas ir jų kvapą beuostydamas, kas galėtų pasakyti, kad jie yra kilę, iš tokių bjaurių daiktų?Arba pažiūrėkit į žibuoklę. Iš kur tas malonus kvapas ir ta graži, švelni spalva? Iš pilkos žemės ušžavėtaj Kiekvienas augalas yra, galima'sakyti, tokia dirbtuvė, kurioje be (pi alio vos žemės dalelės perdirbama į žiedus.Mums žmonėms augalai ir ta jų gale paversti bjaurius* daiktus gražiausiais dažnai padaro gėdos. Rožių kvape nepastebi niekas nė mažiausios žymės žemės kvapo. Mūsų veidas turėtų būti mūsų rožių žiedu. Mūsų žemė — tai musų gyvenimas. O mūsų siela turi perdirbinėti bjaurius daiktus į gražiausius, turi rūpintis, kad visa, kas mums atsis tinka begyvenant, pavirstų žiedu, pilnu kvapo ir meilumo, turi saugoti, kad visi nemalonumai, bjaurumai ir skausmai nesirodytų tuojau ant veido, lyg ta iškaba ant (krautuvės) durių.Bet kiek žmonių visai to nesupranta! Visas pyktis-; nemalonumai, kurių kasdien tiekia gyvenimas, kyla nėmaž neapvalyti tiesiai į jų veidą. Iš kur gi ten gali atsirasti žiedas ir kvapas? Tokiuose žmonėse nėra nieko daugiau, tik žemės kvapas ir pilkos, negražios spalvos.,Tačiau visi gyvenimo nemalonumai yra geriausia medžiaga, iš kurios galima surinkti gerų jėgų žiedams ir kvapui įsigyti. Kaip jie moko žmogų valdytis, kaip lavina kantrumą! .Gąliu. įsivaizduoti mergelę, kuri kaip tik tada, kada ištiko didelis nemalonumas, yra dar meilesnė ir giedresnė ne-

39



ŽOLYNŲ ŽIEDAI IR MERGELIŲ ŽIEDAI. 103
— —.  ,   ■ ..   .  ....... . , l - - - ....... — ,   ■■---■■• —1  — ■ ' 7"  J!'."'**?kaip paprastai, norėdama perdirbti žemės kvapą į rožių žiedą. (Tikybos kalba tai vadinas „apgalėti šį pasaulį“.Žmonės į ją bežiūrėdami gal tuomet pasakys: „Šian- dien ją bus ištikęs didelis nemalonumas. Galima tai visa-/ dos pastebėti, nes tuomet ji yra dar geresnė ir taip meiliai šypsosi.“ Ji turi 'tos didelės galės perdirbti blogą į gerą,— ji yra tikras žmonių žiedas“.

*’■* g*/»•i» *r *** . ĮKaip gražu žydėti sielos žiedu! Būti, lyg gėlė. Tokiu grynu, švelniu, tokiu tiesiog nežemišku, kaip gėlė,— tokių anojo pasaulio sklypeliu į matomą formą įkūnytu žemės vaikams kelti augštyn.Kiekvienas žmogus turėtų būti žiedu savo kuopelei. Bet pirmų pirmiausia — moteriška savo išorine išvaizda taip primenanti gėlę.Pasižiūrėkime į jaunimo būrį: monotoniame, pilkame berniuku dugne mergelės su savo skaidriais, spalvotais rūbais, su savo skaisčiais, veideliais atrodo visai kaip gėlės.- Ir rodos į jas bežiūrint, kad tie graibštus, gracingi kūnai tai jų sielų žiedai, kad sielos ir kūno akorde neskamba joks failšingas tonas — kad, kaip, rožė kvapą, taip jos skleidžia aplinkui gerą ir, kaip puikios gėlės, gaivina visų akis ir širdis.Bet kaip dažnai, arčiau įsižiūrėjęs, pamatai, tas gražias juodas ir mėlynas akis žeriant pavydo ir pykčio kibirkštis, mėtant begėdiškos kokieterijos žaibus, o koralines lūpeles girdi svaidant žodžius tuščius, kvailus ir piktus. Ir dingsta- iliuzija. Ir matai jau nebegrakščias rožes, tik vulgares patvorių dilges. Nes gražių gražiausios akys ir gražių gražiausios lūpos nesudaro gėlės,, jei pro jas neapsireiškia gėlė —siela. Tikrai gražu vien tai,' kas gera.' Tačiau moteriškos, uždavinys — būti žmonijos žiedu. Bet kas nori tokiu žiedu pražysti, tas turi nesiliaudamas darbuotis, kaip tas rožių keras, apie kurį kalba Fersteris. Nereikia manyti, kad žmo- s gus tepražysta padaręs kokį norš didį, nepaprastą darbą.Labai nedaug., žmonių teranda progos atlikti didvyrių d am bams, daugumos gyvenimas pilkas, paprastas ir vienodas/ Bet ar jis yra rojusi ar pragaras, tai pareina nuo to, kaip jie priima kasdienius Smulkius nemalonumus ir erzinimus. Ar moka taip juos suvirinti, kaip rožių keras kad virina trąšas, ar ne. Ar mergaitė visados kantriai ir. noru tarnauja ki- . tiems, — ar visados jos lūpelės puošia meilinga, šypsena, ar steigias, kad kiekvienas su ja, susidūręs, turėtų s,au tarti: „Štai saulės spindulėlis palietė mane,“.— ar yra ta gaivinančia .ranka, kuri motiniškai, glosto nuvargusią, rūpestingą ' kaktą — ar ne?
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104 ŽOLYNŲ ŽIEDAI TP MERGELIŲ ŽIEDAI.

Senovės aigiptietis, nuėjęs į Ozirio teismą, sakydavo: 
'„Neišspaudžiau iiAųkam ašaros“. Moteriškai to per maža. 
Ji privalo tarti: ,,Nušlu(.»sėiau daugybę ąšarų.‘‘ . ■

S Lai. d a r b a s n a u j u j a i vaidilutei.
—— S-e n ö v ė s v a i d ii n i ė s s e r g ė j o u gnį viską gab
viliančio, viską’ užlaikančio, amžinojo iraamžiaus simbolį. 
Naujosios t ų r ž n e < i o I i s ve n t ą ją Die v o l i e p
sną savy je ir visus ja sviesti, šildyti ir kelti 
aug s t y n. .;

Yra žmonių augsios dorinės vertės -• kurių akyvaiz- 
doje kiekvienas gėdis savo blogų pusių ir steigias būti ge
resniu.- Tokiu žmogų m i tapti privalo steigtis 
k i e k v i e n a m e r g e 1 ė. M a r i j a L e ė k a u s k a it ė.

„Deus nostrum refugium et 
virtus, adjutor in tribülatio- 
nibu8,? quae invenerunt nos 
nimis“. Ps 45.

O. Tu, kurs mirtį nugalėjai, 
Kurs jūrių audras nutildai, 
Kurs žmonių kančias iškentėjai, 
Ir mano skausmą juk matai!

\ Lig galo žmones numylėjęs
Ir Taves ieškančioms širdims w
Ramybę savo pažadėjęs, 
Kurios jau niekas neatims, 

Ištieski rauką .stebuklingą 
Ir numalšink širdies audras — 
Lai jos giesmė n’udls graudinga. 
Te laimę ir jinai suras, 

Lai Tavyje i ajus ramybę, 
Kur ą te iifu'di iktai Tu 
Ir Tavo šventują galybę 
Giedos su angelais kartu!

O! St buklingoji ramybe! 
O! Meile dieviška šventa! 
Ko nenuveiks širdis karštybe 
Aukščiausio meilės uždegta?!

1919. X 10. ( VIII) -Šakelė
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Iš šventojo Pranciškaus dvasios 
pasaulio*).Su džiaugsmu konstatuojame, kad šio moderno šventojo sekėjų pradeda rasiis_ ir šių dienų moksleivijoj. Dar džiaugsmingiau, kad pirmutinės moksleivijoj šio meilės šventojo sekėjos, tiek užsieniuos tiek mus Lietuvoje yra moksleivės mergaitės (žiūrėk rešaitės laišką iš Try r o ir korespondenciją iš Kauno atatinkamuose skyriuose iš mergaičių moksleivijos gyvenimo užsieniuose ir Lietuvoj).O šiais metais pasaulis dar atsimena šį šventąjį jo. įsteigto vadinamo 3-jo. ordeno 700 sukaktuvių proga Tat šia viepa ir kita proga pradedame tiekt šių eilučių visų šio nepaprasto šventojo sekėjų meilei padidint ir uždegt tąja nreile vis daugiau naujų skaisčių sielų, kad jos artimiausioj ateity jau galingai stotų šventojo Pranciškaus dvasia naujini mūsų tėvynės veidą, 

s

L Įvado vietoj. 
JŽmonija kvėpuoja. Tai yra jos istorija. Ji įkvepia ir iškvepia. *Tai yra jos istorijos laikotarpiai, gal būt, ne didieji, išviršiniai, bet mažieji, vidujiniai. Tūlas kvėptėlė'- jimas atnaujino visą žmonijos gyvatą. Tai būta beveik visada sunkaus kvėpavimo. Neregimos sunkybės guli ant krūtinėsvisas vidus suslėgtas, pasaulis ir gyvenimas troškina. Tuomet ateina toks gilus kvėptelėjimas, o su-juo atsigaivinimas ir atsinaujinimas.Tas kvėpavimas į\ yksta nu >s:al iam ore, kurio nesuvokia joks gamtos, mokslas ; jis. įvyksta 7 neumoje ((Dvasioje), dėl kurios teologija taria: tai yra Dievo Dvasia. Čia esamai vietos, kur susišiekia istorija ir gyvenimas.Kaip ateina naujas oro įkvėpimas? Kaip kvėpuoja žimn nes Tneumoj?

*) Šiais straipsneliais apačioj pasirašiusia pradeda rašinėt savo vienvardžio 
šventojo Asyž ečio tema, tarydamas ligi ateisiant šventojo 700 mirties sukaktu
vėms (1920 m ) galėsiąs pagamint ir platesnę bagijografmę monografiją apie šį 
nepaprastą moderniausią šventąjį, kuriuo ši&nden domisi net nekatalikai ir ne- 
krikščiotiyb. Pr. D.

*) Ziūr. pirmąjį laišką mano korespondencijų su užsienių moksleivėmis 
išame V.“ numery« Pr. D.
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lOß IŠ ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS DVASIOS PASAULIO
? ' ...Z±Z"Z:, ' 2-1, ----------— —------ -- ■

*Kad .toks atsikvėpimas atėjo su Jėzum Nazariečiu, kas to nežinojo? Jūs visi tai žinot, bet vargu begalit tai gyvai prisistatyti; kadangi jūsų širdį slegia sunkenybė ir ankštuma. Ana kaip kvėptelėjo kaulius ir laisvas nuo senos sunkenybės ir įstatymo varžymo paskelbė Dievo—vaikų laisvę! Amat kaip jaunoji krikščionybė džiaugsmo giesmėmis sukūrė iŠ laisvės naujas gyvenimo lytis!Toks žmonijos kvėptelėjimas buvo ir pranciškonų judėjimas 13-jo šimtmečio pradžioj. Atsikvėpimas iš šventosios Dvasios Asyžiaus pirklio sūnų taip atnaujino pačiose vidaus gelmėse, kad jis. patapo laisvas nuo viso didelio, i&- puįkusio, turtingo 13-jo šimtmečio pasaulio, jog jis iš jo straktelėjo, kaip pirmasis Adomo sūnus prieš nuodėmę; tai buvo tikriausios žmonybės gryna kūryba, ir todėl taip kupina dievybės; tai buvo saulės, mėnulio, gėlių ir paukščių brolis.Ką jam reiškė ciesorius ir popiežius, ką gimtieji namai ir turtii, ką drabužiai ir senobiniai papročiai? Jis buvo lais-. vas, :k»adangi jis buvo geras; jis ėjo savo keliu, Ttaip jį Dievas vedė. Ir buvo visa nauja, kaip jis gyvenodr mylėjo, pamoksi ininkavo ir dainavo, kalbėjo ir giedojo, ėjo ir stovėjo. Net ligi žaizdų ženklų jis panėšėjo į vienintelį tikrąjį žmogaus sūnų Jėzų.Tada drauge su juo šimtai ir tūkstančiai brolių įkvėpė šį v-isaperkeičiantį gyvenimą ir, iškvėpdami kvapą, išne- nešiojo jį po miestus ir kaimus. Jie turėjo sulig Bažnyčios valia užsidėt sau dėsnį ir įstatus. Bet naujas gyvenimas peršoko vienuolynų sienas, pagavo žmonių minias miestuose ir kaime. Visi norėjo tapt pranciškonais, tai yra, jie visi norėjo naujų gyvenimo lyčių ir naujos gyvenimo dvasios. Ten nebepasiekė joki -iš senųjų pančių ir joks iš senųjų vardų. Kilo naujas judėjimas, buvęs.ne kas kita, kaip naujas apaštalų, pirmosios krikščionybės kvėptelėjimas, norėjęs nukariaut visą žmoniją, kurį paskiau sugavo 3-jo or- deno, atgailos brolių vardu, - vardu, vargu galėjusiu nu- žymėt naują gyvenimą, kurį pagaliau bandė valdyt taip pat’ ir „įstatais“.Naujasis gyvenimas buvo stiprus dūžis to meto’ pasaulio sąstatui. 13-jo šimtmečio pasaulis gyveno karu. „Naujieji žmonės“ atsisakė nešiot ginklus. Teismas ir priesaką buvo vienintele patikima pasaulio kalba. Naujieji žmonės neprisiekdinėjo. To meto pasaulio viešpačiai įširdo. Bet nau-. jasis gyvenimas nesibijo viešpačių rūstybės. Jis, per Toskaną ir Umbriją-apėmė visą Italų, Prancūzų, 1 Ispanių Portugalų ir Vokiečių žemę.Taigi, ,,3-sis ordenas“ nieku būdu nebuvo tiktai koks maldininkavimas, bet žmonijos istorijos perversmo neiški«
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iš Šventojo pranciskaus dvasios pasaulio 107nys. ■ Nors kvėptelėjiniias buvo pertrumpas vienu ruoštu atves t žmoniją į vidujinės tobulybės tikslą, tai betgi tas buvo įsįkvėpimas, taip jog bent kiek vėl nueita kelio.. Ir jei mes šiandien, atsižvelgdami 700 metų atgal, į 1221 metus, girdim, kad taip pat dar ir mūsų laikais apie trejetą milijonų žmonių 3-jo ordeno įstatymus tur apsirinkę savo gyvenimo įstatymai^, tai vargu galėtume teisėtai tart: įstą- • tymai pasiliko, o dvasia išsikvėpė. Nes net patys neištik imiau si ordeno nariai bent kartą savo gyvenime jautė varžtą naujam gyvenimui, naujų gyveninio lyčių ilgesį, ir net tie, kurie prašėsi į jį priimti tik kad daugelį atlaidų gavimo galimybių, padidint dar viena nauja. Nes ir šie taip pat nori save ir žmoniją išvaduot nuo nuodėmės bausmės sunkenybės; taip pat ir jie nori (laisvės ir .naujo gyvenimoNėra kito vardo, kuriuo mes galim būt išvaduoti, kaip Jėzaus vardas. Kaip tat gali būt šventojo Pranciškaus vardas? Kai aš pats kartą buvau turėjęs vadaut*mažai 3 jo ordeno brolijai, vienas jaunikaitis klausia manęs ši klau-i simą, ir apystovos buvo tokios rimtos, kad aš nebegalėjau ten- kintispigiu ir tradiciniu atsakymu. Tai tiesa: mes neprivalom .būt užsikabinę tik už šv. Pranciškaus vaido. Kur pasauly eisama naujo kvėptelėjimo šventąja Pneuma, kur geidžiama didelio, laisvo gyvenimo, šventos pirmuonybės ir teisingumo, tenai pranciškonų dvasios sugryžimas ir jubilėjus taip pat švenčiamas. nors jo vardas ir neminamas. Todėl tikrai būtų geriausia ir gražiausia, ką mes 1921 m. galėtume pasakyt 1221 metariis pagarbint, kad taip pat ir dabar vėl prasideda gyvenimo naujinimo kvėptelėjimas: didelis, šventas naujos gyvenimo dvasios ir naujų gyvenimo lyčių geismas.Ar galim taip sakyt? Dievui dėkui, aš manau, kad galim. Popiežius LeonasXIIl-sis 1883 m. reformavęs. 3-j į ordeną, naujai pastūmėjo pasauly pranciškonų judėjimą. Nuo to laiko jis žengia senomis vėžėmis nauja jėga. Drauge taip pat dygsta ir auga Pranciškaus dvasia ir šalia šių vėžių* Ji teisina seną žodį, kad ji dvelkia, kur ji nori.Kame ji dvelkia? Ne tuose, kurie tik senojo pasaulio išauklėti ir jau nebegali galvot, kalbėt ir vaikščiot kitaip, kaip kad yra pripratę. Bet ji dvelkia, kaip kadaise šventojo Pranciškaus šimtmety, ankstyboj šimtmečio jaunystėj, - ' jaunystėj taip pat ėmus platesne ./dvasine prasme — kuri dideliu tvirtumu nusigręžia nuo senojo gyvenimo, ne kad paniekintų, kas šventa ir verta garbės iš senovės, bet kad apsisaugotų nuo jos nuodėmių. Tūlam skambės kaip blasfemija (piktžodžiavimas), jei mes šių die&ų jaunimo judėjimą vadinam gražiausiu pranciškonų judėjimo jubilėjum. Šių dienų jaunimo judėjimas nė toks religingas, kaip 13-jo šimtmečio pranciškonų judėjimas,
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108 IŠ ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS DVASiOS PASAŪ^Q  ^Bet 'kas sako, kad jis iš visa n ė r a . religingas, tas nepą< žįsta mūsų jaunųjų. Jie nestato vienuolynų; jie sukasi lizdus pilyse; jie pasirenka tas gyvenimo lyris, kurias įsako jiems pasirinki nuo visos paveldėtos tradicijos laisva dvasia. Dva* šia, kadaise iš vienu /lynų sienų atnaujinusi pasaulį, žino, kad ji šiandien iš pilių ir gaspadų geriau gali aptrauki pasaulį savo galia. *Ir dar vienas dalykas reikia pasakyti šio j ubilė j auis: proga: nuo ko'šių dienų žmonija galėtų atsisakyt, kad pel- mytų pranciškonų laisvę ir naujybę? Nuo turtingo apdaro3 Betgi jau mūsiškis vyrų apdaras, palyginus-su 13-jo šimtmečio drabužiais, juk yra visai vienuoliškai paprastas. Nuo pinigų? Bet juk šiandien, tikrai sakant, visi padori-žmonės yra neturtingi. Dauguma netiir net savų namų ir gyvena nuomodami, i'inigų turtas, ir aplinkos puikė sielos neslegia ir nedrumsčia. .Užtat nuims neleidžia pasiekt grynumo ir pirmuonybės, o tuo ir musų kilmės, t. y., Dievo per daug didelė mūsų sielos komplikuoto (susipainiojimas), visas tas melagingas mum sielos turtingumas.Aš nežinau, kaip aš turėčiau pasakyti: Ar mums reikėtų mažiau išmanyt (žinot)? Ar mažiau galvot ir jaust? Tai būtų, rods, klaidingai pasakyta. Mes privalėtume numest šalin visų tų vidaus turtą ,kurs mums kliudo pavadint Dievų Jėvu“, kaip kadaise iranciskus mielai atsižadėjo paveldėc savo tėvo turtų, kad d a bar. galėt visa širdim Dievą vadint tėvu.Alės privalėtume daugiau nusilenkt! Koks komplikuotas yra mūsų religinis ir bažnytinis gyvenimas. Tik studijuojama, bet neprieinama tikro žinojimo ir darbo. Papra- - s tas t ik ė j ii mas y ra neturtas, į k ur į te at v e r e i a mus k o k s| šventasis Pranciškus. Mes turtingi mūsų kalboj. Bet paprastas, teisingas žodis girdėt taip retai, kaip tikrasis pranciškonas didžiam pasauly. Ir kokios komplikuotos (susipai* mojusios) yra mūsų visuomenės formos ir santykiai! Kad galėtume pasidaryt neturtingi, tiek neturtingi, kad beturėtume tik paprasčiausią draugystę ir ištikimų meilę ligi' karsto!Esti toks 3-sis ordenas pasauly; tai yra visi paprasti, teisingi, tikintieji, myįlį ištikimybę žmonės. Ir&ši didelė, šventa sąjunga iš visos širdies džiaugiasi dėl senojo, gar-< bingo 3-jo oideno jubilėjaus ir dėkoja per septynetą šimtmečių dėvėjusiems šventojo rranciškaus apsiaustą, juostą ir vardą už brangaus paveldėjimo išlaikymą, už šventos gyvenimo revoliucijos priminimų, už pasauliui duotą jų rimtą pavyzdį ir už visokį trusą ,,naujam gyvenimui“.D-ras J. V i t i g a s „Hochlande“*
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II. „Paskutine] i popiežiaus valandėlė^.
Tai buvo..1216 m. birželio mėnesį, kai popiežius Inocen

tas JII vienas iš didžiausių ir galingiausių, kurie kuomet 
yra sėdėję Šventojo fetro soste, rengėsi .mirt. Jis buvo at
šaukiamas iš pasaulį judinusio gyvenimo sūkurio, iš visų’ 
turtų ir garbės, kurių buvo įgijusi jo galinga dvasia. Pačioj 
metų pilnatoj, pačiam vidurvasary, birželio m. 16 d jis gu
lėjo mirštąs. Jis žiurėjo į vakaro saulę, su kuria dabar lei
dosi ir jo gyvenimas... Kas liko iš to viso spindėjimo ir 
garbės, iš tos visos šlovės ir galybės? iavargus ir apleista 
.stovėjo didi popiežiaus siela prieš tamsias mirties duris, 
-pavargus ir baugindanmsi. kaip kiekvieno, mirtingojo siela...

Šią -valandų, visam- neramume ir. sujudime, kurį sukėlė 
šio didž o kunigaikščio staigi mirtis, ateina vienam dvasi
ninkui į galva,, kad netuliesr osmna šventojo Pranciškaus, 
. ar nereiklų jo pašaukt? Gal būt. jis dar galėtų padėt?! 
Ir |j o ieškoma, pagaliau jis randamo kepenis vieną ligonį. 
Betgi-ligonio jis negali palikt be nieko. Jis pasiunčia, man
dagų atsiprašymą ir pasilieka su savo ligoniu.

Vėl .s iunčia j ji pasiuntinius ir šje randa šventąjį Elge
tėlę (peverello) bepasakojant gatvės išdykėliams istorijas 
apie šventuosius vaikus. Ir vėl jis atsiprašo ,,mūsų šven
tasis Tėvas yra išmintingesnis už visus, jis neteik alingas 
mokytojų, o jis ■ turįs vaikus mokyt". i

Didis popiežius nusižemina prieš savo pavargėlį, menką 
brolį ir laukia. Paskui jis dar karta, primygdamas'siunčią 
į jį, - - pa<kutiiiajai. Bet šventasis tur dar pirmiau paguost 
vorą, {kairio tinklus jis buvo suardęs! Jis ištraukia iš savo 
rankovės ilgą siūlą ir audžia nuo krūmo į krūmą, kad vo
relis vei galėtų ąiereit. ..šventasis Tėvas tur šimtą papėdi- 
ninkii, galinčių toliau aust šventojo i etro tinklą, bet mano 
broliui vorui šimtai tiktai drasko jo audinį, tat aš turiu jį 
stilopint" atsako jis.

Pagaliau, kai j-> nelaukia nei ligonis, nei vaikas, nei
< ? I l! *

gyvulis, eina jis drauge1 su pasiuntiniais į mirštantį popiežių. 
Tasai tuo tarpu klauso kiekvieno žingsnio, ir kai jis paga
liau girdi tylų Elgetėlės žingsni, .jo gražios išbalusios lūpoą 
nusišypsm Bet dar vienas akymirkis sutrunka • Pran
ciškus. priėjęs prie slengsčim traukiasi atgal nuo spindesio 
popiežiaus karūro'S. pripildančio^ kambarį savo kibirkš
timis. ..Mam- žemė visur apakina!" - ištaria jis..

Kai karimą nuneša šalin ir kai salėj pasidaro apytamsa, 
rranciškus atsiklaupia prieš popiežių kaip vaikas ir pra
deda: ./Dideliai laimingas šventasis Tėve, dabar Jus turėr 
lumėt pasakyt: Tik sveiks pasauli!" Ir jis atima popiežiui 
išorės ir vidaus atžvilgiu, visa, kas yra pasaulio ir išplečia 
ant. jo davo elgetišką apsiaustą ir aukščiausiai viešpats
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110 IS ŠVENTOJO PRANCIŠKA US DVASIOS PASAULIO
■ . f -f -TĮT--Į-    ----- I-I*,— r. - 1    - —i— ■ —-    ----- . r   .—  ■ -    I   ..... ■bei žemiausias tanias žiūrisi giliai į viens kito sielą ir vienū- kitą susipranta šventam neturte. Ir vietoj visos šlovės ir puikės Pranciškus primena jam jo jaunystę bei jo pirmąjį veikalą: ?de ucontemptu mund i apie pasaulio nekAi*nojimą.Ir ant marmorinio vąldovo veido pasirodo-saulėto džiaugsmo'; didis Inocentas 'išrodė kaip vaikas. Pagaliau, šventasis Pranciškus painia jo ranką ir sako: ,,Ponas popiežiau ir ponas elgeta — pabaik karališką kelionę nuo 'dulkės į dvasią, nuo žemės į dangų pro neturto vartus, —- eik ramybėje!“ Tada nubalęs veidas sužiba nežemės šviesa ir galingiausia dvasia atsiskiria nuo kūno... Kai paskui kūną pašarvojo, prie jo galvų nusileido baltas balandis, lygiai kaip tada, kai jaunikaitį buvo išrinkę popiežium. —Šią žavinčią istorijukę apie šventąjį Pranciškų pasakoja mums F e d e r e r i s mažose k nygelėse ,,Paskutinė popiežiaus valandėlė“1). Ji gerai tinka prie Fi’orėtti’ų (žiedelių), t. y., legendų, kokių esama Italuose ir kitur apie maloniausią šventąjį -... apie Kalėdų šventę miške, kurioje dalyvavo žvėreliai, apie pamokslą paukščiams, apie jo mielų seselių kregždžių' paklusnumą, apie jo neišsemiamą meilę ir gėrį visam kas Dievo leista2). Tiktai Federero istorijukė apvilkta nauju apdaru, kokis nuims šiandięn tinkamas.Gražutis, mažutis mono kūrinėlis jis tikrai toks, su kuriuo nedaugelis gali lygintis -- nupaišo Pranciškų ir Inocentą tokiais karakteringais ir psikojoginiu atžvilgiu tikrais bruožais, kad abu stoju prieš mus visai gyvais; čia nuostabiai pavaizduota žodžiai: . ,,Visa, kas žemės, nyksta, o palieka, tik kas iš Dievo". Visa galinga, popiežiaus žmo:< giška didybė, jo garbės trokštąs, šlovingas gyvenimas stovi apjink lesamuose jo žmonėse; bet šioj didžioj sieloj taip pat atbunda visas šventas ilgesys, vis^a, kas dieviška, ir reikalauja Asyžiaus pavargėli^», šiam dėstyme nėr jokio jsen- timentingunio. Mirštant mos visi lygūs, popiežius ir elgeta, — tokia šios legendos nepaini tiesa. Arba ne — mirštant

v J Inieks negal padėt popiežiui, kaip tik šventasis elgeta, kadangi jis nugalėjo pasaulį.Kaip nepranešamai čia nukarakterizuotas Elgetėlė, be jokių žymių ‘tiek kietos askezės, tiek saldaus švelnumo. Jis čia visai natūringas ir linksmas, su vaikais, 'su voru, --- su popiežium. Visas liepsnojąs meile. Bet tokia stipria ir kieta, kad popiežius jo tur laukt, tik dėl to, kad jis popiežius. Ii paskui jis jam visa atima; nuvelka taip pat ir
J Heinrich Federer, Das letzte ^tündleiu des Papstes. Verlag Eugen Sal 

zer, Heilbronn 1914.
2) Yra ir lietuvių kalba: Šventojo Pranciškaus žiedai (Sv. Kazimiero Drau

gijos leidinys) Kaunas 1911m.
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iš Šventojo pranciskaus dvasios pasaulio /iiipopiežiaus apdarą, kad jo siejla, pančių nevaržoma, galėtų skrisc aukštyn.Tokios šventybes ir šiandien mes reikalingi .- -. stiprios, džiaugsmingos, kietos ir pasaulį nugalinčios, kad mes iš to viso pažeminimo eitume karališku keliu nuo dulkės į dva-' žemės į Idangų. „Jugeindžiele.“
III.šventosios Klaros pa veikslui.

4 nuo
Kiekvieną katalikų1 Bažnyčios šventę * vis pasirodo, kad šventieji yra tikrai myjimiausi ir garbingiausi numirėliai. Su kokia metre ii pagarba šiandien, net. nekatalikai, kalba apie šventąjį Pranciškų! Ar ne labjau jis pagarsėjęs' ir ar ne labjau gerbiamas, kaip Napoleonas, kurio šimto metų mirties diena šiemet buvo žymima? Ir su kokia šilima atsimenama šventoji Klara -- tas nusižeminusio, dabar taip .gerbiamo Asyžiaus pavargėlio moteriškas mergelės atvaizdas!Šventoji Klara vadino iranciškų savo myliniu tėvu, o Pranciškus matė joj savo mylimiausią dukterį, kuri visa tai buvo pavertus gyvenimu, ką jis dvasioje stebėjo kaipo eisant tobūjiausia. Bet greičiau juodu buvo brolis ir sesuo, brolis Pranciškus ir sesuo Klara, Dievo meilės dvvnučiai!. V.Juodu visiškai pasinėrė į Kristaus gyvatą bei esmę ir tvirtu pasiryžimu drąsiai žengė Kristaus pėdomis. Kristus juose iŠ naujo gyveno savo gyvenimą ir jie gyveno Kristuje, ir tuo būdu to laiko Dievo meilei -atsalusiam pasauliui buvo iš nauja prieš akis parodytas Išvaduotojo paveikslas, nors ir Umbrijos spalvose. Ir žmonės buvo vėl stipriau patraukti prie neregimų daiktų, kai Amžinasis Dievo Žodis jiems iš nauja buvo Pranciškuje pasirodęs.Šventojo Pranciškaus ir šventosios Klaros dvasia vis dar te beskraido ties Asyžium. Nepraeinamas jų šventybės kvapas vis dar persunkia lengvą, šviesų orą, kuriame ant kalvos spurdi prieš saulę viduramžių Asyžiaus miestelis. Tai yra kaip Terra Sancta, nauja Šventoji Žemė, kur Kristus tobuluose paveiksluose kaip ir iš nauja priėmė kūną... Ir kai nusileidi į. šventojo Pranciškaus didelės*bazilikos kriptą (požemių skliautą), tai matai šiedviejų Kristaus atvaizdų paveikslus: Pranciškus atvaizduotas kaip pavargęs elgeta ir Klara kaip laiminga Viešpaties sužadėtinė. Nuo laiko šios freskos (sienų paveikslai) virtusios kaip ir vižijopiis, taip jog jos daugiau yra reiškiniais, nekaip apčiuopamais paveikslais. Jų spalvų spindėjimo negalima įsivaizduot nemačius... ’ „Jugendziele“...
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Malda.
c,,/Aš ateisiu prie . Viešpaties. ‘ aukuro, kuris linksminai mano jaunystę“. Diena po dienos taip mes meldžiamės šventųjų Mišių pradžioje drauge su kunigu. Todėl mūsų jaunos širdys nuo aukuro laiptų privalo skristi prie tikrojo džiaugsmo šaltinio, prie patvariausios laimės versmės.Malda yra garbinimas, garbinimas yra meilė, meilė yra palaima. Siela melsdamosi kėčiasi begalinei Dievybei ap* imti. Ji praauga savo prigimties ribas ir įsisavina amžino gyvenimo turinį. Tas augimas ir įsisavinimas labiausiai pritinka mūsų jaunystei. Ateitis ir amžinybė yra tų, kurių kūnai ir sielos formuojasi. .Mes veikiai pasiekiame musų kūno augimo tikslų, tat ir rūpinamės, kad žemiškoji musų vargšė dvasia neišaugtų į dangų.. Stipriems jaunystės .siekimų norams priešinasi prigimties jėga. Todėl jaunas žmogus jaučiasi prislėgtas ir varginamas, kol jis karštus savo troškimus neiškelia jį viršugamtį. kol jis neateina melstis prie Viešpaties aukuro.Jaunystė yra aukštinama, ji yra kilni ir graži prooe^ sija. Bet dažnai kur nenuklysta širdis, kuri ieškodama garbintinų vertybių, Visųšvenčiausiąjį aplenkia. Koki menki ir negyvy yra žmonių susvajotieji dievai. Koki pilki ir nepastovūs yra idealai, kurie kilo iš mūsų fantazijos ir jos iš- buvojimo. Kaip veikiai keičiasi nusistebėjimas ir meilė, jei prisirišama prie tvarinių.Todėl šventasis troškimas mylėti ir garbinti, kol jis tebėra trūkumų pilname pasaulyje, telinksta prie gaivios srovės didingumo ir gražumo. Kitas žmogus yra-pamiršęs garbint ir mylėtis, ims šiame pasaulyje jis nerado 'tokio,, kuriam malda būtų buvusi naudinga. Gal jis buvo išdidus? ne jis buvo per silpnas pakreipti savo sielos varžtą į aukštesnįjį pasaulį. Silpna jo koja pastyro ..kad neprieitų prie To, kuris būtų džiuginęs jo jaunystę.Laimintinas tas, kuris Dievuje atrado jaunystės idealus, - toks nesęsta. Laimingas, kuris gali mels,tis jaunystės rytmetį, kol siela, tebėra grvna! Nesakvk, kad tar- nauti Dievui patinka tik senatvėje, kad jaunystėje reikia tari anti pasauliui. Musų Dievas yra gyvųjų, bet ne mirų-1 šiųjų Dievas! Nepabaigiamas ir nekintapias yra už. visa jauniausias, nes jis niekada- nepasens. Ieškokite giliausio ir gražiausio džiaugsmo prie Jo aukuro laiptų, tada jūs būsite?' ii ame amžinai jauni ir laimingi, -Laisvai iš d-ro Fanės I mly tės - J. Talmontas?
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Vaidilutės “ 
jos meną, pasiuntėm jai tą 
Jk u s sulaukėm jos širdingiausiu atšidėkojimo, kilnių lin
kėjimų dr ngatvom dovanų .— paskutiniųjų jos raštų, jos 
.pačios ranka mums pažymėtų. \ isa tai įdedamą šio straips- 
»ejio gale. O prieš tai dar pateikiam pluoštelį šiaip žinių 

•i$ jos gyvenimo ir t ruso srities 
C*ikt viename Austrų šalies M ar: 
kuris jos 50 m. gimimo -sukaki 
Birai panelį, kaip apie savo ak t i n 
ftaaėm ir čia dedamąjį jos atvaizdą51')-

0 Teäiaja* 1«. „hiH.ųog’-o *V.ii.iilirėb” 4r» j<» įssbpit.
2) Die Tabue Mariens. XXVII (IV21) April, 4 Nr. B7-5i pusi

kongregacijų laikrašty.
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iu ___ r>AH AP(E ENRIKĄ HANDEL—MAČETY'IĘ
' fLais vamanybė ir protestantizmas su nuostaba lenkiasi prieš kilnią jos genijaus pajėgą, tuo tarpu katalikų Bažnyčia vadina ją savo ištikima dukterimi, o mies kongrega- cinink ės sveikinam ją, kaip mūsų seserį, dirbančią ir gyvė- • nančią po ta pačia Marijos lelijų vėliava., IL-Mačetytė yra k o ng re g a c in ink ė ir mes čia norim pažint ją kaip kongnegacininkę, po to, kai visoj spaudoj praskambėjo apie jos kūrybą aukšta giesmė', radusi tokio gausingo atbalsio net ir užsieniuose šiapus ir anapus jūrių;•rodos, kad poetė stovi aukščiau už visus šio laiko ginčus: „Meilė yra didelis įstatymas“ — tas traukiasi kaip gili, išvaduojanti pagrindinė mintis per visus jos milžiniškus veikalus; todėl visi stovi po jos vėliava — draugas ir priešininkas, nugalėtojas ir nugalėtas. Bet ta jos skelbiama meilė, leidžianti šaknis' gilioj gėrybė' ir širdies gailingume, motiniškoj kaip ir Dievui pašvęstoj sielos meilėj, tai yra ta mjeilė, kurios niekas n egal mokyt, kas prieš tai jąja nebus gyvenęs.Ir tuo būdu mes atsistojom prieš visų švenčiausią šio mėno dalyką, prieš slaptingą žemę, iš kurios paveikslai ir mintys išsprogsta, kaip dangaus žiedai, tie žiedai- jau mums įspėja mislę: juos yra išauginusi kongregacijos dvasią, jų žemė — tai katalikiško įsitikinimo uolinis fundad mientas, ir visų švenčiausias ^dalykas — tai siela, kurioj malone gyvena ir veikia Kristus ir Marija.H.-Mačetytė .savo pasišventimą Marijai ištarė būdama ■ - 'Anglų Mergelių S t. Pelteno pensijonato auklėtine ir tuomet dar tiki ai nenujautė, kokį brangų talentą ji pavedė Marijai slavo jauna ūpinga Marijos meile. Bet kai paskui šis talentas išbudo visu savo diddmu, H.-Mačetytė nei akymirkio netrukjdama pakartojo ,,Ecce ancilla domini“ (štai aš viešpaties tarnaitė), kaip buvo išmokusi savo motinos ir karalienės mokykloj. Nusižeminime ir ištikimybėj giliai atsirėmus laikėsi ši kongregacininkė, kai pasaulis vis norėjo nuviliot ją nuo Dievui pašvęstos meilės ir kūrybos. Laisvamaniški knygų leidėjai veltui mėgino patraukt savo pusėn šią poetę pasakiškais priežaįdais ir sutartimis; nei už garbę, t nei už auksą, nei už nieką ji nepardavė savo nuomonių, kurios, susidėjus su tokiais? leidėjaią, veikiai būtų buvusios varžomos ir pastatytos į tokias' sąlygas, kuriosi būtų prieš- giniavusios jos tikrai katalikiškiems ir apaštalikiškiėms kūrybos tikslams.Jos idealai nepakenčia jokio varžymo, jie steigias į aukščiausi dalyką, nors pasaulis ir kitaip norėtų bei galvotų; o kaip tik šiuo nuomonės drąsumu ji priverčia savo nuomonių' priešininkus ją gerbt ir net stebėtis. Jos veikalai neša katalikišką šviesą į tokius sluoksnius, kurie
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T»AR APIE ENRIKĄ MANUEL - MACETYTĘ 115šiaip niekada nebūtų pažinoję arba supratę mūsų tikėjimo; jos Veikalai yra tikėjimo pasiuntiniai apsidarę salionų drabužiais, visur įeiną^ir randą atvirų širdžių. . ■Boėtė dažnai išsitaria tikrai apaštališkoj kongnegaci- n iii kės dvasioj, kad visos -tas ją didžiausiai iš giriančio Si laišku ir recenzijų krūvos, jai maža tereiškia, kai ji klausi^ savęs didelį klausi'iną: Quid hoc ad aeternitafem?“ (ką tai gal turėt reikšmės amžinybei); bet jai yra be galo brangios ‘žinios, kur jai pasakoja, kaip jos veikalais, sieloj tampa kilnesnės, grynesnės, geresnės, kaip jos vėl įgijo tikėjimą į Dievą ir musų šv. religijos tiesas, arlra kaip kitų vadų kny-- gos padrąslįno išpažinimą ir pakilimą į Dievui pašvęsto gyvenimo idealą. Koks galingas šios kongregacininkės plunksnos apaštalavimas!liet šio, visą pasaulį siekiančio, ■ veikimo poetei nepakanka; jos apaštališkas uolumas kas savaitę jos salioną paverčia darbo kambariu misijoms, ir ten dirba ji kongrega- cininkių būry Afrikos misijoms, rengdama paramentų ir jų gamindama; tai didelis darbas, -kaip visi žino, kurie pa- našius, dalykus padaro slavo pareiga. Ji taip pat inscenizuoją ir misijų šventes, kuriose dažnai scenoj rodomi jos plunksnos darbai; todėl prieš karą jie ypač buvo nepaprastai lankomi, kadangi jie teikė beveik vienintelės progos išgarsės jusią menininkę pamatyt viešumoj.II.-Mače ty t ė, mat, nepaisant jos gyvo ir labai linksmo temperamento, beveik vienuoliškai užsidarius; ir tiktai karo metu išėjo viešumon, kadangi, kaip tikras širdies gailingumo angelas, ji ėjo į ligonines kenčiančius paguost jr jiems padėt. Dabar ji ištisomis dienomis ir savai temis pasišvenčia darbui at sigaivinimo įeik alingiems vaikams ir jų suaugusiems globėjams — didumoj kongregacininkėms — kad, panaudodama visas savo pažintis, išgautų jiems poilsio arba darbo vietų užsieniuose. Nesuskaitomus nematomu^ jos nepasiliaujamus širdies gailingumo darbus tik vienai Dievas težino. Kad visi jos karitatiniai (labdarybės) darbai dažnai labai mažina jos laiką meno kūrybos darbui jai tąjį laiko esant visai tvarkoj^' ji sako, neturėtų jokios, teisės sjavo veikaluose kalbėt apie gėrį ir meilę, jei ji pati eitų pro šalį begalinių savo artimo vargų.Toliau, pavyzdingas yra jos gyvenimo paprastumas. Istorijos versmių ir kalbų studijavimas, rašymo kūryba — didumoj naktimis — lankymosi artimam draugių būrely į. susirašinėjimas su žymiais visų šalių žmonėmis, ir dalyvavimas Bažnyčios šventėse — tai ir sudaro visą jos kasdienį gyvenimą. Įžymiausius išviršinius įvykius sudaro kelionės studijavimo tikslais arba į ' šv. Jėzaus Širdies (Sa- cre Coeur) sėsieftes [arba į St. Bei feno vienuolyną reko-
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lekcijoms. Betgi jos judri, gyva dvasia nesustodama siekia 
visa, kas vyksta -pasauly; o iš to visa, pirmiausia Bažnyčia 
su visomis savo audromis, kovomis ir pergalėmis randa at
balsio šio 1 savo ištikimos dukters 'širdy, ir .čia reiškiasi vi« 
šaš jos kongregacinis gyvenimas su Bažnyčia (sentire cum 
Ecclesia).

H’.-M,ačetytjė paftiko draugįninkė St. Pelteno auklė
tinių kongregacijos, prie kurios ji prisirišus ištikima meile* 
Būdama Linco mergelių kongregacijos garbės draugininke, 
gyvena ir dalinasi ji su jomis džiaugsmą ir liūdesį. Bet ją 
interesuoja visas kongregacijos gyvenimas ir pastangose 

_Ji visą kupina šv. Ignaco dvasios, ji tiesiog negalėtų neda« 
Syvaut puikiausioj šio ordeno kūryboj.

Daugeliui kongregacijų knygynams Ji dovanojo sava 
veikalų, bet visos kongregacijos dėkoja jai už kilniausius 
vokiečių literatūros moteriškų paveikslus, didvyri Steponę 
ir malonę, švelnią kongregacininkę Ritą. Abu veikalu yrą 
aukšta giesmė mergystei, išpažinimo drąsai ir švenčiausia« 
jam Sakramentui. „Steponės . švertneraitės“ ir „Ritos laiš« 
kų“ neprivalėtų trūkt nei vienoj jaunimo kongregacijoj; 
kiti veikalai, išėmus dnr , Jfcinradą Helmpergerį“", įmanomi, 
tik skaitytojams, turintiems geroko dorinio subrendimo ir 
pajėgiantiems spręst; o jaunimui to trūksta. —

Tiek ir taip apie mūsų menininkę kongregacinin(kū| 
laikraštis. Dabar pridėsim dveitą eilučių dar ir mes patys.

Pereitą-kart, šiek tiek pakalbėję dėl H.-Mačetytės vei
kalų, nieko netarėme dėl jos paskutinio didelio veikalo „Der 
deutsche Held“. ~ 
kėlių eilučių ištrauką ‘ 
vokiečių katalikių studenčių laikrašty:

,,Paveikslas (tipas), kuris teikia šioms knygoms mene 
vertės, grožio - ir turinio, yra;- tikrai sakant, nje,,vokiečių dich 
vyris“, bet saldi, švelni, jauna moteriška (ar moteris), kuri 
gyvenimu visai prisirišu« prįe stipraus,1 suf savęs sąmonei 
Asperno nugalėtojo ercheroogo Karlo karininko, paskui kuri 
pasekė, juo rūpindamosi ir mylėdama, pėnkjolikos metų kai« 
©lietė mergaitė, kai jis buvo žygiavęs! per jos gimtąjį kraštą 
ir traukė, toliau į kovą. Nežinai tikrai: ar antraštės pa« 
vadintas didVyrie turi būt poetės dideliu patriotizmu iä» 
aukštintas ir kaip kunigaikščio idėalas, kaip „karalius, ka« 
r mink as, teigėjas, šventasis“ 
ar tas didvyris yraTeoihi» uroa«-.
atgaili ir Kr h tu j prisikelia“? — Taigi, matyt, kad kompozi« 
•i ją yra kiek nesusi derinus:; ii šiaip tūlam dalykui kai k* 
trūksta. Aristokratiškas tonus, erohėrcogo į padange® k<« 
JhKä« išrodo kiek subjektingas; T«sienburgaa — iai tok»

Tat jo apibudinimui čia dabar paduosimiei 
iš to veikalo recenzijos vienam«

išdėstytas erchercogas Karia«/
r'l
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rakteris, kuriam viso veikalo ir jo žmonos naudai reikėtų 
pageidaut daugiau diduomeniu gurno. Bet kas visus šiuos 

'trūkumus išauksina iružtemdoAtaip.- jog juos noru ir pigiai 
užmiršti, tai yra organinga, plačiai siūbuojanti kilnios Zo
fijos paveikslo poezija... Zofija tai perdėm meilė, nusiže
minimas, tyrumas, ištikimas tikėjimas ..J)

Kai dėl „kitos laiškų“, kurių aname straipsnely laukėm 
išeinant paskutinio ketvirto tomelio, tai jų išviso yra išėję 
penk i tomeliai. Penktasis, paskutinis, yra išėjęs šių metų 
gegužės mėnesy. Siu knygelių paprastą veikmę šitaip apb 
budina _ artima ąųtorės draugė Elza Englenderaitė xpa- 
ekutiniojo tomelio pasirodymo proga:

„Jau-šešetas metų šios mažos „Ritos laiškų“ knygelė® 
laiko ilgesingam širdies lūkesty nesuskaitomą daugybę skai
tytojų; ir kai tik išeina naujas tomelis, aprašąs tolesnį Ri
tos likimą, tai jį griebia skaityt visur: karo lauko apka
suos kaip ir mergaičių pensijonuos, vienuolynuos ir didikų 
namuos, liaudies knygynuos kaip ir rimtose mokslainėse, 
revoliucijos šalyse, kaip ir užsieniuose“... Ir mes draugi 
su recenzente linkim, kad šie laiškai patektų į šimtus tū
stančių rankų, kad šimtams tūkstančių sielų pataptų jie va
lios grūdinimo maudykla ir kad jiems parodytų, koks nuo
stabus sužadėtinės turtas yra vertas pirkt krauju, kuriuo: 
yra pašventinančioji malonė ir nepaliesta skaistybė.

Del šitokios „Ritos laiškų“ vertės, męs esam prašę au
torės leist mums išverst juo-s į lietuvių kalbą (jie jau. yra iš-* 
versti į olandų kalbą), ir gavome malonų jos sutikimą.

Kokių draugingų ryšių mūsų gerbiama menininkė pa
norę.įo.su mumis sumegzti, tariamės parodys jos čia štai įden 
idamas mums parašytas laiškas, buvęs atsakymu į pasiųstu' 
jai 1-jį „Naujosios Vaidilutės“ sąsiuvinį su palydinčiu jį 
laiškeliu: -

„...■Giliai mane s'ujudino Jūsų toks gražus;, širdingąjį 
Jūsų, žmonių meilės nešamas laiškas.? Dieve, laimink J:us ir 
Jūsų darbą! Manojo „Deutschen Helden“ pavedamasis 
egaemplorius šiomis dienomis pasiunčiamas Kęzelio knygu 
įeisimo firmįpis2). Drauge aš Jums siunčiu „Ritos“ 5-jį to
meli. Viešpats man padėjo; mano kuklus veikalas, spren- 
Äziant iš man ateinančių aprašymų, įLeidt šaknis į žmonių 
girdis. Mūsų aukštai gerbiamas vyskupas malonėjo man ftV 
eiųst linkėjimų dėl šio veikalo; aš prikergiu tą laišką nu@- 
caše. Mano Ritos supratinga recenzija s), parašytą vien# 
mūsų kongregacijos nario, kaip ir pranešimas apie puiki»»

l) Die kathohucfae Studentin 7 (1921), 21.
- s! Verlag Jos Košei, Kemptene ir Miunchene, yra iileidfB daigumą H Ma- 

ietytės raštų. Pr. D.
8) Recenzija išspausdinta dienrašty „Linker Volksblatt“ 1921 m. 126 Nr. 

birželio m. 5 d. Pr. D.
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iškilmės,. kurias man nesenai surengė šteiriečiai1), eina 
drauge. Panelės Elzos Englenderaitės recenzijoj rasit pa
minėta apie Jus ir Jūsų „Naująją Vaidilutę“. \ Nieks negal 
manęs labjau nudžiugint kaip mintis, kad mano Rita mokins 
Lietuvos jaunimą, kaip saldus yrą Viešpats, Jūsų kalba, kuri 
skambumu taip slaptingai panėši į senąją gotų kalbą. Taigi 
aš iš savo pusės didžiausiu sutikimu teikiu Jums ^prašytą 
Verst leidimą. Tačiau aš turiu Jus prašyti taip pat kreiptis 
ir į „Ritos laiškų4' leidėją: Verlag F. Hansen, G. m. b. H., 
Saarlouis, Rheinland. Jis man žadėjo pastatyt labai lengvas' 
sąlygas. Ar tų „Vaidilutės4c~^ąsiuvinių, kuriuose buą mano 
pasakojimas, negalėčiau prašyt atsiust man savo laiku eg
zempliorių?

Širdingiausiu atsidavimu Jūsų _ 
Enr i c a H an del - M a z ze 11i

L i n z, 14. 6. 1921.
Spittelwiese 15.“
Nemažiau nuoširdumo gerb, menininkė išreiškė ir savo 

ranka pažymėtame kalbamųjų knygų egzemplioriuje , kuriuos 
jos žodžius apačioj pasii a-iusis laiko sau mąoii au-ia dovana: 

„tonui Direktoriui Dovydaičiui, išreikšdama karš
čiausios padėkos dėl jo kilnių, mano kukliam krikščioniš
kam menui pavestų žodžių. Dieve, laimink jo žemę! 
Dieve, duok, kad jo pasiaukojamas darbas Lietuvos jau
nimui išaugintų gausingiausių-vaisių! . •

Enric a H an del - M a z z e 11 i.
L in z, 29. 5. 1921.
Tuo tarpu vienminčiai tautiečiuose tojo, į ką šie žo

džiai kreipiami, toli 'gražu ne visi vienodos nuomonės dėl jo 
šio darbo jaunimui, kaip jis šiuo tarpu praplečiamas ir pagili
namas „Naujosios Vaidilutės“ įkūrimu... Ką jau padarysi? 
„Savo tėvynėj nieks ne pranašas!“

*- 1

& *. $ •

Friburgo univensito profesoriaus d-no W. OebTio paste
bėjimu2), HandeJ-Mačetytės raštai šiuo tarpu išsiplatinę 450 
tūkstančių egzemTiliprių skaičiuj. Baigdami šių 50 jos am
žiaus metų sukaktuvių minėj imą, Jinkime, kad tas jos raštų 
išsiplatinimo skaičius greičiausiu laiku pasiektų milijonų^ 
kad Dievas duotų mūsų jubiliatei susilaukt dar visos eilėa 
garbingesnių jubiįliejų — 60, 70, 80 ir tt. amžiau^ metų proga,

1) To paties dienraščio 135 Nr. birželio m. 14 d Tai yra laiškas Mėnraščio 
redaktoriui apie jos atsilaukyntą Sreire, Aukštutiniuos Austruos, kame pirmiau 
rašytoja yra gyvenos ir iš kurio m esto istorijos yra parašius savo didžiausią vei
kalą „S^ponę Sveitneraitę“ Plačiau apie tai žiūr. 1-jame mano straipsnely. Pr. IL.

’) „Das neue Reich“ 1921, 597 pml. (50 Nr.)
*
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kad per tą laiką ji apturtintų pasaulio literatūra dar eito 
naujų savi kurinių, kurte tarnautų aukščiausiems tikslams 
šių dienų dvasios kovoj tikėjimo su netikėjimu, šmeižimo ir-, 
neapykantos su tiesa, stiprindami lengvatikių, apviltų, bai
liųjų širdis, įkvėpdama naujos meilės ir ištikimybės, be ko 
žmonės ir tautos išneturtėja/o su kuo praturtėja, pagaliau 
linkime, kad visi jos meno kuriniai prapūstų po pasaulį vi
somis kalbomis ir visur, kur tik žmonių gyvenama.

, Pr. D.
’ , . f

L i tte ra t ur a. Kas norėtų plačiau ir giliau pažint 
H.-Mačetytės asmenybę ir kūrybą, nurodome paskaityt:

— D r. Ko r rodi: E. von Handel-Mazzetti: Persönlich
keit und Dichterwerk.

— M. Ank J in: Handel-Mazze t ti und Schönherr ’ -- 
HandeJ-Mazzettis Stephana und die Kritik; — E. von Handel- 
Mazzetti, ein Besuch bei. ihr in Linz. Skizze.

— Dr. K. Storck: Zum neuen Roman von E. von 
Handel-Mazzetti.

— Martini: E. v. Handel-Mazzettis geistige - Werde
jahre.

— Dr. J. RanftJ: E. v. Handel-Mazzettis Gedichte.
— Dr. A. Salzer: Stephana Schwertner.
— D r. G. Ke ck ei s: Zum neuesten Roman von Handel- 

Mazzetti. Betrachtungen (Monat-Rosen, 15 3. 1913).
—• Briefe Jul. Bodenberg an Handel-Mazzetti über 

die arme Margaret. "
— Johannes M u m b a u e r Vorwort zu „Ritas Briefe“.
— P. Maurus Carnot O. S. B. Stephana Schwertner von 

Ę. v. Handel-Mazzetti.
— Dr. G. De cur tins: Stephana Schwertner (Schild

wache 1915 Nr. 27).
— Dr. J. Job in: Etudes sur Sophie Barat et Stephanie 

Schiwtentner, 'de Ta Baronne de Handel-Mazzetti (Liberty 
de la Suisse, Avril 1910 —1 Septembre 1914).

— L. Birchler: Stephana Schwertner (Courier de Ge
ne ve, Decembre 1913).. .

— J. de Bėre: Etüde sur „la pauvre MargueirittteT 
de E. de HandejL-Mazzetti (La Vie intelectuelle, Bruxelles^ 
Octobre 1910).

— H. Bremond: ,,Jesse et Marie“-de lä Baronne E. 
de Handel-Mazzetti. Etüde eritique,

— T. d e W y z e w a: Un rornan historique antrichien: 
Stephanie Schwertner, de E. de Handel-Mazzetti (Revue des 
Deux-Mondes, Jan vier 1913).
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Vaikeli, ar dar nebaigei pamokas ruošti?
-- Dar ne, motute.

Kas gi dar beliko?
— Rašomas ai darbas, .
— Parodyk jį!

• Mergaitė mėtymais drabužiais, suvargus ir išblyškus, 
pasitraukė nuo skobnies, rodydama į didelį baltą lukštą^ 
kame įžangoje matėsi vienas žodis.: Mintis.

Žemiau — keletas išbrauktų žodžių, kaž koki nesupran
tami iero glifai ir pagalios drėgnas ašaros pėdsakas.

■ Motinos delnas švelniai paliete* gimnazistės kaktą. Ji 
buvo karšta, smarkiai plakančiais smilkiniais, kaotinga, it 
tas, ieroglifais sužymėtas, popierio lakštas,... bejėgio gai
lesčio pilna...

— Nežinai, ką rašyti?
Aš žinočiau, jei mokytojas būt pasakęs, bet jisai šian

dien buvo toks piktas, žiaurus. Tik parašė štai šita lentoj 
ir išėjo.

— Nesisielok! Parašysi daru Pailsėk truputį,- gal aš- 
tau padėsiu!

— Tu pasakysi man, motute, kas tai yra mintis?
Mergaitės akyse sužibo vilties, karštos lūputės prilipo 

prie motinos rankos, glamonėjančios jos liesą veidelį.
—■ Nepasakysiu tau, vaikei', kas yra mintis moksle, ne$ 

Sbš ne galvočius; nepasakysiu nei kas ji dailėj, nes aš na 
dailininkė, nei kas teologijoj — juk nesu Bažnyčios dak
taras. Tik pasakysiu tau, jog mintis būna gausinga, kai]»' 
atomai, kartais gera, it duona... o kartais — karti ir nuo-- 
idinga. • . ,

— Toji pati, motute?
- Toji pati. Gaivina ir nuodiju šviečia ir temdo, Quodw 

galingus sparnus, ir slegia akmeni uolomis.
— Kodėl gi, motinėle?

<A-- Pailsėsi! štai sė?.k čia šalia manęs, galvutę padėk! 
■aan ant kelių ir klausyk, tarsi, pasaka tave liūliuočiau. 1^ 
paganyki sau, jog mintis ateina į tave, kaip gėrių geriausia 

, «enijws, kaipo. Mnžina& draugas gyvenimo takuose. Ateinąs 
itau pasaulių erdvynue suartintų, kad aukfeo tiltas i 

žvaigždes tiestų, naujų pasaulių ieškotų,, žemės gilybę tirfeų^
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ak an s inu s• malšintų... o tavo sielą paverstų tyliąja jūra ar 
saulėtais reginiais.

Stoja greta tavęs ir meta savo turtus tau po kojų. Bink 
juos, nešiok ir slėpk savyje, berk, it šimteriopo pasėlio grū^ 
dus, sViesk, kaip gaisro žibintą, ar kojomis pamink ir su
naikink ... (

> Viaįlia tau. Tas draugas virs tuo, kuo jį turėt norėsi. 
Kai (saugosi jį slapta, nežinioje — jis atstos tau visus tur-/ 
tus ir brangenybes, užpildys visus jausmus ir troškimus.., 
Kai mesi jį, it sėjikas gerą^gr ūdą — jis duos žmonijai derlių, 
@ tau sielos giedrą ir ramybę...

* ’ ’ ■>

.Kai jį gaisru paversi, duos tau gaivalingą aistros pa-, 
sąrą, o paskui -— nykius,-tuščius degėsius, sieloj juodus dū-# 
mus ir nepagydomas žaizdas...

Valia, tau! Tasai didžiausis gėdijus bus tavo tarnu ir 
tik kai jį kojomis paminsi ir atstumsi — jis nulėks, ir mebin 
gryš... paliks tave vargingesnę.už visus varguolius, mere 
kesnę už atomą.

— Motute, ;a§ taip parašysiu...
— Parašyk. O paskui dar parašyk, kaip įvairios būną 

t©s mintys: žmonių klusnūs vergai, žmonių didžiausios 
lybės.

Būna kartais lengvos, nerūpestingos, savo krypties ir 
tikslo nežinančios, kaip tųjų baltučių drugelių debesėliai, kur 
plezdena pavasario saulėj ir giedroj, kad pražūtų nuo pirmo-» 
Bios šalnos, kad nukristų nuo švelniausio dvelkimo... kaip 
krinta jų vienmetis — baltas, it sniegelis^ obelies žiedas!...

— Parašysiu ir tai, motute!
— Parašyk, jog yra tokių, kurios visa galia trokštą 

erdvės ir laisvės, ilgis kai kokio stebuklingo pasaulio, sva^ 
joja apie tolimus, skaidrius akiračius... jos pakyla, tarsi 
paukščių puįkai, paukščių galingų — stipriais sparnais^ 
■karštu krauju ir puikiomis plunksnomis... Pakyla ir lekia 
takais, kurie jiemė rodosi nauji ir vien jiems tik prieinami...

, Parašyk ir apie tokias mintis, kurios yra stebuklingu 
kaltu ir brėžia savo istoriją subrendusių žmonių veiduose- 
įvairių (linijų ir vingių mbzajik a, kuriuos gal paskui k&^ už-t 
rašo ir įtraukia į amžinąsias gyvenimo knygas tojo krašto, 
kurio vardas — žmonija.

O pagalios primink apie tokias, kur panašios į tuoitf byl
iuosius drugius, tik nuo šalno® nežūva, nes jos pačios šalto»* 
tr nekrinta, Jt ebdlie^. žiedeliai, į išbujojusią žolę... jeM 
tyra nuolat tankios, susigrudosios,, msuskaitomoft, kol i^p- 
Bengs visą žemę, žmonių pasėliu® ir gamtos ®tobu

yrą, lyg karstau žiema, mißtis...
— Motute, aš visa tai parašysiu* Įsidėmėjau.1

v
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kaip ten su tais paukščiais buvo, nežinau..,* Juk jie pri
lekia?

— Klausyk, jįrėse būna -žiburiai, toli matomi, švįeisūs 
'žiburiai, kie|liarodziai prekybos ir karo laivams. Paukš-* 
čiam j iei > odos i saldėmis nakties tamsoje. Suvargę, jie 
'deda paskutinių jėgų, kad prilėktų, kad pasiektų vilio
jančią šviesą. O paskui!... suduoda krūtinėmis į aštrinsi 
barjero kraštus ir, mirtingai sužeisti, krinta jūron... krinta 
kaip dulkės, kaip smiltys ...

Tik grotose kartais lieka keletas plunksnų, kartais — 
sukepusio kraujo nežymūs! pėdsakai...

— Motute, jei aš parašysiu ir gausiu 5-tuką, tai ne mano 
jis bus, -bet tavo. Gal taip elgtis netinka?

— Tinka, meilute, tinka, juk ir tu esi manoji. Ö tik, kai 
tas draugas, tas genijus tave aplankys-, paklausk ir tada 
piano patarimo,’papasakok man savo mintis. Tai bus bal
tieji drugeliai ...

— Ne, .‘tai taip pat bus paukščiai! Argi jie būtinai vi
sados turi žūti? Gal prilėks ?j ...

I mergaitės.karštą, suvargusią galvutę pasilenkė veidas 
jau slaptingu, giliu raštu išraižytas, ramus ir malonus. Akyse 
sužvilgo ašara, o lūpos, gal maldą kuždėdamos, palietė 
plastantį smilkinį,

— Gal prilėks, nabagėlėj... ištarė tylia, gailia rezig-i 
nacija.

O mintis tuo akymirksniu palietė kaktą ir tarp nesu
skaitomų sako istorijos linijų padarė naują žymę,., aštrią 
ir gilią...

Iš M. Radzevičaitėis — M. J a $e n ai t ė
■ • . * • : ‘ 

❖ $

AMOR CRUCIS.
o. «.

Deus, Deus meu», ad te de 
luce vigilo. Sitivit iote am- 
ma mea.. , quoniarn melior 
ėst ndeericordia tua super 
vita. Labia mea laudabant 
te. Ps. 62,

0! kas Kristų pamylėjo, 
Kas p »žino Jo takus, 
Tas tamsybes nugalėjo! 
Tas prieš mirtį nebaugus!

Ir kas mirti?! Kas kentėti?!
Kas erškėčiai sopuliai —
Jei kančioj galiu mylėti, '
Džiaugtis Kristuje tyliai!?

Ir kas krutiną Golgotą,
■'■ Kristaus kryžių prisimins,

I
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Su dz augsmu tas erškėčiuotą
Sau take į apsirinks!

0 kančia! kančia saldžioji! 1
Jei iš Dievo tu esi, • 5
Kur meiliau mane vilioji
Nei dangaus žvaigždė šviesi!

1919- X. 13. (jX) Šakelė.

Dantė ir Beatričė.
(Dantės mirties 600 metu sukaktuvių proga).

,-iDantė ir Beatričė: šiuodu vardai tur nuostabios 
pritraukimo jėgos kiekvienam, kas žino jų reikšmę/ Tuodu 
vardu išgirdus, ausis dato tingai klauso, ir jau tik vienass jų

dviejų skambėjimas prikala musų nuovoką prie šiųdviejų 
labjausiai išgarsėjusių mylimųjų poros santykių paslapties,
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viliodamas nusilenkt priešais aiutžmogišką būdo ir sielos d i-. 
Hybę, darančią gieningo poėtos vardą nemirtingu, ir prieš : 
angelišką tyrybę, darančią >Beatričės vardą šventu“ (Elzė 
Rasytė). ' '■

Dantės mirties 600 metų sukaktuvių proga (šių metų' 
rugsėjo mėn. 14 d) šiemet visas,-krikščionių spasaulis nuo 
popiežiaus iki gimnazisto atsiminė šį didžiausią-krikščioni
jos, -o drauge ir viso pasaulio,1 poetą su jo nemirtingu kū
riniu „Dieviška Komedija“. Kiek pajėgdama ir kaip išma
nydama minėjo Dantės sukaktuves ir mūsų tauta, bent savo 
spaudoj įdėdama apie1 jį po straipsnelį1). Kaip iš įvairiais 
atžvilgiais vienas kitą papildančių šių visų straipsnelių (kai- 
kurių betgi su didesnėmis ar mažesnėmis paklaidomis) jau 
galima turėt pradžios - supratimo apie Dantę ir jp kū
rybą. Betgi visuose šiuose rašteliuose tik' labai trumpai, 
ė kai kuriuose net visai nekritingai, užkliudyta Beatričės 
prob 1 ė m a. O juk Beatričė tai tikrai yra „Dantės poe
zijų dvasia ir branduolys“ (G-ietmann). Šiai tat Dantės su
kaktuvių minėjimo spragai užkišt labai kilnę Dantės Bea
tričės temą tariamės pągvijdent ,,Naujosios VaidilutėisE 
lapuose. Šios temos įvadu tiks eit ir šiaip vienas kitas ga
lįs būt mūsų skaitytojoms įdomesnis Dantės gyvenimo ir 
jo laikų bruožas,- visai arba smulkiau neminėtas jau eisa- 
auose lietuvių kalba apie, jį rašteliuose.

v ■ • .

Keli Dantė® ir jo laikų bruožai
Dantė yra kilęs pusiau iš italų giminės, pusiau iš gerj 

Mianų protėvių. Jo vardas yra sutrumpinimas iš Durantė, p 
pavardė —. Alighieri — yra suitalintas gotų žodis aldigar 
{== s'peiergewaltig, galingas, pajėgus j ietim).

Apie išviršinę Dantės gyvenimo eigą nedaug teturimi 
fcikrų žinių.. Net jo gimimo metai tikrai nežinomi. Iš įvairių

x) Griausiu iš visų ta pasirodžiusių raštų lietuvių kalba reikia lai
kyt, be abejojamo. L. D u bo straipanį «Lietuvos Mokykloj“ (369—881 pusi), ku 
riame plačiau kaip visuos kituos apibūdinta Dantės gyrenin o ir darbo apystovos, 
Užkliudyti svarb augi, jo gyvenimo epizodai, būdo bruožai, kūrybos .dvasia ir at
pasakotas didžiausio Dantės kūrinio turlys Antroj vietoj galima paminėt V. 
Mykolaičio straipsnelis, „Ateity“- (142—152 pu 1.). daugiau klud^s Dantės 
simboliam^, trečioj - A. Jakšto straipsnelis „Di augi joj“ ( 94—198 p.), pla- 
«iau išiseliv politines Dantės pažiūras. „Ganytojas“ (289 -2'38 p.) įdėję trumpu 
straipsnelį iš žinomo Daatės į vokiečių k Iba vertėjo B. Z n o « m a a n1 o apie 
,Dantę kaipo žmogų ir menininką“, o ^Tėvynės S«rga>,“ (389—391 pus] ~40 
N-ry) pakartojo žiupsnį žin ų apie „asažinybė® dainių iš Hei I b ai s ’i straips- 
peliodvhavaitrašty „Sonntag i»t%* nigs. si. sgsiuviny. Be to, dar trumpesni straipi- 
Meliai buvo L. Bistro „j^iivėsa 2^1 N-ry ir L. D ubo „ Lietu'os* M ry 
/ištrauka iš aukičiaus minėt© ilgeanio litrą*p^nio). Salia šių račvtų dalykėlių dar, 
kaip buvo paskelbta, Maskvos oniversito prof. Arą \njovas š m. rugsėjo m, 
11 d. Kauno miesto teatre skaitė lekciją apie Dantę ir Beatričę. Spaudoj toji* 
Itktija ligšiol niekur nepasirodė.
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■davinių Dantės tyrinėtojai susėk a jį reikiant laikyt gimua 
Florencijoj 1265 m. tarp gegužės mėn. 18 ar birželio nu 
17 dienos ir buvus apkrikštytą šv. Jono- Krikštytojo baž« 
nyčioj. . ; '

• l * ’ »

Dantės tėvas yra buvęs turtingas Florencijos miesĮte-* 
lėnas ir — bijografų spėjimais —. gal būt teisių mokšlinin-i 
kas. Savo motinos, kurios Dantė buvo vienintelis vaikai, 
jis niekada nežinojo, kadangi ji anksti pasimirė, gal būt 
tuoj po jo pagimdymo. Tėvas paskui vedė antrą kartą ir dar 
turėjo sūnų ir dukterį. Betgi ir tėvas tikriausia bus pasi« 
miręs poėtos jaunystės metais, gal būt, tarp 1270 ir 1280 mg 
tuo tarpu kai jo pamotė dar bus gyvenusi iki po 1300 m.

Atatinkamai turtingam tėvų pasilaikymui — dokumen
tais nustatyta juos turėjus pačioj Florencijoj ir aplink ją 
namų, žemės ir vynynų — gražus, nedrąsus, malonios nuo^ 
taikos ir trokštąs žinių vaikas Dantė galėjo gaut tam laikui, 
atatinkamai gero pras lavinimo. To n eto visokio aukštesnio la* 
vinimo pagrindą sudarė, kaip žinoma, vadinami 7 laisvojo 
meno dalykų (septem artės liberales): gramatika, dijalek'^ 
tik a, retorika, aritmetika, geometrija, muzika ir astrono
mija. Visas mokslas ėjo lotynų kalba. Graikų kalbos jo 
nedaug 'temokėta. Užtat Romos istorija ir literatūra, ro
dos, jam visą amžį buvo rūpėjusi, ką rodo jo pagarba ių 
ūp'ingumas Romos kultūros ir istorijos didvyriams, ypao 
Virgilijui, kurio Enejidą jis atmintinai mokėjęs. Kur ir k adą 
jis T oliau studijavo — nežinom. Manoma, kad buvęs auto- 
didaktas (mokęsis pats per save). Betgi, pas,ak vieno gilaus 
Dantės tyrinėtojo, „jo veikalai neteikia nei mažiausio abe
jojimo, kad jis buvo pasisavinęs visą savo gadynės žino* 
jimą ir retai kaip kas jį suvaliojęs“ (Scartazzini).

13-,sis šimtmetis nors, be abejojimo, yra buvęs vienas
išj didingiausių vakarų krikščionijos istorijoj, tai »betgi 

‘drauge yra buvęs ir vienas, iš audringiausių bei kruviniausių. 
Milžiniškos rungtynės karaliaus valdžios (imperium’o) su 
popiežiaus (sacerdotium’o), savo aukščiausio laipsnio pa
siekusios vadinamoj kovoj dėl investitūros, nors laikomos 
baigtos Vormteo konkordatu (1222 m.), tai betgi gyvenime toli 
gražu nebutvo pasibaigusios. Atsimetimo bei nepakluß;- 
numo, žiaurumo bei neįžabotos mirtingos neapykantos! dvasia 
ir toliau siautėjo, šiurpulingomis orgijomis; ypač Italų žemėj, 
atatinkamai karštai saulei bei pietų gyventojų temperą 
mentui, žmonių geiduliai linko reikštis be saiko ir ne pro
tingiausiais būdais. Vw Apeninų pusiasialio diduomenėj 
atstovavusi imperatoriaus ir popiežiaus politikai, buvo pasi- 
•kirščiusi į dvikars būklei — gibelinua ir g veltus, miestai 
nuolat žvangėjo nuo ginklų, būdami kruvinų kovų vietovė* 

äs.-' Pirmoj vietoj Šiuo atžvilgiu stovėjo Florencija, laikd
V \

H
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bėgy išaugusi Įžymiausia, turtingiausia, bet ir palaidžiausia 
Italų žiemės respublika, kurią jau nuo 1215 m. draskė pilie- . 
tintai karai.

Tokius tai laikus išvydo ir Dantė atėjęs į šį pasaulį., 
Jau jo vaikystės ir jaunystės metai negalėjo būt nepaliesti 
didžiųjų to meto istorijos įvykių. Dar daugiau jį turėjo pa
veiki šėlusieji aplink jį kruvini politikos. suomaisčiai bei 
partijų kovos ir likimas daugelio ryškių asmenybių sgimL 
tajame Florencijos mieste. _

Neseniai pirm jo būta milžiniškos Tričkaus II-jo š tauf o 
kovos su popiežiais, būta galingo ir paskui kritusio gražaus 
karaĮliaūs Manfredo, apie kurį jis galėjo gana girdėt pasa
kojant, kadangi juk jo paties namai buvo toj kovoj įpainioti..

Jis buvo trejų metų, kai paskutinis Staufų giminės ai
nis, Konradinas, pralaimėjęs kovą prie Tagliacozzo, buvo 
nugalabintas (o paskui, po keturių dešimčių metų, vėl matė 
traukiančius atkeršyt Vokiečių būrius, ciesoriaus Enriko 
vedamus, su išpaišyta kruvina Konradino galva savo vė
liavose).

Jis buvo penkerių metų, kai jauniems Farįnatos degli r 
Uberti s.ūnams aikštėje prieš Bargelą nukapojo galvas, ir 
tik vienais metais vyresnis, kai vįsi su pasibaisėjimu pasa
kojo, kaip grafas Gvidas Montfortas, karaliaus Karlo An-, 
žujiečio vietininkas Toskanoj, Viterbo bažnyčioj palei altorių 
užmušė savo pusbrolį, anglų kunigaikštį Enriką, kerzinda
mas už save tėvą, Leioesterio grafą.

Einant. Dantei devintuosius metus, Florencijai gulėjo 
uždėtas popiežiaus interdiktas, kad gvelfai nebuvo laikę 
taikos. Neskambėjo joks varpas, nebuvo laikomos jokioš 
pamaldos — vaikui, kaip ir visam miestui, didelis įvykis,

Nors 1272 m. jis ir nematė garsingo svečio, angeliško 
daktaro, Tomo Akviniečio, tai betgi tuomet ar vėliau bus 
apie jo buvimą girdėjęs. Kitais metais birželio mėnesy jis 
tikrai bus matęs mieste rūstą karalių Karlą Anžujietį, vyrą 
su „vyriška nosim“, bus matęs gerąjį popiežių Grigorių X-jį, 
gyvenusi Močio rūmuose prie Gracijos tilto, ir 
taikint gvelfus su gibelinais1). Popiežiui vykstant iš miesto

*) Gvelfams atstovavo konservatingoji gyventojų dalis, senobinės kilmės dų 
duomenė; jie, žinoma, tik save laikė vi uintėliais tikrais kovotojais dėl teising 
bažnytinių pažiūrų ir tikrų tautinių interesų Diduomeninkai buvo ir gibelinai» 
tiktai jie buvo imperatoriaus sadninkai ir laikomi popiežiaus priešininkais. Sie- 
dvi didikų partijos tat ir pešėsi ištisus dešimtmečius, ir viršų gavusi partija iš
guldavo iš miesto savo pr.eš ninkus. Ir Dantė* šeima du kart buvo išguita. —Di
dikams peštynėmis sunaikinus Savo pajėgas, F orencijoj nejučiomis diduomenės 
vietoj atsistojo demokratija (liaudis), kuri nuo 1266 m. pradėjusi organizuotis ce-. 
chais^-to meto profilinės darbo žmonių sąjungos - pamažu suėmė į savo rankas 
visą politinę savo miesto valdžią. Ta Floreiic jos deųiokratija buvo gvelfiško nu
sistatymo. Ir iš visa gvelfai laikomi kaip demokratizmo, g.belinai—kaip ar i s te- 
kratizmo atstovai.
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keliu- ant Bolonijos, jį pasitiko aukščiauminėtas grafas“ 
Montfortas su savo broliu vienmarškiniai -ir su užnertom!^ 
ant kaklo virvėmis, kaipo atgailaujanti, kad prašytu nuimt 

» .jiems iš Bažnyčios atskyrimą...
Ir pačioj Florencijojjaunutis Dantė matė aplink sava 

nepasibaigiamas kovas ir begalinį keršinimą, Eidamas vai- 
----k a s-gatvėmfej-galėje -matyt-griuvėsius, kame buvo stovėję 

išvytų j u gibejlmų namai. Teil, k ur šiandien T iazža de Sig
nori, gulėjo Übertu narnų griuvėsiai. Jis girdėjo, gal būt 
matė įsiutusias, vienas, kitą besi žudžiusias Gvidų, Albertų ir 
kitų gimines. Jis gyveno apglobtas neapykantos pragaro; 
jis matė, kaip vis iš nauja ir vis veltui buvo steigiamai 
užgesint pavojingą ugnį.

Kaip pirmiau popiežių Gregorių, taip po pusės metų jis 
tikrai bus matęs ir kardinolą Katiną su savo prelatų bei ri
terių palydomais įtraukiant tuo pat tikslu į Florenciją; jis 
rods, bus matęs kaip Latinas aikštėje prieš Santa Maria No- 
velia bažnyčią skelbė savo įsakymus ir girdėjo, viską žmo
nes tris kart ūpingai sušunkant „cosi šiai“, „taip tebūnie!“; 
ir paskui birželio mėnesy vėl toj pačioj aikštėj, už- 
tiesus ant jos palapinės stogą, kad saulės spinduliai nede
giu ių, bus matęs paskelbiant taiką, naujus įstatymus ir nu
imant interdiktą. Jis galėjo matyt taikos’ pasibučiavimus 
ir girdėt priesaikas, kurių niekada nelaikė.

Jis buvo trylikos metų vaikas, kai gryžo ištremtieji 
gibėjinai, penkiolikos — kaip po Europą praskambėjo žinia 
apie Sicilijos Mišparų žudynes.

Prie šių dėjosi'd ąr kiti, nord ir menkesni įvykiai mieste 
ir apylinkėj, susikrovusieji Dantės vaizduotėj, kad paskui 
pavirstų jo didžios poemos scenomis. Taip antai, 1281 m. 
viešoje Florencijos aikštėj sudegino alkemistą Adomą, ka
dangi jis Bomenos grafo palieptas buvo falsifikavęs pini
gus, o 16 metų Dantė galėjo^ pažint pasaulio teisybę, kai pai- 
liepusieji tai padaryt (faJsifikuot pinigus) liko nenubausti, 
kadangi buvo iš viešįpatavusios gvelfų partijos. Tais pa
čiais metais jis 'matė Rudolfo Habsburgo trylikametę dukterį, 

,gmžiąjn 'Kfemėnoą“, vykus a per Flore'nci’ą pietus, 
kad susituoktų .su devynmečiu Neapolio paveldėtoju.

1285.m. FjĮonencija pradėjo dirbdint aplinkui-toli išau
gusį miestą naują sieną, pirmiausia tik vmedinę, bet su 
stipriais akmeniniais bokštais. 1289 m. Pizoj badu ne
mirė uždarytas bokšte grafas Ugolinas della Glierardescą 
su ketvertą savo vaikų ir Dantė Florencijoj ar karo lauke 
pažino ir susidraugavo su grafo sūnaičiu «Ninu Viskončiu, 
kuris kerštu degdamas kovojo florentiečių eilėse' su prie
šais. Daugtel metų paskiau jis randa grafą Uguliną pragare 
žvėriškai ryjant savo nužudytojo smagenas iš jo gyvos gaib

64



128 DANTĖ IR BEATRIČE
................  L ■ .■-—<»■ ■ ■ » «. ■ .".,r“ * ' * -■ " r 7 l~ —"iii n     u ii   h—,     i.. . i.i nu ■■ i ■ ■■■■■—^ w —irn-jrn - rr~ --.^ —m« - -.- į r— 

-    -----------------------------------7 . ■ ; -. . ■ .,  —   .r..  ;,,, ■ TX'—I

yö s ir sflėn y p Tie s k ais tykios 1 k alno < p ak al b in a „ rne i lir gą 
teisėją Niną“.

‘ Tais pačiais metais rytų Italijos pakrantėj krinta nuo 
®.avo yy(tao, kardo France ška Kimihienė ir jos su ja užtik
tas 'meilužis. Tą gražų ir vangų vyrą, Paolą - Malates tą,' prie! 
kelis metus buvusį florentiečių liaudies viršininką, Dantė 
tikrai bus matęs kitą kartą jojant savo gimtojo miesto gat
vėmis. Paskui jis tuodu 'meilužiu rado .skraidant pragare ..* 
— 1290 m. sunaikino Florenciją baisi ugnis.

„Visos tos baisybės jaudina jaunąją Dantės- sielą, įrėžta 
joj savo kruvinas runas, o paskui sublizga gyvuoąe Į>aveiks
luose Dantės veikale: saulėj ir šviesoj, kas tyra ir gera, rū
stybėj ir pasibjaurėjime, kas žema ir/nedora“ (Zoozmann, 
Vert.). '

Betgi po audringų tamsių dienų ir-savaičių, kai jaunu
tis Dantė matė savo gimtojo miesto gatvėse kovas ir žu
dynes,, užstodavo ir linksmesnio laiko. Ypač galima buvo 
padžiūgaur. kai kuriomis švenčių dienomis, apie kurias pasa
koja kronistai, — kaip antai šv. Jono dieną, kai Floi^nci- 
jos jaunimas baltai apsidaręs ir „pono Amūro“ (signor 
id’Amore) vedamas, gėlėmis iškaišytais baldakinais ir estra
domis nešinas, dainuodamas, šokdamas, žaisdamas,y gėlė
mis apsikaišęs, traukė Santa Felicita gatve, taip pat dalyvau
jant gėlėmis išsipuošusioms moterims ir mergaitėms, o 
•ras buvo kupinas rožių kvapo, varpų skambesio, dainų ir 
muzikos. Nes greta viso to meto žiaurumo vis dėlto reiškėsi 
įr riterybės papročių; ieškota švelnesnio gyvenimo būdo, 
klestėjo meilės apdainavimas ir po šalį traukė trubadūrai...

Vieną tokią linkismą šventės dieną galėjo atsitikt, kad- 
1274 m. gegužės mėnesy devintus metus eidamas Dantė, pirmu 
kart pasitiko gatvėj, bene į bažnyčią einančią, už save kiek 
jaunesnę angeliško grožio mergytę florentietę, raudona, kaip 
kraujas, suknele apjuostą- ir papuoštą taip, k®ip jos jau- 
Bučiui amželiui pritiko. Ir nors Dantė su ja tuomet nė vienu 
Žodžiu nepasikeitė, tai betgi jau pats vienas šis susi tikimai! 
giliausiai paveikė jo sielą ir pirmu kart išbudino jame glui 
Sėjusmg ippėtoa genijaus jėgą. Deįl jos dvasios ir kūno ma- 
lonumo jis jai pavadino Beatriče, t. y., „palaiminga“, 
,,palaima teikiančia“, ir jo? grožę paskiau savo menu p ab 
darė nemirtinga. Nįės nuo tos susitikimo valandos ji patapė 
j» {gyvenimo mintis, pa^p/indinė jo meno kūrybos versmė 
•i» 'tikslo®, paskučiauaiaa ir mylimiausias jo caelo® uždaviny*.

t««

1 Šio patim ®aVy tekio nežymaus-, o betgi ankstybiau^iad 
’^otės dvasios ir ypač meno plėtotai tokio reikšmingo įvyki® 
yirmatinis lit|&ratini9 vaisiu® yra bujo pirmosios jauays^i 
»jgteiiB- ir preaa «pašytas |api® 12^2 M) veikalėli» „Vita
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nuo va“ (Naujas gyvenimas), ,, gyveninio pavasariu“ (Giet- 
man n) ar ,,meilės pavasariu“ (Kraus) vadinamas,

Tik po devyneto kitų ilgų metų svajonių 'apie Beą-« 
tričę iš tolo jaunuolis Dantė vel ija viešumoj susitiko-ir 
šį kart ji pasveikino jį; tai buvo jam pirmasis .jomieilės'ob
jektu palankumo ženklas. Bet 7 i r š į k ar t j uottvie j ų santy
kiai paliko platoniški ir skaistūs, nepriėję moterystės.

Vieno, patikimo asmens pranešimu, nežinia kuriais savo 
jaunystės metais, Dantė buvo įstojęs į šv. Pranciškaus Ma
žųjų brolių ordeną, bet atlikęs bandymo metais (novicijatą), 
prieš padarant įžadus, iš orderio išstojo, kad pamėgintu 
laimės su „ponia pasauliu“, kaip to laiko minezenigeriai 
(meilės dainuotojai) sakydavo. Bet tai, matyt, nekokios jam1 
laimės suteikė, kada-gi jis ;paskui skundžiasi (15-oj Pra
garo giesmėj) pasijutęs „per anksti pasenęs“, „be rodos“, 
„paklydęs“... " >

Gyvendamas tokiame karingame amžiuj ir. tokioj po
litinėj suirutėj Dantė jau nuo vaikystės metų buvo uoliai 
įsitraukęs į karu pratybas ir Savo gimtojo miesto karo žy
gius. Antai, jis dalyvavo savo tėvynainių florontiečių ko
to j prie Kampaldino 1289 m. su, gibelininkais areiiėčiais ir su 

jais susijungusiais iš Florencijos ištremtais gibeiinais, taip 
pat žygy prieš piziečius, paimant jų Kapronos tvirtovę.

Kitais metais Dantę ištinka neišpasakytas moralinis 
smūgis: 1290 m. birželio mėn. 9 d. miršta Beatričė. Kaip- 
greita pažintis su ja, taip ir jos ankstyba mirtis, palieka 
poėtos siujoj giliu žymių, ištisi metai praeina, kol jis po 
šio sunkaus sukrėtimo vėl vidumi nurimsta: tik verksmo 
ik (aimanavimu pilnos jo šio laiko dainelės. Jo sielą užgulęs 
nusimininias ir mirties geismas, kaip sunkus uždangalas1...

Čę . o i O

Kaip kitados romėnų filosofas Boėtijas (f 525) būdamas 
kalėjime guodėsi filosofija, parašydamas raštą „Apie filo
sofijos paguodą“ (De consojatione pliilosophiae), taip dabar 
■ir Dante po 1290 m. snijūgio steigėsi nusiramint filosofijos 
studijomis, ne paskutinėj vietoj laikydamas ir kalbamąjį 
Boėtijaus raštą. Gilinosi taip pat ir į Ciceroną, i er 30 mė-i 
nėšių uoĮiausių studijų jis rado ne tik paguodos savo pri« 
slėgtai'širdžiai, bet taip pat giliai pamilo mokslą apskritai 
ir filosotijii, ypatingai. Jo uolumas stidujuot. stūmė jį į 
pranciškonų bei domininkonų auditorijas. Ir .taip uoliai jis 
dirbo, kad pradėjo kenkt sveikatai ir kuriam laikui buvo 
stipriai nusilpninęs savo akis.

Tačiau m Dantei neapsiėjo taip, pat be kitokios rūšies 
reakcijos, ,kokią dažnai sukelia ištikusi nelaimė, būtent, 
noras patirtąjį skausmą nutildyt smagumo jausmais ir jį 
tuo būdu užmiršti. Ir tikrai, laikas po Beatričės mirties
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yra moralinis audrų ir varžto jo gyvenimo peri jodas, kada 
jis kuriam laikui buvo pasidavęs jaunystės palaidumams arba 
-bent elgėsi kiek nesivaržomai ir moralinai lengvamanįškai. 
Tuo laiku jo geri aus ias draugas Gvidas Ka vaikau t isįsĮpė- 
dinėjo jį nuo tokio gyvenimo, gelbėdamas jame netiek žmo
gų, kiek poetą. \ Dar 1297 ir 1300 m. tarpe Dantė (drauge su 
savo broliu Fr ancešku) turėjęs prisidirbęs gerokai skolos 
(per 37 000 lirų pinigais prieš šį karą). Apypalaidį Dantės1 
gyvenimą po Beatričės mirties rodo ir? to laiko jo sonetai pa
rašyti šaižiu, stačiokišku’juokingu to laiko tonu. Taip pat 
viena jo Skaistyklos vieta (XXIII, 115—119), kuri, nors ne
aiški, betgi skamba kaip skaudulingas jaunybės tuščių 
žygių atsiminimas.

O betgi visa Dantės asmenybė drauge su kaikuriomiß 
kitomis apystovomis sako mums tas laikinas jaunybės geis- . 
mų ir nes u valdymų paklaidas nereikiant mainyti buvus jau 
per daug didėles,i kadangi neužilgo po Beatričės mir
ties, šiaip ar taip 1291 ir 1296 m. protarpy, Dantė vedė žmo
ną iš turtinglos senos gvelfų didikų giminės Gemą Donatytę 
ir tuo būdu savo gyvenimo laivelį pakreipė į ‘ ramumo ir 
rimtumo uostą. Iš šios moterystės būta mažiausia ketverto 
vaikučių: dveito sūnelių — Petro ir Jokūbo — ir dveito 
dukryčių — Beatričės ir Antaninos. — Tai užkliudę be
keik iviisr, kurie tik rašo apie Dantę, skubinasi tuoj pri
duri, kad ši jo moterystė nebuvusi ar negalėjusi būt lai-» 
minga. — Ar yra pagrindo taip manyt, pažiūrėsim kitame 
šio mūsų rašinio skyrely, analizuodami Dantės meilę 
Beatričei. .

Šiuo laiku Dantė aktingai dalyvauja Florencijos politi
niame gyvenime ir 1300 m. išrenkamas į respublikos prijorus. 
Tais išgarsėjusiais jubilėjmių atlaidų metais Florencijoj vėl 
prasideda partijų kova, šį kartą jau kitais vardais: „bal
tųjų“ g vejlfų su „juodaisiais“. Bet netrukus „baltieji“ reiškė 

juodieji“ buvo tik gvelfai. Dantė,
nors'visi jo protėviai ir jis pats ’ pradžioj buvo gvelfų šali
ninkas, dabar ėmė linkt ir prisidėjo prie sugibelinėjusiu

tie patys, ką ir gibejlinai, o

baltųjų
Pradžioje šis judėjimas buvo tik vietos pobūdžio, pra

sidėjęs iš peštynių dviejų Florencijos didikų giminių: Čeikų
- vadavusių baltiesiems — ir Donatų — vadavusių juo-»

diesiems. Bet kai baltieji prieš savojo miesto juoduosius!
susidėjo su gibeliniškais Pizos ir Areco miestais, tai gaisra« 
Suliepsnojo labai plačiai. Juodieji šaukėsi pagalbos po
piežiaus Bonifaco VIII-jo, kaip gVelfų (globėjo. \Diplo-'

matinės ptopiežiaus pastangos sutaikini susipešusius nuėjo
niekais. Tada juodųjų patariamas Bonifacas pakvietė grafą
Karolių Valuazietį, prancūzų karaliaus Pilypoi Gražiojo brolį,
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baltiesiems. įveikt. Šiam atėjus, Florencijoj juodieji keliasi 
dienas plėšė baltųjų namus. Apiplėšė ir Dantės namus,

Bats Dantė tuomet nors jau, ne bedaly vavo savo miesto ' 
valdžioj, betgi šių suomaiščiųvėl buvo įtrauktas į patį sū
kurį Jr turėjo bėgt iš Florencijos su baltųjų vadais. JamJ 
buvo nuskirta pinigais pabauda, kurios nesumokant turėjo 
būt'konfiskuotas visas jo turtas ir pats ištremtas iš Tos-» 
kanos dvejiem metam. * Nestojus prieš teismą po pirmojo 
nusprendimo, dar jam pridėta grąsinimas mirties ugny, jei 
drįstų įžengt į Florencijos apygardų. Viskas pasibaigė tuo, 
kad konfiskavo jo turtą, sugriovė namus, atėmė jam visas 
pilietines teises amžiniems laikams ir paskelbė jį esant ap- 

_ gaviku, fajsifikatoriu, piktadariu, iščiulpėju ir kitokios rū
šies nedorėliu. Ar čia buvo tik grynas politinis jo apšmei
žimas iš partinės neapykantos, ar, kaip mano Skartačinis, 
paties Dantės Šiokiu, ar tokiu būdu galėjo būt duota kiek 
progos tokiems kaltinimams, — nežinom. Širdis pasisakys 
už pirmąją nuomonę, tuo tarpu šaltas protas sako, kad poe
tinis genijus ar šiaip kilnaus karakterįo vyras tačiau silp
nybės valandomis vis dėlto gali būt ir menku žmogum.

Nuc nelaimingų 1301 ir 1302 m. prasideda nepastovus 
ištremtojo bastymasis. Jis dabar gailiai skundžiasi, „kaip 
svetima duona sūri ir kaip kietas kelias vaikščiot svetii 
mais laiptais“. Visa Dantės gyvenimo eiga nuo tada ne
aiški, 'be konkretinių davinių. Jis persiskyrė ir su savų 
nelaimės draugais, nusivilęs jais ir padaręs partiją iš vieno 
savęs. Nei gjerumu, nė į jėga, vargšams ištremtiesiems nepa
vyko sugryžt į tėvynę. Ar tuomet pavargęs Dantė Jankė 
garsingąsias Europos mokslai nes studentaudamas ar docen- 
taudamas, — žinių nėra, galimi tik spėjimai.

Sena viltis iškilo Dantės sieloj ir jo dvasia pakilo dar, 
kai vokiečių ciesorium tapo Enrikas VH-sis, svajojęs; pri- 
kejdint jau nuo Pričkaus II-jo laikų karstė paguldytą senąją 
Romos pasaulinę monarkiją. Enrikui 1310 m. įžengus Ita
lijon, florentiečiai, akyvaizdoj prisiartinančios jo kariuomenės, 
išleido- dveitą dovanojimo sąrašų savo ištremtisiems, bei 
Dantės tuose amnestijos" sąrašuose nebuvo. Jis ir nėjo v 
su svetima kariuomene prieš savo gimtąjį miestą. Enrikui 
1313 m. rudeny pasimirus, visi ištremtieji gavo galutinai 
įsitikint, jiems-Florencijos duris esant amžinai uždarytas. Ir 
visas gyvenimas Dantei toliau reikia manyt buvęs tik dide
lis nusivilimąs. 'Kur jis tuomet gyveno, nežino nei jo se
niausi bijografai Bokačijas ir Brunis. Tikriausiai buvo kur 
kokiame vienuolyne užsikasęs. Betgi likę žymių, kad kaip 
tik tiek gibelinai Italuose atsigriebdavo, tai Dantė vis buvo 
pasirengęs su jais dėtis. Ir tikrai dėl to 1315 m., jis buvo dar 
kartą Honentiečių, šį kart dramge nu savo sūnais, iškeiktas.

I
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Taip ir vėl skurdo Dantė, gal būt po visą Italiją išsi
bastęs, kol gavo pagaliau priegloba Ravenos valdovo na- 

Dinuos, kame jis galėjo kur priglaust savo nuvargusią galvą 
ir ramiai pragyvent sav<> tesi artinančios senai vėsu metusi, 
«sutelkt savė pakrikusią sielą ir pabaigt savo poetinius! ir 
mokslinius darbus, paguoda jam buvo ir tai, kad draugo 
čia gyveno.jo suirus, kili sako, ir duktė Beatričė, kuri paskui 
jo noru įstojo į vienuolyną.

Keliavęs pasiuntiniu į Veneciją o 6 melu Dante turėjo 
1321 m. vaisarą gaut smarkų drugį, o nuo jo ir sunkią ligą, 
nuo kurios naktį iš rugsėjo m. 13 į 14 dieną jis, aprūpintais 
religijos paguoda, ir pabaigė savo pilną vargu gyvenimą 
šioj ašarų pakalnėj, tik nesenai prieš tai .'pabaigęs savo ,, Die
višką Komediją“. • -

Tuo tarpu jo žmona, neliesta- ištrėmimo dekreto, pa
likusi Florencijoj su jaunesniąja dukrele (gal būt atsėsta- 
dynusi sau namus) dar daugel metų gyveno ilgiau už savo 
vyrą. šiai]> ar tai]) 1332 ji dar bus buvusi g\va.

•Palaidojo Dantę šv. Pranciškaus ordeno abitu didelė
mis iškilmėmis Raven->s pranciškonų bažnyčioj Marijos kop
lytėlėj akmens karšu*. Tai]) tat tame pačiame mieste, ku
riame guli paskutiniu vakarų Romos ciesorybės turėtojo, 
Teodoriku. karstas, rado savo paskui inę prieglaudą ir pa
guldė savo karstą taip pat ir didžios pasaulinės Romos čieso-. 
rybės užsidegęs viduramžių skelbėjas - - Dantė.

Bet ir karste gulintį poetą dar persekiojo nepripaži
nimo. užuomaršos ir neturėjimo nuolatinės tėviškės likimas, 
surengęs jam gyvam tiek daug karčiui ir sunkių valandų. 
Kadangi priglobusį Dantę Ravenos kunigaikštį (Guido No- 

- velld'o da rolenta)_jau kitais metais nuvertė nuo sosto ir iš
vijo iš Ravenos. tai jis žadėtojo Dantei tinkamo paminklo ne
galėjo pastatyt. Ir ligi. 1378 m. nebuvo net parašo toj vietoj, 
kur ilsėjosi nuvargę didžiausio pasaulio poeto kaula-i. Tiktai 
1483 m. to meto vyriausio Ravenos valdytojo veneciečio Bei> 
nardo Beini)os palie]»imu i'etras Immbardis pastatydino ant 
Dantės karsto parniūkia, su laurais apvainikuotu poėtoisl 
biustu, po kuriuo Įtadėjo, manoma, paties Dantės sustatytas 
pasauly pagarsėjusias eiles:

Die claudor Daines patriis extorris ab oris,
Quem genuit parvi Florenčia mater amonis

(Čia uždarytas aš, Dantė, ištremtasis iš tėviškės (durų), 
kuri pagimdė maž-.s meilės motinaFlorencija).
Ir paskesniais laikais jo karstas, neskaitant mažų pada- 

binimų, apskritai ėmus, buvo labai apleistas; kol 1780—1782 
m. kardinalinis legatas Luigis Gonzaga pastatė ant Dantės! 
karsto mauzolėjąvsu parašu ,
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Dantis Poetae dSepulcrum,
kuri ii šiandien tebestovi. Pate karstas paskutinį kart pa- 
grindiniai atnaujintas 1865 ir 1876 m.

■ ' .... , T

Paties po ė tos mirtingieji likučiai 1330 m. vos išliko ne- 
sTidėginti. Nuo 14-jo amžiaus galo ir ligi naujesnių laikų 
.Florenciją rūpinosi pas save parsigabeni savo didžiausio sū
naus dulkes ir palaidot juos' gimtojoj žemėj. Bet visos jos 
pastangos buvo veltui. Kai pagaliau 1519 m. tarpininkaujant 

. popiežiui Leonui X-jam, pačiam buvusiam florentiėčiui^ 
Florencijos miesto prašymai pagaliau turėjo būt išklausyti, 
Dantės karstą rado tuščią. Saugojusio karstą pranciškonai 
laiku paslėpto brangenybe,, tuo būdu išlaikydami ją Ra venoj.
S į faktą ligi 19 amžiaus laikė slaptoj, taip kad gausingi Dan- - 
tės garbintojai tebelaukė'jo tuščią karstą, o florentiečiai 
kantriai ir ištvermingai visi 'tebemaldavo Dantės senai, ne
besamų likučių, o Ravena visus jų prašymus griežtai at
mesdavo 1867) m., rengiantis minėt 600 metu . Dan- 
lės sukaktuves, sugriovus mūro sieną rasta medinė 
skrynia. Visa Italija« ir Europa džiūgaudami, gal 
būt per greit ir nekritingai, paskelbė čia esant tikruosius, 
kadaise pranciškonų paslėptus Dantės palaikus. • Ar tikrai 
taip, nežinia. Šiaip ar taip, tais pačiais metais juos iškil
mingai iš nau/' palaidojo naujojo riešutinėje skrynioje, 
įdėję ją į švinini karstą.

Tokiais tat gyvenimo takais teko žengt šiam dvasios did- V _ — ' ” !

vyriui. Šiandien, tur būt, nėra nė vieno, kurs neužj austų jį, 
tikriausiai visai, nekaltai ištremtą iš ;jo karštai mylimos tė
viškės ir 'besibastantį po visus .pasviečius prieglobos beieš
kant. Bet slaptingi Dievo keliai. Kas žino, ar mes būtume 
turėję iš Dantes tai, ką dabar turime, gyvenant jam pasku
tinį- jo gyvenimo trečdalį nebe tose karčiose, jr sunkiose apy- 

tetovoste. Palikęs gyvent savo gimtajame mieste, Dantė 
tikriausiai būtų gyvenęs turtingo nerūpestingo miestelėno 
gyvenimą ir pasaulisi :bū,tų turėjęs savo didžiausių poetų 
vienu mažiau, kaip kad dabai1 turi... Ir jo. žemės kelias per 
aspera (per sunkenybes, kliūtis, kartumus) buvo jam kelias 
ad astra (į žvaigždes, į aukštybes, į garbę).

Be c ne šis vienas skaudžiausias poetes, gyveninio įvykis 
—- iš tėvynės ištrėmimas — turėjo jo gyvenimo darbui di
džiausios reikšmės. Jo kūrybos genijų uždegė, pakylėjo į 
aukštybes dar ir kitąs, jo jaunumės gyvenimo įvykis — jo 
meilė Beatričei. Teisingai taria Kernas: „Tik du įvykiai 
užgauna taip giliai Dantės vidų, kad jis laiko apsimokant 
apie tai papasakot : jo jaunumės) meilė Beatričei ir jo netei
singas iš gimtojo miesto ištrėmimas“.
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Į šį tat pirmąjį didžiausią Dantės gyvenimo įvykį — jo 
meilę Beatričei — ir pasistengsim] įsigalint artimiausiame šio 

' m’ūjStĮ rašinio ekynely, drauge pažiūrėdami ir iš jo meilės iš
kilusios tos aukštos giesmės! Beatričei; o pagaliau teirausi- 
mės, ir kas tokia yra buvusi Beatričė. Pr. D.

o / XTz-Y. XV» n V9

Kalėdos vienuolyne.
Jau kelias savaites prieš Kalėdas visi namai prie jų ren

gėsi. Visos mokinės turi Dom Oueranger’o1) knygas ar bent 
gerą „paroissial’“ į“, t. y., maldų knygas su atatinkamais dienai 
bažnytiniais tekstais. Kai kurios paskaito ir brevijorių, kurį 
kasdien Motinos kalba korė. Ten tiek gražių tekstų, primenančių 
besiartinančią Kristaus gimimo dieną, tiek ilgesio antifonose. 
.Veni ad liberandum nos, Domine, Deus virtutum. Veni“2); ir 
kitur: „Veni, Domine, et noli tardare“3); arba: „Veniet Dominus 
et non tardabit et illuminabit abscondita tenebrarum et manifes- 
tabit se ad omnes gentes, alleluja“4). Ir širdis atsakydavo: „Alle
luja: Veni, Domine!“

Ir štai atėjo Šventų Kalėdų vakaras. Atvažiavęs iš Briukselio 
senas vienuolyno draugas Tėvas Jėzavitas de S. pasakė mums 
prieš vakarienę gražią konferenciją. Tuoj po vakarienės atsigulėme 
miegoti, nes reikėjo prieš vidurnaktį keltis. Atsigulus girdėjome 
sodne įvažiuojančių vežimų bildesį. Tai buvusios vienuolyno 
mokinės, norinčios praleisti šią šventą naktį tuose-namuose, kur 
joms visada buvo taip gera.

Mus pažadino didelis vienuolyno varpas ir kur tai paslėptas 
naujokių koras, norįs primint mums angelų giesmes Kristui 
gimus.

Apgaubę galvas baltais ilgais voaliais, kaip paprastai šven
čių dienomis daroma, mokinės leidosi žemyn, arčiau koplytės/ 
kur koridory sustoja poromis. Iš vienuolyno durių išėjo ilga 
juodų vienuolių eilė, po jų baltagalvės naujokės, po šių inėjo 
mokinės. Po to tik pasirodė 12 mokinių, turinčių, be baltų voalių, 
dar baltų rožių vainikus ant galvų ir žvakes rankoj. Šią naktį

*) Dom Gueranger, prancūzų benediktinas, parašęs bažnytinės liturgijos 
kiekvienai metų dienai išaiškinimus drauge su gražiausiu liturginių tekstų rinkiniu*

2) Ateik, Viešpatie, mus išvaduot; Viešpatie galybių, ateik.
3) Ateik, Viešpatie, ir nesivėlink.

Ateis Viešpats ir nepasivėlins, ir apšvies tamsybių bedugnės ir apsireikš 
visoms tautoms, aleliuja (antifonos iš Landes Advento sekmadieniuose)

t
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jos bus priimamos į „Marijos Vaikų" kongregaciją*). Jos visos 
suklaupė prie altoriaus krotų.

Prasidėjo giedamasis. „Matutinum“ šiais džiaugsmingais 
žodžiais: „Christus natus ėst nobis. Venite adoremus“. ^Vienuolės 
nepaprastai gražiai gieda. Jos gieda dviem korais. Sėdinčios 
vienoj koplytės pusėj, pradeda, kitos traukia toliau. Mokinės, 
kurios moka, joms padeda. Pasibaigus „Matutinum’ui4, prasidėjo šv. 
Mišios su šv. Sakramento išstatymu. Visa koplytė lyg prisipildė 
Jo spindulių. Visų širdys, panašiai kaip daugybė altoriaus žvakių, 
degė džiaugsmu ir meile. Taip panašiai Kalėdų naktį šv. Pran
ciškus Asyžietis išvydo Vaikelį^Jezų ir juo džiaugėsi.

Motina Benedikta prirengė šiai nakčiai gražiausią muziką, 
išrinkus melodįngiausias vietas iš pagarsėjusių Kalėdų Mišių 

Čia aprašomojo, vienuolyno koplytė.
kompozitorių. Koras jai taip gerai pritarė. O po Mišių visi drauge 
užgiedojo Motinos* Bernardos sustatytą gražią Kalėdų giesmę, 
kuriai muziką sustatė viena talentinga muzikė, vienuolyno nau
jokė, jaunutė, visų mylima graikė.

Paskui prasidėjo rytmetinės Bažnyčios maldos — Laudes. 
Vienuolių koras traukė solysčių pradedamas strofas: „Parvulus

*). „Marijos Vaikų“ Kongregacija (Dr—ja) veikia visose katalikų mergaičių 
bei berniukų mokyklose ir net universituose. Jos tikslas-lavinimasis dorai ir 
pamaldumui **Kristus mums gimė, ateikite jį pagerbi, ypatingai Švenčiausios 
Mergelės globoje,
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filius hodie natus est nobis: et vocabitur Deus, Fortis, r al lei uja, 
alleluja“®).

Pamaldos truko 3 vai.—nuo 11 v. v. iki 2 v. r., bet praėjo 
lyg viena valanda. Tas buvo girdėti iš visų lupų išėjus iš kop- 
lytės. Visi lyg su gailesčiu mąstė, kad tos gražios šventos- 
alandos jau praėjo.
v Iš koplytės mokinės suėjo į didelę gimnastikos ir teatro 
salę. Jos vidury stovėjo aukšta, plati eglaitė, visa žibanti nuo 
žvakių ir blizgučių. Ten jų laukė Motina Viršininkė su keliomis 
vyresnėmis vienuolėmis. Linksmai suskambėjo vienbalsis mokinių 
pasveikinimas pasigirdo visoms pažįstamas malonus Motinos 
Viršininkės balsas, ji sveikino savo vaikus šią šventą: tylią naktį. 
Jai išėjus, mokinės susėdo prie staliukų, kur dideliomis raidėmis 
buvo išrašyti klasių vardai, o vienas staliukas maloniai kvietė 
parašu; „Mūsų brangioms buvusioms mokinėms“.

Pati mažoji pensijonato auklėtinė 7 metų Alma nunešė 
savo biskvitus ir atidavė gulinčiam lopšely po eglaite „ Vaikeliui Jėzui“ 
„Jam nieks nieko nedavė“ paaiškino ji vyresnėms draugėms. Ir 
nors tas Vaikelis Jėzus buvo lėlė, bet aš tikiu drauge su kitomis, 
kad mažai Almai šypsojosi tikrasis Vaikelis Jėzus iš dangaus.

Atsibudę ant rytojaus, mes sužinojome, kad tą pačią naktį 
atvažiavo pas mus kelios naujos mokinės brazilietės drauge su 
dviem vienuolėm iŠ kitų šio ordeno namų Sao Paulo mieste, 
Brazilijoj. Naujai atvykusios mokinės juodakės, Izabelė, Lucė, 
Julė ir Arasė buvo gyvos, linksmos, balsiai kalbančios ir juokau
jančios brazilietės. Jos taip pat norėjo būti Europoj ir vienuolyne 
Kalėdomis, o ypač norėjo matyt sniegą. Gaila, pernai žiemos 
beveik nebuvo ir Kalėdų diena priminė mums Velykas.

Neišvažiavusios iš ryto namon mokinės surengė vakare 
gražius „rondus“. Tai senos belgų bei bretonų Kalėdų dainos, 
dainuojamos su panašiais į šokius ratais aplink eglaitę. Motina 
Viršininkė su vienuolėms sugraudintomis akimis sekė linksmus 
vaikų rondus.

Aš turėjau įspūdžio, kad jos priminė säu laimingus vaikys
tės laikus brangių tėvelių namuose.

J. Žilevičaitė.

*) Mažutėlis sūnelis šiandien mums gimė ir Jis vadinsis Dievas, Tvirtasis 
aleliuja, aleliuja.
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Mintys ir patyrimai*).
Ilgiai .blaškėsi žmogaus siela pasauly, ieškodama atilsio 

ir sąžinės ramumo. Bet kur jį rasti?* Kas parodys kelią, 
.kuriuo eiti, siekiant paskutinio mūsų gyvenimo, tikslo?. O 

' gal nėra ten vedančio tikro kelio? Kelias yra j Siela gilu
moje girdi biąlteą: „Eik paskui mane, aš esu kelias, kuriuo 
eidama nepaklysi.“ Išgirdusi taip malonų šaukimą,-ji eina, 
kol prieina prie vienuolyno durų. Už vienuolyno slenksčio 
pasijunta visai kitam pasauly, šiame pasauly palieka viską: 
tėvus, gimines, pažįstamus ir visus malonumus, o čia randa 
daugiau negu viską: Kristaus meilę ir .'sąžinės ramumą. 
Gyvena Kristui, darbuojasi ir ilsisi vykdydama Jo valią. 
Jo vajia yra rūpintis ne vien savo išganymu, bet darbuo» 
t iš artimo išganymui. Kristaus liepiama, palieka vienuolyno 
ramumą, kurį taip brangina, eina į vaikų prieglaudas, moko 
juos pažinti savo Leidėją, Jį garbint ir mylėt. Nesitiki žmo
nių užmokesnio, net gero žodžio nelaukia, tik darbuojasi, 
darbuojasi Dievo garbei. Vienatinė jos paguoda,, kada po pa
mokų vakare eina į‘Atpirkėją vienuolyno bažnytėlėj ir 
aukoja Jam visosi dienos mintis, žodžius ir darbus su jų ma
lonumais ir nemalonumais. Ten tai užmiršta šį pasaulį, užmirš
ta pati save, tikėjimu mat'' tik Išganyto’ą ir Jo Motiną, siunčia 
Jiems ačiū už visas mabmes, suteiktas jai ir visai žmonijai, 
meldžia palaimas visiems savo darbams, žodžiams ir. min
tims kitai dienai. Ten prie Kristaus kojų randa sau pa
guodą, nesuprantamą pasauliui, girdi Jo kalbą, kurios pasau
lis, apkurtintas laikinų linksmumų šauksmais, -neišgirs/' nie
kada... ■

palaiminta, vėl imasi darbo ir niekada dirbdama nelįsta.
Negaili sveikatos, nebijo nemalonumų, sutiksiančių kiek
viename žingsny, nerūpi jai ką pasakys žmonės; žino vien 
tai, kati darbuojasi ne savo valia, bet noru tarnauja Taną, 
kurs viską valdo. Naudodamasi-laime pažinti Leidėją ir 
Jam tarnauti, nepavydi jos niekam. Norėtų, kad visi žmo
nės suprastų tą laimę, turėdami viltį po mirties amžinai ją 
turėti, nes čia žemėje, tai tik 'menkiausis šešėlis, ir tas sąi- 
maišytas su šio gyvenimo kartybėmis. Ir visai teisingai, nesö 
Kristus yra pasakęs: „Kas nori sekti mane, teima savef 
kryžių kasdieną“, bet drauge ir paguodos žodį: „Mano 

-jungas majonus, o našta lengva“.
Kas gaįlėtų paniekinti tiek malonių, kuriomis Kristus 

apdovanoja savo pasiekėjas! ...
Krakiai 1921. VII. 15. U. K—tė.
> L Šiame skyriuj dėsime mūsų bendradarbių mintis, nors jos būtų ir pa 

brikos, nesurištos į ilgesnį straipsnelį, ir jų būtų visai maža, tik eilutė, kita. Pra 
šome tat draugių nesivaržyt ir tų minčių iš savo patyrimų rašyt. Tos mintys net 
nebūtinai tur būt origiuingos, pačių sugalvotos, bet gali būt ir iš kitų galvo- 
tojų išverstos. Red.
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” • ■ . •»Idėjų Vier tinimas ir mūsų laikais dažnai būna vienašalas.» Istorikas dažnai savo amžiaus akimis žiūri į praeitį, filosofas savo pasaulėžiūros matu matuoja pasaulio problemas'* gamtininkas tą pat daro su gamta, tas pats dedasi ir pedaJ gogijos srityje. -Vos tik dar prakutusi Europoje k o e1 dūk a c i j o s pro-» blėma iki įšioliaidar sprendžiama aprijoristiniu ' būduj Tiesa, atsižvelgdama į k o edukacinio auklė jimo vaiskūs, bet literatūroje dar nėra nė vieno darbo, ' kurs giliau pažvelgtų, į seksualiu, atžvilgiu bręstančio moksleivio sielą, augančią koedukacinėje mokykloje.Pedagogija, neturėdama iki šiol statistinės medžiagoj, negalė jo turėti nei jos studijų. Tuo tarpu jau atėjo metasi tą spragą užtverti, nes patys moksleiviai šiuo klausimu ima reikšti savo nuomonės. ‘Antai, N gimnazijos didumoj klasių, pradedant nuo žemiausių, dirbamamors vienu laiku, .bet atskirtose klasės^;, mišrios tėra nedaugeįlis aukštesnių klasių. Vienais met vienos atskirtos klasės mokssleivės, suvažiavusios po atostogų^ labai susirūpino ... ar Mokytojų Taryba dėl nedidelio jų skaičiaus nejungs jų kartu su berniukais... .Toje pat gimnazijoje viena moksleivė, naujai įstojusi į mišrą aukštesnę klasę, patiekė tokių savo įspūdžių: ,.Nuo pirmųjų dienų, ^sako, pastebėjau patapusi aspiracijos objektu savo . klasės draugo. Jam švelniai daviau suprasti, kad laimė mudviejų ne jungs; bet tuo nieko nepelniau. Jutau nuolat į save atkreiptas akis; tas truko ne savaitėmis!, bet mėnesiais, ir užsibaigė tuo, kad gyvenimas jį visai ištrenkė iš vėžių... Viliuos, kad Gailestingas Dievas neaV stums jo» nuo savęs, bet Tėvynė pirm laiko nustojo gabaus piliečio, kurį padaryt paskutinį gyvenimo. žingsnį, b& abejojimo, pastūmėjo koedukacinis auklėjimas“. ,N gimnazijos mokytoja.
Pavojingais tautai laikais ji reikalinga gaivintojų, atnaujintojų, apaštalų. Jau mirusieji — nebeatsikels. Tenka tas darbas imtis gyviesiems, pačios tuo turim rūpintis. Pavienis žmogus yra nendrė, greit nulinksta ir nulūžta. Kovai reikia burtis į kuopą; ten galima issidirbt savo pažiūras^ pasidėt visam gyvenimui pamatu. Reikia būtinai organizuotis, kad būtų galima bendromis jėgomis s.usis-pietus kilti siela aukštyn...Yra žmonių, kurie vienu pažvelgimu sužadina žmogui kaž kokį ramumą, pakela sielą aukštyn. Tai daro jų pačių
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siela, jau nusikračiusi šio pasaulio purvų,. Tai galima daryt 
tik pamilus Dievą, tiesą/žmones...

xasauiis šąla, neikia jis šildyt. Liepsną įdegė Kristus/ 
tik1 reikia vaidilučių ją kurstyt, nes ši ugnis amžina. Muma 
reiklia aukuro, nnt kurio kūrentume tą ugnį, o m us rišti 
tam tur Dievo ir artimo meilės ryšiai... .

O. £į— tė;. .
„Libenter gloriabor in infir

* r mi tat j bus meis, ut inhabitet
_ # in m e virtus Christi.“ 2 Cor

12, 9.

Vien skausmas, kančios ir karionės!
Naktis audringa be vilties!
Ir, lyg pavargęs be malonės, 
baubiu, gal ranką kas išties...

Bet klyksmo mano ir dejonių 
Ta o j žūn’ be atbalsio aidai...
Ir tarp gyvenimo karionių 
Vien šėlstant jūres bematai!
• • • . • • • • • • 4 •

Vien skausmas, kančios ir karionės!
Naktis audringa be vilties!
O pagailėję tavęs žmonės
Nelauk kol rankas tau. "išties !..

1919. X. 18. (X) ' Šakelė.
, ■ * „Jn Domino laudabitur anima mea.
* * audiant mansųeti et laetentur.

Ps. 33.
Tarp gyvenimo karionės . . ’
Drasko skausmas be malonės,
Bet giedoti dar galiu,

Nes Tave, Jėzau, myliu!
Ir be skausmo, be erškėčių
AŠ gyventi neb’mokėčiau— 
Trokštu, trokštu sopulių, 

Nes Tave, Jėzau, myliu!
Pamylėjau aš Golgotą, ,
Kristaus kelią erškėčiuotą— 
Trokštu žengt skausmų keliu, 

Nes Tave, Jėzau, myliu!
O! kaip lengvas tapo kryžius, 
Ant jo mirti pasiryžus— 
Kiek kentėt menka galiu, 

Nes Tave, Jėzau, myliu!
Tarp gyvenimo karionės
Nebišgirs raudų jau žmonės— 
Kančioj džiaugtis jau galiu,

1919 X.19 Nes Tave, Jėzau, myliu! Sakelė^
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Kaip gyvena kitų šalių moksleivės.
Pas mus ir kitose šalys**, M*

Kitų šalių moksleivės gyvena dauglaimingesnėseapysto- 
vose negu lietuvaitės. Vienas iš dideliausių mūsų moksleivių 
gyvenimo nepatogumų, tai stoka gerai sutvarkytų bendrabučių. 
Mergaitės, norinčios mokintis, yra priverstos pačios rūpintis rasti 
sau butą ir dažnai patenka į visai netinkamas moksleivėms drau
gias. Pridėjus prie to įvairius ..klapatus“, kaip antai, reikalą rū
pintis, kur pietus valgyti, ką pirkt pusryčiams ir vakarienei ir 11., 
susidaro gan keistas moksleivės gyvenimo vaizdas. Ji, turinti dar 
taip maža prityrimo, taip reikalinga tikros užuojautos ir globos, 
būna išstatyta visiems vėjams...

Vėjas lengvai sulaužo gėlę, augančią be paramos. Vienas tik da
lykas apsaugoja stagarėlį nuo lūžimo—tai jo elastingumas. Tą 
duoda geras auklėjimas. Kaip tik to lietuvaitės moksleivės negauna. 
Namie močiutė praščiokėlė nemokėjo dukrelei duot tą, ko gyve
nimas reikalauja iš moters inteligentės. Atvažiavus į'miestą, į 
mokyklą, mergaitė pati turi ieškotis sau kelią. Ji dairos aplinkui ir 
seka kitų draugių bei naujų pažįstamų pavyzdžiais. Ar tie pavyz
džiai yra visumet sekimo verti? Apie tai netenka kalbėt.

Užmirškime valandėlei tas musų žaizdas ir persikelkime min
timis į kitus laimingesnius kraštus, kur mergaitės moksleivės gy
vena ir mokinasi normalėse sąlygose. Tie kraštai tuo skiriasi nuo mū
sų, kad jie turtingesni, seniau pasidavė krikščioniškos civilizacijos įta
kai ir užtai turi daug inteligentinių šeimynų ir tai katalikiškų, brangi
nančiųjų tikėjimą^ lyg geriausį turtą. Nenuostabu, kad šiuose 
kraštuose, ar tai Šveicarijoj, ar Vokietijoj, Prancūzijoj, Belgijoj ar 
kitur, visur yra daug gerai sutvarkytų katalikiškų mokyklų su 
bendrabučiais. Jos laikomos įvairių ordenų vienuolių ar šiaip 
įdėjingų pasauliečių. Apie kitas, nekatalikiškas mokyklas nekalbu, 
nes jos arba skirtos kito tikėjimo moksleivėms arba esti vadina
mos; neutrales, reiškia, steigiasi duot mokslą ir auklėjimą be tikė
jimo; bet dažniausia neduoda tvirtų gyvenimui pamatų, o tik 
įkvepia arba beprincipinį indiferentizmą arba bedievybę. Kadangi 
vienas ir kitas nėra mūsų idealas, nemalonu apie tai ir rašyti.

Tėvai nutarę atiduoti dukterį į kokią nors mokyklą penšijo- 
natą*), rengia reikalingų daiktų ir lydi ją į paskirtą vietą, kur 
palieka mergaitę jos naujos šeimynos globai. Oer>s pensijonatas — 
tai antra šeima. Jame mokinės praleidžia gražiausius savo gy
venimo metus linksmam kitų mokinių būry, savo mokytojų 
mylimos ir visu kuo aprūpinamos.

*) Pensijonatas—mokykla su bendrabučiu.

c
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II -
. Mergaičių mokshiviu gyvenimas Belguose.

• ' ’ ‘ ' ' 4 4 • . ” ' . ’

Aprašysiu čia vieną iš užsienių mergaičių pensijonatų, pali
kusį man ypatingai mielų atminimų. Dideli trejeto aukštų ilgi 
namai, gražaus sodno vidury, viename didelių Belgijos miestų 
priemiesty. Vienoj namų pusėj vienuolynas, kitoj vienuolyno mer
gaičių vidurinė mokykla su bendrabučiu. Kaip čia visur švaru ir 
jauku. Įėjus iš sodno pro fronto duris, įžengiam į platų gražų ko-

Čia. aprašomojo, vipimnlvm» !-{<> aukšto koridoriui.
J

» * c-

ridorių. Tuoj po kairės didelė salė, kurant sienų aukštai išpaišyti 
įvairūs žaidimų prietasai su linksmais parašais iš psalmių, kaip 
antai: „Laudate, pueri, Dominum“ ir t t. Salė skirta žaidimams, 
Šokiams, gimnastikai ir teatrui. Greta dveitas nedidelių vyresniųjų 
klasių. Dešinėj ilgas šviesus valgomasis kambarys— refektorius.
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Čia ant langų gėlės, ant šienų paveikslai; gale koridoriaus inėjimas 
į koplytę ir dar giliau aukštos durys į vienuolyną. Ten mokinėms 
nevalia eiti.

Koplytė, tikrai pasakius bažnyčia, didelė, aukšta, dailaus gotiko 
stiliaus su spalvotais vitražais*). Pasienias—vienuolių gotikai išdrož
tos stalės (kėdės), vidury—mokinių suolai, (žiūr. atvaizdą 155 pusi.)

Pirmame klasės aukšte, prefetės (vedėjos) kanceliarija, salė 
pamokoms rengti: vakarais visos mokinės drauge rengia pamokas 
salėje, tam tikros vienuolės prižiūrimos. Jai nereikinga daryt mo
kinėms pastabų, nes mokinės pačios gražią tvarką palaiko. Kal
bėt tuo laiku negalima, (žiūr. atvaizdą' 143 pusi.)

Koridoriaus gale yra ligonių kambarys ir maža vaistinė, kur 
dežuruoja „maitresse de santė“—-sveikatos mokytoja, vienuolė, 
į kurią, kreipiasi sergančios mokinės. Šiam kambaryje paskirtomis 
dienomis būna gydytojas. Greta keli kambariai ligoniams.

Trečiam aukšte—dortuarai, arba miegamieji kambariai. Didelė 
salė su ilgomis lovų eilėmis. Tarp jų platūs perėjimai. Viena 
lova nuo kitos atskirta tam tyčia padarytais mediniais paravanais , 
išftrijų pusių; ketvirta—siena—būna atidara, vakare užleidžiamą 
drobine firanka. Mokinės ten jokių drabužių nelaiko. Tik ant 
medinių paravanų sienų kabina brangius joms namų atsiminimus: 
tėvų ir k. fotografijas. Miegamieji kambariai ištisą dieną vėdinami. 
Be didelių dortuarų, yra dar keli maži kambariai silpnos sveikatos 
bei vyresniems mokinėms.

Tam pačiam aukšte dar yra maudyklės, kur mokinės mažiau
sia kartą savaitėje tur maudytis.—Be to, yra dar muzikos kambarių.

Mansardoj, 4-me aukšte, yra gražus, pilnas šviesos, su 
stikliniu stogu dailės kabinetas, kur surinkti įvairūs giodeliai ir 
labai turtinga kolekcija. Ten eina paišybos pamokos. Dailės 
istorija, geografija ir istorija iliustruojama magiškais paveikslais.

Mokslo metai prasideda spalių m. 1 d., baigiasi liepos m. 
31 d. Mokinės keliasi 6 vai., sekmadieniais 6 V2 v. r., eina mie
goti 9 vai.; 6 3/i v. r. bendrai su vienuolėmis klauso šv. Mišių 
ir eina prie šv. Komunijos, išskyrus, žinoma, nekatalikes, nes jų 
visuomet esti vienuolynuose, ir tų, kūrių tėvai to nenori. Nuo t© 
laiko, kaip mokykloj buvo įvesta mokinių kasdienės Komunijos prak
tiką (šv. Tėvui Pijui X-jam išleidus dekretą, raginantį tikinčius gryžt 
į pirmųjų krikščionybės amžių kasdienės Komunijos praktiką), 
mokyklos disciplina taip žymiąi pagerėjo, kad mokinių priežiūra 
reikalauja iš mokytojų nedaug trūso. Mokinės pačios save sau- 
goja> atsimindamos kokios rūšies svečią joms teko rytmetį priimt 
į širdį. Bet šis Svečias nevaržo mokinių. Jis daro, kad jų balsai 
taip linksmai skamba žaidimų salėje ir sodne.

*) Vitražais vadinama spalvoti stikliai su išpaišytais paveikslais įstatomi 
^Janguose.

V
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Vienuolės mokytojos steigiasi būti jų globai pavestoms 
mergaitėms tikromis motinomis; jos užtai visos, be naujokių, 
nešioja motinų vardą. Jos gyvena tik Dievui ir mokinėms, ne 
sau. Čia būtų perilga aprašinėti kasdienis šios tiesos įrodinėjimas.

Auklėjimo sistema yra gerai pergalvota ir išpraktikuota. 
Ji turi tikslą išauklėt moteriškas su būdu. „Jų taip trūksta 
pasaulyje11. Kriepiama ypatingo dėmesio į sąžiningą pareigų atli
kimą, švelnumą, kovojama su egojizmu, mokoma pasišventimo. 
Malonu žiūrėt į augančias šiuose namuose mergaites, gera su 
jomis gyventi. Prie stalo, antai, jos, net kažkurios mažiukės, tuoj 
pastebi, ko kam trūksta; paprašius jų ką padaryti, jos tekinos 
bėga, ir viskas tai be jokios? prievartos. Motinos vienuolės dary
damos pastabas, daro tai su tikru taktu ir retai. 

- ■

Pamokų rengimo salė.

Kad mokinės priprastų viešai kalbėti, skambinti ir, apskritai, 
viešai pasirodyti,—didžioje pensijonato salėje daroma mokinių 
rengiamos paskaitos, koncertai, vaidinimai ir deklamacijos. Audito
rija susideda iš mokytojų vienuolių ir visų mokinių. Didesniems 
surengimams kviečiami tėvai. Mokytojos nurodo mokinėms, kaip 
jos privalo kiekvienu atveju elgtis.

Mokinės visame kame prisilaiko nustatytos tvarkos. Be pamo
kų, yra laikas skirtas, pav., anglų kalbos konversacijai, skambinimui 
irt. t. Baltinius atiduoda skalbti drauge nustatytą dieną ir valandą. 
Spintose tvarkosi užlaikymą. Prižiūri tam tikra yienuolė. Mokinėms

80



144 KAIP GYVENA KITŲ ^AjJinVfOKSLEIVĖS ’ atvažiuojant ir išvažiuojant, jų daiktams išimti ir sudėti padeda- vienuolės— naujokės. Jos kloja ir mokinių lovas, nežiūrint į tą, . kad vienuolių dauguma yra žymiausių Belgijos šeimų dukters.... Kituose vienuolių pensijonatuose mokinės pačios klojasi lovas, tik tuomet jos ankščiau, prieš 6 vai. r., keliasi.Mokinių apdaras— juoda iš liustrinos suknelė su balta api- kaklaite ir manžetais, ant jos uždedama spalvota vilnonė juosta per pečius ir sujuosta užpakaly ilga kokarda. Kiekvienos klasės mokinės turi kitos spalvos juostą, kaip antai, pradedant nuo mažųjų: rausva, fijoletinė, žalia, geltona, geltona su raudonu, raudona, raudona su baltu, balta—vyriausios klasės. Spėcijalinės—anglų kalbos—klasės mokinės dėvi amarantinę su balta juosta. Namų ruošos klasė—mėlyną su baltu.Sekmadieniais ir ketvirtadieniais būna svečių—giminių bei - pažįstamų aplankymo diena.Dažniausia žaidžiama sodne, žiema du kart savaitėj einama kur toliau pasivaikščioti, vasara dažniau. Sodne žaidžiama krokie- tas, tenisas ir t. t.Mokslo kursas yra platus ir gerai dėstomas. Kiekviena vienuolė mokytoja yra savo dalyko specijalistė. Įdomu, kad daug mokinių noru mokosi lotynų ir graikų kalbas.
- . . • - J. Zilevičaitė.

m.
n nefgaičių'moksleiviu gyvenimo vokiečiuose.
(Zš mano korespondencijų ?,u užsieniu mergaičių moksleivija)Šiuo tarpu esu gavęs iš Tryro aname „N. V-tės“ sąsiu viny (61 pusi.) pasigestąjį so ei j alinės trucnaktigalfĮe|eiUi grupės laišką, ir taip pat atsakus į kitus laiškus.Trier, 1921 m. liepos' m.(VIII)Ponui Direktoriui Dovydaičiui.

k1920 m. lapkričio mėn. sukako metai, kai mūsų socijalb nes grupės 'nariai, padarė pirmąjį susirinkimą. Kadangi mes visos, kurios priderini į.,.Trutznachtigall’ę“, turim tiesią (ehrlich) valią patapti geresnėmis, tai ir socijalinė grupė nori šio tikslo siekt, be bendrumus dvasios globos;palaikymo dar ypač pasišvęsdama meilės darbams. Ir tada pirmame mūsų susirinkime visos apsįėmėm: 1. nepraeit pro šalį neatsižvelgus pro jokį mūsų aidymo kūno ir dvasios vargą; 2. niekada apie kitus nespręst be meilės.Del atlikimo šiedviejų įsižadėjimų mes dažnai taikiam pačios sau atsiskaitymą, tiesiai ir tiesmukai, nes mūsų darbai privalo turėt stipraus pagrindo mūsų vidujiniame teisiu- gurne. Ir paskui mes norim nuolat nešiotis minty ir širdy Dievą, „Dievą, kurs yra mūsų jaunybės džiaugsmas“. Todėl

81



KAIP GYVENA KITŲSALIŲ MOKSLFJVßS. 145 .
' ' - .• r-*■. ■ •' _ ■ t *\ ' r” ** ■*—""* - 11.1 -u • ■ *►— —-ir -t -u ■ ■ >» !• * . —j M r"•. r~" **

mūsų grupės myjimas; stiprus žodis, mūsų obalsis yra: Ad ■ 
Deum, qui laetificat juventutem meam!1)

Mes turim daug priešais save. Juk mes norim artymui 
padėt ir save pačios auklėtis! Tuo,- savaimi suprantama, 
nuo; vieno kito negajima atskirti; tai turi būtinai eiti ranka 
rankoj, nes tiktai apsiėjimu su mūsų ar tymu mes išmokstam 
tikrai pažint mūsų pačių ydas. Tam darbe mes norim vie
nos kitoms tikrai padėt. -

Tokios tat buvo mūsų mintys 1919 m. lapkričio mėnesy. 
Kaip'mes dabar turėjom pradėt.darbą? Na, kas gi mergaitei 
rūpi, . Kajiėidomfe jpriejš duris stovint?. Vargšams vaiku*- 
čiams padaryt džiaugsmo! Džiūgaudamos mes kibom į dar
bą, ir gaminėm; ir siuvom, ir kepėm ir. rausėmės mūsų 
žaisjų skryniose — iki trejeto vargingų motinų vaikai^ 
Kalėdų vakarą laimingi pažvelgė į Kalėdų medelio šviesąr 
kurį atgabeno „vaikelis Kristus“. Jr jie džiaugėsi ta rna- • 
žarna, ką mes trumpu laiku — ir pradžioj mūsiškių dar buvo 
nedaug — buvom galėję pagamint - tačiau tą mes buvom 
pateikę su meile. -Tai buvo pradžia. . ♦ .Mes buvom tuoj paraikę į tikrąjį kelią ir žinojom dabar 
į kur privalom kreiptis.- ralinksmint vaikus, vargšus vai
kus, kurių tėvai dėl tėvynės mirė — to mes norėjom! Karo 
našlaičių globos pirmininkė, mūsų džiaugsmui, dirba su mu
mis. Ji suieškojo vargingiausių vaikų ir kiekviena iš mūsų 
g^vo savo globotinį, berniuką ar mergytę, maždaug nuo 4 
Iki 10 metų: Tai puiku! Dabar mes kiek galėdąmos dažnai 

< į juos užeinam, pasiimam ,,savo vaiką“ drauge pasivaikščiot, 
šnekučiuojamės 1.1 motina, kuri mums kartkartėmis skun
džiasi savo sunkia nedalia — taip, mes' ją jau suprantam, tą 
vargšę. 4notiną, vieną isu našlaičiais. Mes žiūrim, 7ar ne
galim kuo padėt — gal žiurstu ką pasiūdint iš atlaikų — 
arba mo'koni mergytes megzt. Tuo: būdu mokiniesi ir kan
trybės!

Vaikai pasitiki. 1920 m. vasarą mes surengėm jiems 
vasaros šventę su pudingu ir kepsnini (žinoma, visa kuo pa
sirūpino grupė). Tikro džiaugsmo buvo šioj mažutėj šven
tėj! Mažutėliai tik spindėjo su vosilkų vainikėliais plau
kuos! Laimingi jie parbėgo vakare į motinos rankas, kuri 
širdingai dėkojo Dievuliui, kad dar bent yra žmonių, kurie 
jos ir jos vaikų neužmiršta. — Kai paskui mes Kalėdose (vi
sos truenaktigalietės drauge) buvom padėję surengi vi
siems Tryr o našlaičiams Kalėdų šventę, tai buvom turėję 
tikriausio Kalėdų džiaugsmo. Reikėjo eit tiems vaikams elge
taut — ir mes danėm tai mielu noru. —

»

Ų Į Dieve, k ura 1 nksmina mano jaunystę! Pr. D.

82



146 KAIP GYVENA KITŲ ŠALIŲ MOKSLEIVĖS.
I b* I U * II ■■».. ■» - .1.1 ■ » " - *— — I. —■■■. I M. III ILm »■»■—> ,<!!>■» !l I I ■»■ i. . ■ —1 "*'*'* bl 10» —I.*—» ■ . —- — •»«—----------. - -«^7 - - -- — ------ -T -- r.--------------- Į . ■ ~. -I- - I ■— ■■-■■■ - II — -. ~» ■ .. —- .y. . - ■ — y»--* ■» »» - — - . - ----- —

• „ * ’ ‘ t ’ ' . .

* 4 ‘ ’ •Betgi netik šiems mažutėliams mūsų so ei jalinės grupės nariai pašvenčia savo laisvą laiką. — Netoliese nuo musų mokyklos ant vienų-prastų namų stovi parašas: Tryro darbininkių namai. Mes kasdien matom įeinant į-šiuos namus ir einant iš jų daugel nuyargūsių, (Sudulkėjusių darbi'-« niūkių. Globiančiosios sesers, kurios ten su darbininkėmis gyvena ir su jomis eina į fabriką diena į dieną, buvo girdėję apie mūsų gerą valią — trumpai ir drūtai vieną gražų) 1920 nū gegužės mėnesio vakarą mes skambindamos kanklėmis įžengėm ten, dveitas gerų gyvų žodžių iš širdies išėjusių ir į širdį įėjusių- ir mes. suprantam i vienos kitas įteikia šioms darbininkėms pasirodyt visai linksmai — bet, žinoma, iš širdies. Tada jos linksmos, pasitiki, mes: pas ako jamėSį, dainuojam drauge mūsų gražias liaudies dainas, kartą turėjom ir mažą paskaitą Tryro tarme (tai visada juokinai) arba ir rimtesnio turinio. — Kad išmok tumė geriau darbi-; ninkes suprast, kartą mes jas susiieško jom1 fabrike bedirs bant. Ten pamatėm, kaip jos ten tur stovėt dulkėse, karšty ir mašinų klegesy — dienų dienas! Tai esusyk supranti jų ajlkį gyvenimo džiaugsmo, žmonių, kurie nori su jomis būt linksmi ir kurie joms yra tikrai geri. Jų atsisveikinimo lin- * klojimas yra visada: „Ateikit vėl greit, trucnaktigalietėsT® Kad tik mes galėtume dažniau lankyt tas mūsų seseris, ku-. ' rias mes pamilome visai trumpu laiku! _Maža „yisuomeninkių“. grupė dar paskui dirba labda-* rybės biure. Mes padedam, kur tik reikia, kiek mūsų lai-« kas-mums leidžia tai daryt — nes mokyklos darbus truc-< nak'tigalietės tur atlikt visu uolumu, ir pagrindingumu ir sąlždliiūgumu, kaip tai trucnaktigalietei pritinka. Aš iš savo pačios prityrimo galiu pasakyt, kad ir tame mūsų są-‘ junga, šiuo atveju ypač per spcijalinę grupę, yra suteikusi įviairiopų dalykų man ir mano draugėms. 1 Čia aš jau priėjau prie savęs auklėjimo.Tuo reikalu mek dirbam mūsų susirinkimuos. Vienas iš mūsų gerbiamųjų religijos mokytojų su išaugusiomis mūsų grupės patarėjomis parodo mums gerus kelius. Labai daug paraginimo apturime mes ypač iš šv. Pranciškaus Asyžiečio ■bijografijos. Gražus yra tas meilės gyvenimas. Sį„pavargėlį“, linksmą, malonų šventąjį mes giliai pasiėmėm į širdį. • Mes mle[Ldžiamės į jį, kad jis mums padėtų, idant taip pat ir mes, kaip jis,-altvira širdžia gagėtume pasakyt savo artymui ^brolau, sesuo“ ir juos visus taip, mylėtume, kaip brolį ir seserį; tas pritinką mums tarp savęs grupėj, mokykloj, visur, kur mes su žmonėmis susieiname. Aiman, kaip mes turim dar daug mokytis! — Todeį mes pažadam (apsiimam): Nieko nekalbėt be meilės! Tas mums įkalama į sielą — beveiki kiekviename susirinkime, nesi mes mergiūkštės ...
1
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Ar 'dabar parašyt' taip pat, kaip toks susirinkimas eina? 
Vieta: (mūsų namai, arba kuri nors lanka arba sodas. Mes .. 
sudainuojam dainą-: liaudies dainą. Mes turim tokių nuo
stabiai gražių. •

Mės. tariamės apie mūsų darbus, kalbam' apie mūsų pri
sileistas ydas, mes} griežtos! pačios su savim! Nekarta ten vi-
sos nulenkia g aivą įsisąmoninę savo kaltes! Paskui mes pa- - 
skaitom iš kokių knygų: mieliau apie mūsų didįjį pavyzdį, 
šventąjį Prancišką! So ei j alinė grupė jo šventėj kas met 
anksti rytą apiei 6 Vąl. eina į Katedrą-evr-^omunijūS/paškui 
mes meldžiamės jo užtarimo. Arba mes skaitom apie? Ozą- 
namą, šv. Vincento draugijos įkūrėją, arba apie kitus žmo
nes, iš kurių ga^im pasimokint, kaip galima ir reikia ar- 
tymą (mylėti ir kaip jam galima padėt dvasios ir kūno varge* 
Paraginimų 'mes sįemiamėsi iš įskaitymų bendrais pasitarimai^ 
ir tada mes vis pamatom, koki varguoliai, menki žmoneliai 
mjes esam/lyginant su tais žmonėmis, kurie savo meile pa
tapo toki dideli! Didumoj mes pasakom taip pat eilėraštį, 
kartkartėmis skaitom1 taip pat šventadienio evangeliją arba 
apaštalo gromatų, jei' jose yra mintis, galinti būt mums mūsų 
darbo vadaujama 'žvaigždė. — Padainavusios dainelę — 
tikrai kaip truonak'tigalė, nes ji gieda labai mielu noru —• 
paskui išsiskirstėm namo, kur taip pat reikia būt visuomet 
ningoms — ir tenai sąjunga taip pat labai daug padėjo.

Socialinėje grupėje yra apie 50 moksleivių. Ji perskirta 
į jaunesniųjų ir vyresniųjų grupę. Grupės tur keletą iš
augusių patarėjų (taip pat ir vyriškių) ir po vieną jaunuolę 
vedėją, įeinančią į sąjungos valdybą. Susirinkimai kas dvi 
■ar tris1 savaites.

Šiais tat keliais mieis siekiam ,,būt geresnėmis“ — ;,ad 
Dieum, qui laeteficat juventutem meam“. Duok, Dieve!

Miūsų mieliems draugams Lietuvoj nuoširdų: sveikink, > 
Dieve! Truenūktigalietė1). .

(IX)
Trier, 1921 m. birželio m. 7 d. 

Labai gerbiamas ponas Direktoriau!
Jūsų laiškelis rsu draugingais Velykų linkėjimais čia 

gautas j aš į jį ne tuojau atsakiau, kadangi tikėjaus gagėsianti 
Jums drauge atsiust mūsų socijalinės grupės darbuotės pra
nešimą. Atsiuntimas .užtruko ,del įvairių įvykių; mokinį 
norėjusi surašyt pranešimą, išėjo iš mokyklos ir stojo savo 
pašaukimo darbą dirbt. Aš pasiunčiau jai Jūsų adresą ir 
maniau, kad dabar bus visa tvarkoj; tada ateina Jūsų laiškas 
panelei Dr. Bardenhewer’aitei. Aš tuojau teiravausi ir pa-

*) Šio laiško ^asiunteja-'ant viršaus voko buvo pažymėia esanti: Božė 
J’esch’aitė Trier’e, ThebSorstr. 51.
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, tyriau,.kad Jus (norimojo rašto dar vis nesat gavę. Buvo 
tuojau padaryta neikiamų žingsnių ir dabar manau jau turit 
rankose smuįlkių pranešimų. Iš mano eilučių Jūs taip pat 
įžJviejlgsit, kad’mie$ nieku būdu nebuvom užmiršę mūsų Lie
tuvos draugų, bet kad ilgas užtrukimas įvyko dėl paklaidų 
ir nesusipratimų. ————
♦. • • ■ • « • ■. • • • ■ • - . ■' • «♦
(Čia eina kitoj vietoj (167 pusi.loaūšų paduota ištrauka uįhp „Xonjajij Vaidilutę“).

...Jus suprasit mūsų norą daugiau apie Jus išgirst, — 
ligšiol mes tik' žinom, kad Jūs esat katalikai ir planui) j at be
simokančio katalikių mergaičių ? j audimo organizaciją. Ži
noma, kaip katalikai mes esam vienminčiai,' bet mes dar no
rėtume žinot, ar jau esama kokios organizacijos; už tai kajįba 
juk faktas, kad! Jūs jau leidžiat spaudinius; paskui norėtume, 
žinot, kaip Imoksįlą einančios mergaitės, organizuotos, ko-> 

vikius tikslus organizacija tur ir kaip ji dirba.
^Trucnaktigalė“ netruks laikas nuo laiko pasiųst Lie

tuvos draugams linkėjimų" ir pranešimų. Aš tikiu greitai 
gagėsianti Jums kai ką papasakot apie Sekminių atostogomis 
padarytas rekolekcijų (pratimų) iškilas ir dar apie kai ką. 
Kada šį paskutinį pranešimą Jums išsiųsiu, negaliu tiksliai 
iš anksto pasakyt, kadangi juk mes labai užimtos darbo. 
Betgi tikrai aš galiu pažadėt, kad neužtruks taip ilgai, kaip 
su socijalinės grupės pranešimu.

Tuo tarpu. mes čia sudarėm naują grupę, būtent — 
religine mokslinę. Ji dirba su Bažnyčios liturgija, rūpinasi 
pagražint mokyklos pamaldas ir pakelt religinį gyvenimą 
mokykloj. Posėdžiuose skaitomas Šventraštis, kalbama "apie 
įvairias religijos sistemas, pacioš:, mokinės skaito referatus. 
Pradėjus nuo senųjų kulto formų ir religijų, dabar kalbama 
apie pagonų filosofiją. Vyresniosios, mokinės referuoja apie 
Epikūro mokyklą, apie Stoją ir tt.f prie to prisiderinant da
roma smuikus nagrinėjimas. Baigiant kas nors peršikaitoma, 
kas galėtų apturtint ir pažadint religinį gyvenimą, arba! 
bendrai atsakinėjama klausiniai, kuriuos iškelia dalyvau
to jos. Artimiausią kart papasakosiu. daugiau. Prašau 
įteikt besimokančiam Lietuvos katalikių mergaičių jau
nimui mūsų širdingiausius linkėjimus ir geriausius, norus. 
Tejlaimina Dielvas darbą ir išaugina gausingą vaisių Jo gar
bei! Ir Jums tikrai širdingi linkėjimai. Seseriška meile!

„Trucnaktigalei“ : pavedus
G e'r' t ruda D o e n k ar d t’aitė.

■ \ . (X)
Trier, 1921 m1. rugpiučio m. 26 d.

Labai gerbiamas ponas gimnazijos Direkte iriau!
• Pas ketiniame Jūsų laiške klausėt mus, ką reiškiu 

,.Trut.znacbtigalTės“ vardas. Štai mūsiškiam mėtiniam pra<
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nešime, kurs netrukus bus išspausdintas, mes kiek tiek pa-; 
rašėm apie savo vardą, Šio pranešimo nuorašą aš atsiunčia 
«drauge. Atspausdintą mietinį pranešimą, kaip ir mūsų įstatus, 
gausit, kaip tik jie, bus-pagaminti.

Jūsų taip ilgai lauktas pranešimas apie so ei j alinės gr u-; 
peš darbą pasiųstas Jums, vasarą ir aš tikiu kad jis pateko 
Jums į rankas. Apie visa kita Jūs patirsit iš spausdintą, 
metinio pranešimo.

Jums, kaip ir visam Lietuvos katalikų jaunimui nuo
širdžių linkėjimų ir, gausingiausios Dievo palaimos kovoj dėl 
mūsų bendrų idealų.

„Trutznachtigairei pavedus 
Gerlruda D oen k ard t’aitė.

2-ji pirmininkė
Trier a. d < Mosel, Feldstrasse 1.

(XI)
TRUTZNACHTIGALL! Kas, ištarus šį žodi, nesukluso 

klausdamas ir galvodamas, ką jis reiškia? Mums tryrietėms 
jis skamba pažįstamai.

E man l nuo,. Katedros ir šv. Mergelės Bažnyčios per 
Breitensteiną į -Veberbachą, sveikina mus iš dešinės apačioj 
jėsaivitų bažnyčia. ‘Šalia jos stovi sena jėzavitų gimna
zija, kuri priglaudus mūsų gerbiamą, geros nuotaikos miesto 
kibli j o teką. I-r kuris Tryro vaikų nėra stovėjęs šalia di
džiosios vartų arkos prieš marmurinę lentą su auksiniu pa
rašu, ir nėra ten skaitęs apie Fridrichą Spėja (Spe) ir įjo 

' Trutznachtigall’ę? Žodžiai visai paprasti:
„Šiuos namuos 'gyveno ir greta bažnyčioj pakastas 

Fridrichas Špėjas iš Langenfelde S. J., narsus kovotoja# 
su - raganų persietadmu (Hexenwahn) ir dievoba miooga# 

’ Trutznachtigall’ės poetą.
. Gimęs 1591. Miręs 1635.“

Mirę^ 1635 m. Tai bulve 30-mečio karo metu, galvojam 
toliau, ir suprantam, kad vienas Špėjo bijografas galėjo pa
sakyt, jog jo gy venime priešais mus atsiveria , visas kupi
nas kovos ir vargų, aukų ir kentėjimo pasaulis“. ’ Jo plaukai 
pražilo, pasakoja apie, jį Jo draugas Leibnicas, iš susirū-. 
pinimo raganų persekiojimo aukomis, kurių apie dvejetui 
šimtų prieš sudeginimą ant laužo jis dar suteikė dvasinės pa
ramos; įsitikinęs jas nekaltas esant, jis parašė savo pavyz
dingiausią veikalą C auti o c r i m i n a 1 i s, kuriuo jis padarė 
galą persekiojimams. Ir kai mes apie tai pamąstom, kad 
šis .Reino žemės didikas ordeno drabužiuos, pranįcūza^n# 
ir vokiečiams kovojant dėl miesto, kulipkų lietuj teikė besii- 
kaujautiems kūno ir dfvasios paramos, kaip jis kovų truks- 
mui pasibaigus taip pat drąsiai žiūrėjo į akis ir šliaužiančiai 
maro [mirčiai ir kaip krito savo ar tymo auka nuo vylingo

86



150 KAIP GYVENA KITŲ halių moksleivės. _  ’ '
■■ ■ ■ »■^„. . -------- — - - ■- . - --------------- ~ ------------- . - - - \ ► . _ . --------- ------------------------------------------------------------------------ - -- — - ’ — —r — - - — .- . - ___ i. _____ — - - -t..- --------------drugio, tai susijudinę žvelgiam į jo knygeles , Trutznach- tigajll“, kurių, vienintelį rankraštį tur mūsų senoji miesto bliblijoteka, ir skaitom ten tvirtabūdžio, mokslingo poėtos dievovidingas, švelnias giesmeles.Jose negirdėt nieko apie karo trukšmą ir politinį vargą« Savo „Poetinės vokiečių literatūros istorijoj“ Eichendorfas «ako, kad nė- vienas poetą kaip Špėjas savo , Trutzniaęhti* galTėj“ rods taip vidujingai nenuklausė ir nesuprato pa- isjėĮptų gamtos balsų, kaip upės ir miškai ir upeliai uoliai ošia Dievo garbei, ir paukščiai Jį gieda, ir slaptinga vasaros naktis Jį sapnuoja, kaip kad Dievo pirštas švelniai slinktų neregimomis Kūrybos stygomis. . *Prakalboj pats Špėjas paaiškina savo knygelių vardą, jis nor „visoms lakštingaloms ant patyčių“ (trutz allen Nach-, tigaįllenj giedot .Dielvo šlovę, giedot lenktyniuodamas su. lakštingalomis. Ir paskui atskleidžiama visos gamtos grožis: „švelnus ryto spindesys“, šviesi saulė, „skaistus auksas“, „nublankęs mėnuo“ ir „nakties žvaigždžių šokis“, kalnai ir 'slėnyj ir , J^alia dykuma“, medžiai, lapai ir žolė ir „raudona rezedėlė“, rperljai ir brangakmeniai, žiedeliai ir upelis ir Vito paukšteliai su jų visokiomis švilpynėlemis — visi privalo išreikšt Dievą mylinčios sielos meilę ir Dievo šlovę, kurią jie kaip Sponsą Christi (Kristaus Sužadėtinė) gieda prikryžiuotam Dievo Sūnui.Tryro moksleivės susibūrė į sąjungą vidujingesnei Dievo šlovei, rimtesniam, pas t an ging am Dievo pažinimui. Jų sąjungos tikslas taigi yra tas pats, ko norėjo Špėjo poėziją ir gyvenimas: mūsų poeto kalba — „visoms lakštingalom^ ant patyčių“ giedot, giedot Dievo šlovę lenktyniuojant.. Tai yra mot to, taip tai išreikšta vardu. Ir visos sritys, kuriose galėjo reikštis šis lenktyniavimo uolumas, artimos poetai ir jo knygelėms: kaip jis pats buvo padėjėjas dvasios^ ir kūno varge, savo žinias ir savo idealus nešė į savo aplinkose pasaulį, tai visai moderniu gas so ei jalinis darbas nežiūrint 1635 m. datos — kaip jis teikė ir pats ieškojo džiaugsmo savo mene, poezijoj' ir dainoj — kaip jis mylėjo ir pažinojo gamtoj grožį! Taip mes visomis mūsų grupėmiš tiekiam tiltus į praeitį.Toki yraj s tori j os santykiai, jie mums, try r tėtėms mattenūs ir žinomi. Bet mes dar ir tūlą kitą dalyką įgalvo- j am į y ardą. T r u t z-Nachtigall, tai skamba panašiai į Trotz (užsikirtimas, pasipriešinimas, priešginybės, pasį-. tyčiojimas, patyčios); jei mus kas norėtų rods tuo užkabinti (erzinti), tai mes mokėsim jam tai gerai išaiškinti: čia yra kalbos apie teisingą pasipriešinimą, apie kilnų Vokiečių moterų ir mergaičių išdidumą, kurį jau apdainuoja Valteris, iš Fogelveidės.n
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(Paliekame nevertę Valterio eilių posmą senąja vokiečių kalba), 
Ä ’ " *1 4 W •* •’ 4 * ' t ' ♦ m

, *Teisingo, pasipriešinimo (užsikirtimo) mes norim reikšti ypač šį ąunkų laiką, kaip kadaise jį reiškė Špėjas 30-mečioi karo imeto varguos: pasipriešinimo bailiai nedrąsai, darbo pajėgos, savaimingumo, vidaus laisvės.Bet vardas yra Trutz-N a c h t i g a 11. Musų tvirtumas privalo turėt lakštingalos giesmės švelnumo, pavasario nakties grožio. Jis privalo ats iriem t tuo, .kieno lakštingala yra patapusi simbojiu nuo mūsų vokiečių mistikų gadynės ir po Spėjo: tikinčiu Dievo p a s i t i k ė j i m u ir D i e v o Tada su visu pasipriešinimu paliks moteriškais'švelnumas ir šypsena narsiai nugalinti bailumą ir tuščią njau- dybingumą. Tadą gyvai skamba ir linksmai, kaip senais laikais^ " Jiūpų. Taip, ypač dabar, '20-jį amžių turim mes, vokiečių mergaitės, būt tvirtos ir linksmos, ir gyvos, ir vidujingos ir šįvelnios, kad padėtume statyt mūsų liaudžiai ir šaliai lai h mingesnę ateitį. Mes galėsim tai padaryt, jei mes turėdamos visą tikrybės nuovoką, būsim dievovidingos kaip Sponsa Christi senose knygelėse, — mos, kaip Trutznachtigall’ė.IV
Apie Šveicarijos mergaičių moksleiviją.

(St’etcarieiės laiškas) .■■ ■(XII)Ponas Direktoriau!

III

^Tandaradei, gražiai įgiedojo lakštingala“ iš širdies
Dievą tikinčios ir Dievu linksi A. Giese’ytė.

Su dideliu smagumu atsakau į Jūsų prašymą suteikit Jums kiek žinių apie katalikių moksleivių gyvenimą Šveicarijoj. Mes būtume laimingos patarnaut tuo jaunai lietuvaičių moksleivių organizacijai.Apie universitų studentes aš kalbėsiu tik labai trumpai.. ŪniyersitiniuosĮe Šveicarijos miestuose jau nuo sįenai yra įvairių studentų (susidraugavimų) organizacijų. Į šias asoci- jacijas mergaitės studentės negaįį įeit. Tada mūsų katalikės studentės įkūrė tam tikrą draugiją mergaitėms su tomis/ pačiomis teisėmis, kaip ir kitos akademinės draugijos.Šios asocijacijos tur šiuos tikslus:1. Naudotis (faire valoir) studenčių teisėmis per vieną savo atstovę universite.2. Organizuot jėgas socijaliniams darbams.3. Palaikyt draugingumą (cultiver la sociabilitė), — kiad mergaitės savo draugijoj visada turėtų draugių.Draugija rengia šeiminius vakarus, iškilas, konferencijas apie V#airias aktualingas problemas. Pagaliau, ji suteikia studentėms progos maloniai ir naudingai praleist laisvą laiką su nauda sielai ir šprotui.
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159 .m KA^P GYVENA KITU ŠALTU MOKSLEIVĖS.
■" “■ • ■ , • w. —- -w r— ■— • —.J.- » * >    — — —. - - - -         _ _ _   -   _ ■   .    - — » -Betgi aš tąriuos, ponas Direktoriau, kad Jums bus taip, pat įdomu pažint gyvenimą mūsų mergaičių moksleivių gimnazijose, normalinėsei mokyklose ir tt. Šveicarijoj mes turim privilegija laikyt daug •••religinių institutų. Tai yra toki namai, kur mergaitės gauna gilu krikščionišką išauklėjimą, kur jas -rengia būt žmonėse tikromis tvirtomis moteriškomis, moh kančiomis vaisingai dirbt kultūrai ir šių dienų visuomenės reorganizacijai. Puikios mokytojos'ir auklėtojos lavina mergaičių sielą ir protą.—Gyvenimas religiniuose institutuose labai paprastas; ir ^veikas' Mokinės yidlauiso griežtos drausmės; kuri nenori jos klausyti, visai neįleidžiama institutam Bet ši drausmė nėra skaudi (durie); atvirkščiai, ji daro gyvenimą smagų, o jos teikiama tvarka labai palanki mokslui ir auklėjimui.Garbinga vieta mokyme duota religiniam auklėjimui. Rūpestingomis religijos pamokomis ir maldingumo (pietė) praktika nor įkvėpi mergaitėms rimtai katalikiškus principus ir inūsų didingos bei ;gražios, religijos meilę, Tai yra ne, tas, kad norėtų padaryt davatkų („devotes“), bet nuoširdžių katalikių; nes gerai suprasta ir praktikuojiaana religija argi nėra jėga ir atramas gyvenime ir jo sunkybėse? zBet taip pat ir kitose mokymo šakose rūpestingai dir* bama. Bendrai ėmus, pensijoiiatuose yra įvairių sekcijų. Kiekviena mokinė gali pasirinkt mokslą, atatinkamą jos skoniui ir gabumams. Šalia vidurinių arba antraeilių klasių, beveik kiekviename vienuolyne yra normaline mokykla, kuri rengia pradedamųjų mokyklų mokytojas.baskui taip p’at prasiplatinusios namų ūkio mokykloj (ecoles menagėres); šiose mokyklose užleidžiamą daugel vietos moteriškiems darbams. Bet ir kitas mokslas ten nepamirš - tarnas: ten priverstina pedagogija, religija, igijėna, gimk toji kalba ir kiti dalykai, f aprastai, mokinės, lankančios namų ūkio mokyklą, daugumoj yra baigę 6 pradedamosios mokyklos klases ir 2 aukštesnes.Prieš keletą metų daugumoj pensijonatų įvedama aukštesniosios komercijos mokyklos.Didelio dėmesio kreipiama muzikos mokymui, dainavimui, rankų 'darbams ir menui. Toliau pažengusios mokinės organizuoja muzikos audicijas jau šeimose, jau prieš didesne auditoriją. Gale mietų jos parodo savo stropumo davinius parodoje. Tas joms duoda inicijativos ateičiai.Taip eina dienos dirbant rimtą darbą. Bet nereikia manyt, kad mūsų mioksUeivių 'gyvenimas yra mono toniškas« 'Atvirkščiai, jis įvairus. ''.Mokymosi nutraukiamas vaikštynėmis, poilsiu. Tos valandos taip pat leidžiamos ne vienu atžvilgiu naudingai; jos teikia poilsio proto darbui; susitel-
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kiant įvairaus būdo asmenims, kiekvienas pasinaudoja sja- 
vajam; tos* valandos pamoko mergai tęs praleist savo laiką 
laisvai gerame ir gyvame linksmume. —

Po ilgesnio ar trumpesnio prisirengimo laiko mergaitės 
išeinu į įmones. Joms tik palieka pritaikint. praktikai ką 
jos yra išmoku. Daugelis iš jų taip tikrai daro ir su raciją 
galima sakyt,-kad vienuolynai yra kultūros židiniai.

Aš tikiu, ponas Direktoriau, kad šios kelios informacu 
jos bus Jums suteikusios, bendros nuovokos apie katalikių 
mergaičių institutus Šveicarijoj. Jei Jūs pageid;aujat, mos 
busim laimingos suteikt Jums ir smulkesnių žinių.

Teikitės priimt, ponas Direktoriau, nuoširdžių jausmų 
išreiškimą. 1. H.

1921. X. 20.

Iš lietuvaičių moksleivių gyvenimo^užsieniuose.
Čikaga, Amerikoj (Laiškas „Naujajai Vaidilutei“). Netikėtai 

susidūrus su „Naujosios Vaidilutės- laikraščiu nudžiugo širdis, 
akys prašvito, bevartant josios turiningas skiltis. Ištisą popietį 
skaičiau ir gėrėjaus taip puikiais raštais.

Būnant svetimam krašte, visai arba beveik nieko nežinau 
apie savo idėjos drauges. Tad nūnai bus puiki proga susirišti 
artimesniais veikimo ryšiais.

Tikiu, kad jūs, lietuvaitės moksleivės, įdomaujate sužinot 
apie mus, amerikietes. Daug ką negalėsiu parašyti, bet visgi 
steigsiuos šį bei tą pabrėžti.

Čikagoje yra mokykla vardu: „Šv. Kazimiero Akademija“. 
Tąją mokyklą lanko vien tiek lietuvaitės katalikės. Mokytojauja 
seserys kazimierietės. Taip pat turi ir vienuolių skyrių, kur mer
gaitės būna išauklėtos į seseris. Galima pasakyt, kad tai yra di
džiausias lietuvių katalikų turtas visoj Amerikoj.

Apskritai kalbant apie visus moksleiviųs(es), jie yra išsimėtę 
po plačiąją Ameriką ir pasidalinę į dvi grupes: vieni katalikai, 
antri laisvamaniai?Mergaitės neturi jokios atskiros organizacijos, 
jos veikia sykiu su bernaičiais.

Per karą jųjų skaičius buvo sumažėjęs, dabar pradeda di
dėti. Nežinau kaip, kokiose sąlygose jūs gyvenate; mes—labai 
vargingai. Labai daug energijos reikia; idant su finansais kovoj 
nežlugtum. Skurstame visi. Jei atvažiuotumėte į Ameriką, tai greit 
susitiktumėte su nuplyšusiais, pusbadžiais lietuviais studentais. 
Čionykščiai moksleiviai neturi jokio savo fondo, kad galėtų rei
kalui esant nors dolerį gaut. Dabartiniu laiku daug darbo yra 
dedama jam įsteigt.
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Šiuom laiku pakaks, nes visos mintys netikėtai išsisėmė, kvo
tinius belaikant — smegenys pavargo.

■ " ’ . - Elena Šulčiūtė, Viekšniškė.
3001 So. Halsted St.

Chicago, Illinois.
(Laiškas Čikagos pašto antspaudu pažj mėtas VI, 22, Kauno—VII. 22).

* * ■

* ->
t . ■

Friburua^, Šveicarijoj. Čia studijuoja universite šios lietu
vaitės studentės: 1j Ambraziejūtė Marija'(istoriją), 2) Andziulytė 
Marija (istoriją, pedagogiją) 3) Petrauskaitė Ona (pedagogiją, 
vokiečių literatūrą), 4) Urnežytė Uršulė /pedagogiją, istoriją), 5) 
Vosylaitė Ona, amerikietė (anglų literatūrą, pedagogiją).

rūmuose, už jos sienų 
. Paprastai, tėvai pa-, 

kambarį, pristato prie mergaitės kokią tarnaitę,

Mergaičių mokykloslListiivoj.
MARIJAMPOLĖ. Mergaičių pe n.s i j o n a t äs. ■ šį 

rudenį „Vargdienių Seselių" Vienuolija įsteigė čia mergjai- 
tėms naujos rūšies auklėjimb ir mokslo įstaigą. Manau, kad 
ii įstaiga itin bus įdomi „Naujosios Vaidilutės" skaityto
joms; pasiryžau tad suteikti apie ją kiek žinių.

Pensijonatas yra mbkslo ir drauge auklėjimo įstaiga* 
Jo tikslas yra: a) išauklėti giliai tikinčias, doras; kilnioj 
širdies ir tvirtos valios moteriškas, kurios sugebėtų gyve
nimo audrose išlaikyti sveiką savo tikėjimą ir dorą; b) duoti 
aavo auklėtinėms tinkamo moteriškoms išsilavinimo, kurio- 
įgijusios galėtų būti naudingos visuomenėj darbininkės. ■

Šiandien esančios Lietuvoje mokslo įstaigos per maža 
kreipia-dėmesio į mokinių auklėjimą. Mokyklos įtaka moki
niams dažniausia telieka mokyklos 
veik jokios įtakos auklėjimui nėra, 
samd- 
sarba jau geriausiu atveju, kokią giminaitę, kuri maža tegali 
ir temoka rūpintis mergaitės auklėjimu. Tuo būdu mergaitė! 
lieka viena sau ir tvarkosi savaip.

Be to, mūsų mokyklose (gimnazijose) veik visur koedu- 
kacija (mišrumas: mergaitės niokosi drauge su bernaičiais). 
Galime sau įsivaizdint, kaip tokiose aplinkybėse eina mergsu-« 
čių auklėjimas ,.kokių baisių išdavinių gali turėti auklėjimo 
žvilgiu tokia nenorminga mergaičių padėtis.

Taigi Marijampolės Mergaičių Pelnsijonatas nori pir
moje vietoje pašalinti šitą nenormingumą. Į Pensijonatą pri< 
imamos vien tik mergaitės ir tai mokyklos amžiaus (daroma 
išimtys ir suaugusioms tam tikromis sąlygomis).

Čia jos bendrai gyvena nuolatinėj vedėjų globoj, laL 
kydamos bendros nustatytos tvarkos ir drausimės, ir lavin
tam o s bendro gyveninio dorybėmis, ypač mandagumu ir mo-

9

iii
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kėjimu apsieiti su žmonėmis. Tėvai, atidavę savo dukterį i 
pensijonatą, gal būti ramūs dėl savo vaiko globos ir auklė
jimo. . - - . • ' ;■ . , ’ '

Antras nieinormingumas mūsų mokslo įstaigose — tai 
neatsižvelgimas į mergaičių reikalus.

- Kadangi gimnazijos yra mišrios, tai mokslo~programa 
ta pati taikoma bernaičiams ir mergaitėms, maža teatsižVjeįL 
giama į mergaičių ypatingą psikę, gabumą ir į jų uždaviniui, 
ateity.

Tems i joną tas mano ir tuo žvilgiu eiti mergaitėms i pa
galbą.

rensijonatas yra užsibrėžęs šitokį mokslo planą:
1. Pirmiausiai mano teikti mergaitėms per 4 metus ben^ 

dro lavinimo, prisilaikant pagrinde naujos Švietimo Ministe
rijos nustatytos programos vidurinėms mokykloms. Tačiau, 
ir čia įdedamos pataisos: įvedama daugiau pamokų rankų 
darbo ir svetimų kalbų; be pamokų yra dar. praktikos pasb 
kalbėjimų, mokoma dar muzikos.

1 * *

2. Baigusios šiuos bendro -lavinimo» kursus pensijonin- 
kės bus toliau jau spėcijalizuojamos, t. y. galės pasirinkti sau 
vieną, |a r kitą lavinimosi šaką, į kurią jaučia daugiau palin
kimo ir gabumo, rensijonate ketinama įsteigti šie skyriai: 
1. mokytojų skyrius (4 metų kursas); 2. komercijos skyrius 
(2 metų klursas); 3. rankų darbelių ir namų ruošos skyriust 
(2 metų kursas) ir 4. vaikų darželių ir prieglaudų vedėjų 
(1 metų kursas).

Baigusios mokytojų skyrių galės arba eiti tuoj aus. mo- 
kytauti ar toliau mokytis universite. Baigusios komercijos, 
skyrių turės 6 klasių gimnazijos mokslo ir galės užimti viė-> 
tas komercijos įstaigose (banke, kooperatyve ir tt.). Bai
gusios rankų-darbelių ir narnų ruošos skyrių galės būti tošį 
specijalybės mokytojos ir tt. 5

Kiekvienas mato, kad tokia plati programa nėra įvyk
doma staiga, ūmu laiku. Dėlto rensijonatas ketino pradėti 
darbą iš palengvo, sistemingai. Šiemet nuo rugsėjo mėn. ati-- 
daryta tik pirmasis Bendro Lavinimo kursas. Kad ,,N. V.“ 
skaitytojos galėtų geriau sau vaizduotis, kaip einamas moks
las pirmajame kurse, paduosiu čia pamokų paskirstymą: 
religija — 2 vai.; Lietuvių kalba — 4 v.; Vokiečių kalba h-. 
6 v.; Aritmetika — 4 v.; Gamta — 2 v.; Geografija — 2 v.j 
Is'orija— 2 V.; Bankadarbis — 4 v.; Dailyraštis ir paišybą.
— 2 V..; (2 vai. tik klasėse bendrai, be to yra lavinimai, ku-1
riuos turi atlikti kiekviena sau); Gimnastika — 2 v.; gie
dojimas 2 vaį.; — viso pamokų = 32 vai. savaitėje. Mokoma, 
dar muzikos — skambinti pijaninu. •

--ak».
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Sąlygos priėmimo į pensijonatą šitokios: a) atatinkami 
kvotimai; b) mokslui neikia mokėti 400 auks. metams; c) iš
laikymui atsilyginti produktais arba 400 auks. mėnesiui.

. Kas norėtų smulkiau sužinoti apie įstojimo sąlygas, gali 
kreiptis šiuo adresu: Marijampole, Vytauto’g. N. 57 — Mer
gaičių Pensijonatas* 1 • Kr.

KAUNO Seserų Benediktinių Vienuolynas, eidamas savo pašau- 

mokyklą“, kurioje bus dėstomi
kimu ir norėdamas pasidarbuoti flsuomenės labui, atidengia mergai 
tems „rankų darbelių
bendro lavinimo dalykai sulig liaudies inokyklų programo kasdien 
po dvi valandi ir rankų darbeliai: siuvimas, haftas, mezgimas, neri
mas

II

II
II

II

ašiDomis, bažnytinių rūbu gaminimas, kasdien po tris valan
das. Žemaičiu Vyskupas yra suteikęs tam t krą leidimą, o Spie
timo Ministerija iš savo pusės pareiškė sutikimą. S z, Vincento 
a. Paulio Draugija padėjo vienuolynui pataisyti kambarį mokyklai

l! II

II

II

ir įsigyti įrankių.ir įsigyti įrankių. Įrengimo darbas baigiamas, ir jau priimamos 
mokinės be skirtumo amžiaus, neturtingos veltui, pasiturinčios už 

ėuesiui. Mokinės' kviečiamos tuojaas užsi-

II II

trisdešimt auksinų II II

rašyti vienuolyno f urtoj e.
Vienuolyno Viršininkė

T'erezija B er sena i t ė.

H

u

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo Lietuvoj/”
Kaunas. Kauno I - j ą g i m n a z i j ą (buv. Kauno 

„Saulės“ gimnaziją) paskutiniais trejais metais, kai* ji tapo pilna 
gimnazija, yra jau baigę šios merginos: 1919 m. keturios: Jadvy
ga Bradauskaitė, Ona Galdikaitė (pirmuoju mokiniu), Lučija Jako- 
vickaitė, Elena Miežinyte ir Antanina Vaitkevičiūtė. 1920 m. vie
na: Ona Vandžiūtė. 1921 m. šešios: Stasė Barzdaitytė, Alek
sandra Daktaravičaitė, j Barbora Irtmanaitė, Marija Jasenaitė (pir- 

t muoju mokiniu visais penketukais), Stasė Kairiūnaitytė ir Bronė 
Zelenkevičiūtė.—Baigusios, keliauja labai įvairiais gyvenimo ke
liais: vienos studentauja, kitos valdininkauja, trečios mokytojauja, 
dar kitos ištekėjo ir, pagaliau, kitos rengiasi dirbt vienuolėmis.

Šiemet Kauno I-joj gimnazijoj mergaičių skaičius, palygi
nant su praetais mokslo metais, padidėjo bent ketvertu dešimčių: 
I-VI klasės atskirtos nuo vaikinų, o VII ir VIII klasės mišrios. 
Mergaičių skaičius klasėmis toks: 1—41, II—42, III—34, IV—36, 
V—34, VI—18, VII-16, VIII 7. Iš viso 228.

Daugelis męrginų-^-ateitininkės. Kai dėl darbo organizacijos 
srity, tenka nemaža apgailestauk Merginos čia per maža rodo 
savo aktingumo, inicijativos. Jos dažniausia pasitenkina tik tuo, 
kad ateina į kurį susirinkimą, pasėdi ir namo... Nieko nepasako, 
nieko nepadaro. Yra tokių, kurios visai nepriešingos ateitininkų 
obalsiams, bet gi dėl kokių ten priežasčių, į jų organizaciją ne-
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prisidedą. Kartais sakosi neturinčios laiko, reikią daug mokytis, 
ar susirinkimuose nesą nieko gera.—Kai dėl laiko, tai taip lygiai 
gali kiekvienas pasakyt, nes visų moksleivių (os pačios pareigos; 
o tačiau, jų dalis randa tam laiko. Matyt, čia ne. laikas kaltas,. 
bet per maža gal turima noro.

Kiek teko girdėt VII ir VIII klasėse, merginos gan sąžinin
gai žiūri pamokų rengimo. Moksle jos visai’neužsileidžia vaiki
nais. Tačiau reikaluose šalia mokyklos, tenka pastebėt mergaites 
nusileidžiant vaikinams. Tas reiškiasi ypač viešumoj, kame mer- 

- gaitės tenkinasi daugiausia tylėjimu. Kuo tai išaiškint; ar išsila
vinimo stoka, ar įpratimo, ar jau toks moterų būdas? Manau, 
kad daugiausia tiesos gludi paskutiniame manyme, iš kurio eina 
ir antrasis. Kai dėl pirmojo, tai manau, kad bent mokykloje to 
negalima pasakyt: yra merginų išsilavinusių, yra ir vaikinų;-yra 
ir merginų „profanių" nemažiau kaip vaikinų.

Toks pasingumas vis dėl to vengtinas. Reikėtų griebtis ko
kių nors priemonių jam pašalint. Jeigu, draugės, dar mokykloje 
būdamos, duosim įsivyraut mumyse tam negeistinam blogumui, 
jis neapleis mūsų nei ateity, kas atsilieps ir dabar atsiliepia vi
suomenės gyvenime. Reikėtų dar dabar kol laikas, paimt save na
ga n, daugiau sekt, lavint savo protą ir valią, o reikale netyiėt.

Kai dėl susirinkimų neįdomumo, tai galima tik pasakyt, kad 
juk mes pačios kaltos. Visos noru aktingai juose dalyvaukime, 
o jie bus įdomūs ir turiningi.

Gimnazistė.

—„Saulės“ Mokytojų S e m i n a r i j a. Gražus žo
dis „saulė“! Kiek jis vaidinių sukelia!.... Saulė, pasakysiu, yra 
grožės židinys; dar daugiaus,—ji žemės gyvybės centras. Žiūrė
kim vasarą pavakare ar paryčiu:—žolynėliai, tartum, liūdi galvytes 
nukabę, susičiaupę... Visai kitaip, saulei patekėjus: tuomet, pasak 
dainiaus „linksta gėlelės, kur žiba saulelė“ .Nebe reikalo kai ku
rie pagonys saulę idealu apsirinko ir garbino kaipo Dievą.

Sis gražus, kilnus saulės vardas tenka nešioti Mokytojų 
Seminarijai Kaune.

Vos įžengus į Kauno miestą, tuoj, lyg spindulys, taip ir smei
gia į akis didelis milžinas, „Saulės“ rūmai Žaliajame Kalne. Pa
siteiravę sužinosime, kad tų rūmų turtais naudojasi: gražioji mer
gaičių lytis, jautrioji širdis (mergaitės čia auklėtinių didžiuma). Iš 
tiesų, gražu, jei rinkinys suderintas!...

„Saulės“ rūmai ir jos gyventojai žinomi plačioj Lietuvoj, 
j Čia, kaip anos gėlelės, mūsų jaunutė Tėvynė, keldamos! iš 
karsto tiesia savo išdžiūvusias rankas,, nuo geležinių pančių pa
mėlynavusias,—žaizduotas... tiesia į grožės, šviesos šaltinį—būsi
mas mokytojas,—ir šaukia pagalbos... Bet... veide nepasitikėjimas, 
trukumas vilties, sviravimas... Ar jos balsą supras taip, kaip ji 
nori?... Būtent: jai reikia mokytojų, tikra žodžio prasme, inteligen-
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tų, ne išorės (parėduose), bet dvasios didvyrių, kurie savo gele
žine valia, lyg plieno šarvais, apsiginklavę stotų prieš tuos, ku
rie griauna, kas brangu Bažnyčiai ir Tėvynei,—doros pagrindus* 
kad mokytųsi ramint vargstančius brolius, ypač gerai išauklėti 
jaunas kartas, diegti į mažutėlių širdukes tai, kas lietuviui nuo 
amžių brangu. Žodžiu, Tėvynė reikalauja rimčiau žiūrėti į moky
tojaus pasistatytą tikslą. Laikas išgirsti per visuomenės lūpas 
Tėvynės balsas...

Negalima sakyti, kad sauliėtės nukrypę nuo savo tikslo. At
virkščiai, yra tokių, kurios tiesiai į jį eina, nors, reikia pasakyti 
kad yra ir tokių, kurios turėtų rimčiaus pagalvoti ir pažiūrėti, 
kas ateity laukia ir ko iš jų reikalauja visuomenė.

Tat, draugės, daugiau vienybės, daugiau , sukoncentravimo 
sielos jėgų į vieną dalyką, nes vienybėje galybė. Pasirodykime, 
kad ir merginos moka rimtai galvoti. Daugiau spinduliuokime 
pavyzdžiu, tad ne veltui nešiosime gražų sauliečių vardą!

Saulės Kibirkštėlė.

— 1921 m. spalių m. 2 d. Kaune įvyko susirinkimas mergai
čių moksleivių organizacijos reikalu ir „Naujosios Vaidilutės“ 
klausimu. Dalyvavo apie 25 mergaitės: kelios aukštųjų Kursų 
studentės bei gimnazistės ir sauliėtės („Saulės“ Mokytojų Se
minarijos moksleivės), be jų kelios nemoksleivės, buvusios ateiti
ninkės. Pirmininkavo p-lė Žilevičaitė.

P-lė O. Galdikaitė, Miunsterio universito studentė, labai tu
rininga ir iš širdies plaukiančia kalba nušvietė neatidėliotiną rei
kalą mergaitėms organizuotis ir daugiau rūpintis religijos paži
nimu ir vidujinio dvasios gyvenimo sustiprinimu. Paminėjo gra
žų pavyzdžiu iš Vokietijos studentų bei studenčių draugijų, gy
venimo—jų nariai paskirtomis dienomis bendrai eina prie šv. 
Komunijos.

Ragino galvot ir jaust drauge su Bažnyčia. Sulig rusų fi
losofu Solovjovu, Katalikų Bažnyčią yra uola, į kurią atsimuša 
visos žmonijos galvojimo bangos. Laimingas tas, kurs yra Baž
nyčioj. Bet kiek tų nelaimingų pasauly ir pas mus Lietuvoje, 
kuriuos tos bangos nemielaširdingai daužo toli nuo Bažnyčios....

Yra kita mūsų žaizda, vidujinis krašto priešas, padaręs tai
ką su bedievybe—ištvirkimas. Religinės mokyklos tegali gelbėt 
mūsų jaunimą nuo žuvimo. Kadangi mes neturime religinių mo
kyklų—mus gal tik gelbėt religinės organizacijos. Yra, tiesa, gan 
didelė moksleivijos organizacija—„Ateitininkų“. Bet, deja, ji per 
maža rūpinasi savo narių vidujinio gyvenimo reikalais. Tik pa
matuotas ir p r a k t i k u o j a m a s tikėjimas yra tvirtas; jei ne
šios dienos ateitininkas ryt gali tapti bedieviu, Bažnyčios priešu.

Mums reikia tvirtų pamatų. Meilė—Dievo ir artimo meilė—yra 
•pamatas, gimdąs tikrą krikščionį. Eikime tat kuo dažniausia prie 
Dieviškos Meilės šaltinio—šv. Komunijos. Pats Kristus pamokins
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mus to, ko žmonės pamokinti neįstengs. Žmogus tik tiek pada
rys pasauliui gera, kiek geras jis pats yra.

Toliau, prelegentė ragino moksleives susipažinti su šv. 
Pranciškaus Asyžiečio gyvenimu bei dvasia ir sudaryt Kaune 
moksleivių tretininkių kuopelę, panašiai kaip tas daroma užsie
niuose. Tretininkių vardo nieKS negali gėdintis; Šv. Pranciškaus 
3-sis Įstatymas turėjo tokius narius, kaip Dantę, Džijotą, Leonar
dą da Vinčį, Rafaėlį, Kolumbą ir kitus išgarsėjusius pasaulinius 
ir dvasininkus.....

Po prakalbos kyla gyvų ginčų, kurie truko -daugiau, kaip 
3-jetą valandų. Išsiaiškinta, kad reikia sudaryti atskira mergaičių 
kuopelė, kur būtų galima gvildenti ypač mergaites interesuojan
čius klausimus, kur jos laisvai galėtų išsitarti. Vienos siūlė su
daryt „naujųjų vaidilučių" organizaciją, atsiskyrus nuo vaikinų 
—ateitininkų, kitos nori vadintis ateitininkėmis, tik turėt atskirus 
nuo vaikinų susirinkimus, dalyvaujant tačiau didesniuose ateiti
ninkų susirinkimuose, kongresuose ir 1.1.

Tas klausimas liko galutinai neišspręstas. Sutikta surinkt 
šiuo klausimu nuomonių ir kitų moksleivių ateitininkių.

Tuo tarpu nuspręsta platini moksleivių tarpe gilesnį su ti
kėjimo klausimais susipažinimą. Tam tikslui nuspręsta prašyti 
kun. prof. Bučį padaryti tam tikrų paskaitų iš apologetikos. Nu
spręsta eiti prie susipažinimo ir su kitais religijos, mokslo, do
ros ir gyvenimo klausimais, rengiant paskaitas, pasikalbėjimus 

■ir tt.
Kadangi mergaitėms svarbu turėti savo laikraštis, kurs būtų 

jų gyvenimo ir reikalų atspindys, kai kurios kalbėtojos karštai 
ragino visas susirinkusias raštais prisidėti prie „Naujosios Vaidi- 
utės“.

Susirinkime buvo išreikštas pageidavimas prašyt provincijoj 
gyvenančių ateitininkių atsiust savo pareiškimų susirinkimo gvil
dentais klausimais*). * * -*

Kun. prof. Bučio pirmoji paskaita moksleivėms apie „Tiesą“ 
-buvo spalių m. 16 d. KatekėčiųJKursų salėje, Viešoji Aikštė JĮ 2. 
Ten pat buvo ir kitos. Antroji paskaita apie ‘„Amžinąją buitį“ 
buvo spalių m. 30 d. Trečioji—apie „Išmintį gamtoje“ buvo lap
kričio m. 27 d. Visose buvo daug klausytojų. Pradėjo lankytis 
net moksleiviai ateitininkai, nors paskaitos buvo skirtos tik moks- . 
deivėms. ' '

X-tė.

*) „Naujosios Vaidilutės“ redakcija nekantraudama laukia ir kitų Lietu
vos mokyklų mergaičių atsiliepiant šiais klausimais, kuriuos ji galėtų bešališkai 
paskelbt musų laikrašty, kurio tikslas būt.veidrodžiu visų nusistatymų ir- krypsnių 
mtiaų katalikiškoj mergaičių moksleivijoj. Red.
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Marijam po] A Jau prieš karą Marijampolėj buvo rŽiburio“ 
mergaičių gimnazija, kurioje mokėsi netik Suvalkijos, bet ir visos 
Lietuvos mergaičių. Karas mus ištrėmė į tolimą Tambovą. Ilgu 
buvo Tėvynės. 1918 metais grįžom į Lietuvą ir vėl susispietėm 
Marijampolėje, sudarydamos, rodos, pirmąją ir vienintelę pilną 
mergaičių gimnaziją. -—-

Keli ištrėmimo metai sužadino mumyse Tėvynės meilę. Atsi
menu 1919 m. pradžią, kada mes lydėjome į kariuomenę einan
čius mūsų draugus. Tikiuosiu, neklysiu rašydama, jog kelių me
tų pritvinęs Tėvynės ilgesys, išsiliejo tada dainoje „Jau slaviai 
sukilo“, kurią mes dainavome Marijampolės gatvėse, lydėdamos 
draugus į Kauno Karo Mokyklą. Toji Tėvynės meilė labai gyvai 
reiškiasi mergelėse ir iki šiai dienai. Visos, ne tik valstybinės, 
bet ir mūsų gimnazijos Šventės ir vakarėliai kupini Tėvynės mei
lės. .

Antroji iš Rusų parsineštoji ypatybė—tai pesimizmas. Pa
žįstu ne vieną mano draugę, kurios jauną sielą kaž kokis . niau
rus debesys yra apniaukęs. Mes mokomės, linksminamės, bet sie
los gilumoje kaž kas lyg svetima glūdi. Ir jauti, žmogus, kaip 
tasai svetimas dalykas tavyje auga ir temdo gražiausias svajones. 
Nors, tiesa, Marijampolės gimnazijos apstatas ne labai duoda 
progos tam pesimizmui vystytis, bet vis dėl to turime pasisaky
ti, draugės, jog mūsų jaunoji siela, tarsi, kokiose replėse bręsta. 
Daug kas tų replių nusikratėme ir šviesiai žiūrim į ateitį. Bet, 
deja, dar ne visos išplaukėme į atviras gyvenimo jūras, kur taip 
smagu, nors kartais ir pavojinga vilnimis pasisupti....

Iš priemonių, kurių dėka pavyko man Rusų pesimizmo nu- ' 
sikratyti, paminėsiu čia paskaitas, vakarėlius ir kuopeles.

Marijampolės gimnazijos mokytojų tarpe turėjome ne maža 
asmenų, kurie šventadieniais arba šeštadieniais skaitydavo mums 
įvairiomis temomis paskaitų. Daugiausia buvo liečiama patys 
svarbieji mūsų moksleivių reikalai: religija, - dora, menas, būdo la
vinimas. Kai kurie mokytojai paskaitose keldavo klausimų mūsų 
mokslo programos srity. Negaliu užmiršti tų ginčų, kurie papra
stai kildavo, paskaitą išklausius. Kartais toki ginčai trukdavo il
giau,negu pati paskaita ir mes prisiginčijusios grįždavome prie sa
vo kasdienių darbų, it sveiku miško oru pakvėpavusios. Dažnai 
tos paskaitos rengdavo mus tinkamai suprasti dramas, mūs pa
čių vakarėliuose'vaidinamas. Taip pasirengę, mes kaž kaip go
džiai sekame vakarėlio prpgramą, Dieve! kiek po tokio vakarėlio 
būdavo naujų ginčų? Vienos dalinomės bendrais įspūdžiais, kitos 

j kritikavome vaidilas. Ir jautėme, jog tie vakarėliai, be pasismagi
nimo, plėtodavo dar mūsų žinių ratą. Beje, tie pasilinksminimai, 
arba, tiesiog kalbant, šokiai vakarėliuose! Aš juos myliu ir laikau
si nuomonės vieno mūsų mokytojo, kuris pasakė: Jaunam žmo
gui nedera nuolat sėdėti. Jo besivysiąs organizmas yra reikalingas 
judėjimo. Išlaikyk dorumą ir retkarčiais žaisk, kad net grindys.
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dimdėtų!“ Tiesa, tuose žaidimuose iš karto mes buvome netvarkin
gi. Buvo tat stumdynė, ne žaidimai. Mums, mergaitėms, darė tat kaž 
kokio nemalonaus įspūdžio. 3 et ilgainiui mūsų žaidimai susitvar
kė ir juose aš jaučiau, jog ir mano .dvasioj lyg kad atsileidžia 
nereikalingas įsitempimas ir niaurumas. Aš dariausi linksma.

Kalbant apie kuopeles, rodos, nieko ypatinga negelėčia pa
sakyti. Kuopelėse darbavosi daugiausia ateitininkai ir kanklinin- 
kai. Jie organizuodavo ir -paskaitas, ir vakarėlius. Čia tik pami
nėsiu vieną kuopelę, sudaryta specialiai mergaitėms/ 1920 metais 
susibūrė kuopelė „Marijos vaikelių“ vardu. Mūsų vyriausias .tiks
las buvo dorai gyvent ir daryt įtakos kitoms mūsų draugėms. 
Koks likimas tos kuopelės dabar- nežinau. ■

- 0. S-tP. ■
Šiemet pavasarį valstybinę gimnaziją baigė 17 mergaičių: Ka
tarina Balevičaitė, Marija Beinaravičaitė, Karolė Čičilaitė, Antani
na Domeikaitė, Zuzana Katiliūtė, E'onė ir Liuda Klimavičiūtės, 
Elena Kregždaitė, Marija Kundrotaitė, Julija Liutkevičaitė, Uršulė 
Navickaitė, Antanina Orintaitę, Stena Rachonskaitė, Anielė Radu- 
šytė, Liuda Šišlaitė, Magdelena Šmu’kštytė ir Ona Tarvidavičaitė.

. Šiais- metais valstybinę gimnaziją lanko 343 mergaitės: 
I kl.— 35, II kl.—55, ipo Kalėdų manoma atidaryti gretima kl.), 
III» kL—27, III1’kl.—30, IV kl.—43, V kl.-43, V! kl.—48, VII kl. 
-48, VIII kl. 14.

Gimnazijoj veikia ateitininkų ir kankltečių organizacijos. Or
ganizacijose dirbama bendrai mergaičių ir bernaičių. Ateitininkių 
yra viso 63, kankliečių 53. Ateitininkių tarpe yra nemaža darbš
čių, susipratusių mergaičių, kurios steigiasi lavinti kaip sielą taip 
ir protą, kad ateityje taptų naudingos tėvynei ir Visuomenei. Ko, 
tikimasi, ir atsieks.

. - ' ■ S-ė.
Panevėžys. Panevėžio Mergaičių Gimnazijos yra 7 klasės, 

kitais mokslo metais bus jau ir VIILta klasė. Iš viso visoj gim 
nazijoj yra 264 moksleivės. Be to, vyrų gimnazijos VIII klasėj 
yra 5 mergaitės. Mergaičių Gimnazijos programa lygi su Vyrų 
Gimnazijos programa.

Čia nuo seniau jau yra įsikūrę 2 moksleivių kuopos: ateiti
ninkų ir aušrininkų. Abiejose nuo pat jų susitvėrimo dalyvauja 
mergaitės kartu su vaikinais. Buvo mėginta keletą kartų įkurti 
atskirą bešalę mergaičių kuopą, bet vis iširdavo. Tik praėjusių 
mokslo metų gale įsikūrė prie ateitininkų kuopos mergaičių sek
cija, kurioj dalyvauja beveik visos vyresniųjų klasių ateitininkės.

Į susirinkimus mergaitės noru lankosi, referatus rašo nera
ginamos. Sekcija, galima sakyti, veikia gyvai, tik negali dažnai 
daryti susirinkimų, nes ne visumet galima gauti salę.

Gimnazijoj, padedant gamtos mokytojui p. Elisonui, jau 
antri mėtai veikia ,.Prigimtininkų kuopa". Šiemet įsikūrė nauja
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„Meno literatūros“ kuopa, taip pat mokytojams padedant. Šiose 
kuopose mergaitės taip pat gausingai dalyvauja.

Panevėžietė,
• • . *

R e d a k c i j o s p r i e r a š a s. Kad panevėžietės draugės 
moksleivės yra savęs vertos, parodo ir jų pavyzdingas pasidar
bavimas „Naujosios Vaidilutės“ paskleidimo reikalu: panevėžietės 
išplatino „Naujosios Vaidilutės“ 1-jo sąsiuvinio visą šimtą eg- 
zempliorių! Tai gražus pavyzdys ir kitų didžiųjų centrų mokslei
vėms. Bravo, panevėžietės! 

» i'

Rokiškis (P praeitu metųaisiniitiimi^. Ramus ir vienodas buvo 
gyvenimas Rokišky. Truputį poetingiau tariant, tai reiktų sakyt— 
pilkas. Iš tikrųjų, tokį įspūdį daro pradžioj pašaliečiui; bet įsi
žiūrėjus giliau į rokiškiečius, pamatysm, kad ir čia yra daug 
kilnių sielų, rimtai savęs lavinimu užsiėmusių.

Labai maža girdėt iš Rokiškio padangės. Atrodo, lyg tai 
būt apmiręs ir užmirštas kraštas. Dar iš politinio gyvenimo 
daugiau žinių teikiama, bet iš moksleivijos, tai visai kaip ir 

. nieko negirdėti, nes per daug ramus ir vienodas moksleivijos 
gyvenimas. Retkarčiais jį tik sudrumsčia ir iš paprastų vėžių 
išjudina kokie nors įžymesni įvykiai, kaip antai, solistų atsilan
kymas, tautos šventės ir retkarčiais suruošiami moksleivių 
vakarėliai. Tai sužadina jaunas sielas ir atitraukia nuo kasdienio 
darbo. Bet neilgam. Pasidalinus įspūdžiais, vėl dirbama nutrauk
tasis darbas, nors ir labai _ nepatogiose apystovose. Angštame 
gimnazijos bute tilpo arti 300 moksleivių, kurių tarpe buvo 
87 mergaitės,. Del vietos stokos, mokytojų kursų ir dviejų 
aukštesniųjų klasių pamokos būdavo po pietų. Dauguma mer
gaičių visai spėdavo mokytis su vaikinais.

Malonu atsiminti veidus, kuriuose vien dora ir darbštumas 
spindi. Daugiausia, tai atviros ir nekaltos sielos, vien tiesos ir 
mokslo trokštančios. Kad tiesos ir mokslo trokšta, galima paste
bėt iš to, kaip mokiniai laisvu laiku susieidami mėgsta pafilosofuoti, 
o progai pasitaikius, paberiama devynios galybės įvairių įvairiausių 
klausimų. Ir mergaitės, kaip minėjau, darbuojasi, nors kartais ir 
netaip tiksliai sunaudodamos laiką. Vienos net per daug užsidarę 
rausiasi knygose, kitos įsitraukia į linksmesnį gyvenimą ir už
miršta savo pareigas. Jos praranda gerą vardą draugų akyse. 
Bet rimtos ir neapsileidžiančios moksle visur tokios pasilieka 
ir pagarboj laikomos.

Apie tai, kaip geriau būt sunaudojus laiką, dažnai susirinkę 
galvodavom ir išrasdavom per reikalinga sudaryt bendrą mer
gaičių lavinimosi kuopelę. Kadangi nebuvo kas pradeda ir rūpi
nasi organizavimu, tai taip ir atidėliodavom. Ir dar nenumatoma, 
kad Rokišky kas nors panašaus įvyktų. Nes kuriai nors iš drau
gių užsiėmus organizavimu, o.mažai jame tesiorijentuojant, galima 
greit atsilikę nuo kasdien toliau moksle žengiančių draugų. Ir
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buvom visai nustojusios vilties rūpintis savo dvasiniu gyvenimu. 
Tik štai sulaukiame tamsiai žaliais viršeliais aptaisyto laikraštėlio.

* -Tai buvo pirmi „Naujosios Vaidilutės“ sąsiuviniai, kurie gilaus 
įspūdžio mums padarė. Iš paties jau vardo supratome, kad 
turėsime skatintoją ir draugę, kuri mumyse palaikys dorą ir kil
numą, kaip kad senovėje vaidilutė palaikydavo amžiną ugnelę. 
Džiaugėmės, kad musų siekiai yra artimi susipratusioms drau
gėms, kurios jau darbuojasi susibūrę kuopon.

Atsimenu, dažnai svajodavom, kad geriau galima išsilavint, 
gyvenant dideliuose miestuose, ir dažnai nusiskūsdavom nuobo
dumu. Bet turiu pasakyti, kad visur galima lavintis, tik vien 
reik dirbt, nes vien tik darbu auga ištvermė ir pajėgos*

Alytus. Alytaus vidurinojoj mokykloj (aukštesnės mokyk
los čia nėra) yra ateitininkų ir jiems priešingų—aušrininkų. Jų 
kuopelės gyvuoja jau trečia žiema ir leidžia laikraštėlius: atei
tininkai—„Tikrąjį Kelią“ ir juokų — „Pelėdą“, o aušrininkai pernai 
išleido „Aušros spindulius“ ir juokų—„Lapę,“ kurs tik šmeiž
tais mito; šiemet dar nepasirodė nei vienas nei kitas.

Iš draugių apie 20 yra ateitininkių ir kankliečių, aušrininkių 
dar nebėr. „Tikrąjį Kelią“ šelpė pernai savoraštais ir eilėmis 
daugiausia mergaitės, o šiemet, nors tos pačios paliko, bet kitos 
visai nustojo dirbę. Dalis draugių ateitininkių ir kankliečių yra 
tokios tik vardu. Iš dalies tas eina nuo pačios mokyklos bei 
kai kurių mokytojų priešingos dvasios,

Yra nemažas bendrabutis įkuriame gyvena per 70 mokinių, 
iš jų 14 mergaičių. Bendrabutis pačių mokinių rankose, dides
nius reikalus rūpina Tėvų .Komitetas.. Bendrabutis netur, kas jį 
tinkamai vestų, todėl jo tvarka labai bloga. Vakarais mokiniai ir 
mokinės vaikščioja kas kus nor, bė mokytojų žinios. Nors šie
met jau paskelbė, kad taip negalima, bet... Kurios mieste gyve
na, tas visai niekas neprižiūri.

Visa mokykla nėra, kaip kitos gimnazijos gerai pastatyta. 
Jaunoms sieloms daug papiktinimo, o pamokymo maža. Sekma
dieniais į bažnyčią neina visa mokykla drauge, o tiktai kas nor, 
taip pat ir mergaites neišskiriant. O šokių kas sekmadienis visi 
nori. '

' Paskaitų čia taip pat negiidėt. Prieš atostogas buvo kelios, 
bet tik iš aukštų mokslų, kaip iš astronomijos ir k. Etikos, do
ros reikalui neturim nieko geresnio. Draugės moksleivės knygų 
labai maža skaito, nors tinkamų knygų yra maža ir pačiame mo
kyklos knygyne, o visai netinkamų—daug.

Suėmus draugėn visa, kas gera ir bloga, vis dėlto tenka pa
sakyt, kad dauguma mūsų mergaičių yra labjau linkusios į va
karėlius, šokius, kinematografus, nekaip į rimtą lavinimosi darbą, 
ruošiantis svarbiems gyvenimo uždaviniams. Todėl, draugei, su-
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sipraskit, pameskit tą ištižimą, kratykitės dvasios snaudulį! At
minkit, kad mus čia, jau Lietuvos rytuose, gyvenančias laukia 
ypač svarbūs uždaviniai dirbt mūsų Tėvynės gerovei! Todėl, ren
kimės į tą darbą kuo rūpestingiausiai ir uoliausiai! Visokia pra
džia yra sunki. Bet tik atsidėkim darbui, surimtėkim, o pamatysi
me, kad nors darbo šaknys karčios, bet jo vaisiai labai saldūs!

Alytieiė,

Telšiai. Apšvietusi mus Lietuvos saulelė savo spinduliais, 
ragino ji kiekvieną steigtis ją pamatyti. Nebemiegojo ir lietuvai
tės, miglos rūkuose paskendusios. įsiskverbė ir į jų galvą tie 
visų branginami spinduliai. Suprato ir pamatė pasaulį kitokiu 
esant, kaip kad seniau buvo įsitikinusios. Veržiasi ir jų dvasia 
į tas stebuklingąsias paslaptis, ieško dvasios peno. Nori taip 
pat būti naudingomis savo brangiajai tėvynei. Nori nuveikt ką 
nors dora, kilnu ir aukšta.

Tokiomis susipratusiomis lietuvaitėmis yra ir Telšių gim
nazijos mokinės. Suplaukė jos į Telšius iš įvairių Žemaičių 
žemės kraštų. Nori pasiekt žmoniškumo. Tik tam nėra pasirinku
sios vieną kelią. Skiriasi ir jų nuomonės į du skyrių, kaip ir 
viso Lietuvos jaunimo. Vienos jų. dirba nieko neslėpdamos 
mokyklos sienoms, o kitos tai viską paslapty laikydamos eina 
paskui savo draugų, kurie jas veda. Tiesą pasakius, paskutiniųjų 
skaičius labai mažas. Ir tas pats tai ne iškilusių sielų, bet tik 
palaikančių partiją. Susirinkimai jų lankomi tik tam, kad tai 
kiekvieno nario pareiga. Taip nebūtų, jei mergaitės vienos 
susirinkimus darytų. Jų tarpe atsirado ir tokių, kurios 
dalyką supranta. Bet, veikdamos iš vien su vaikinais, neturi tiek 
drąsos, kad pilnai išreikštų savo nuomonę. Mergaitės dar tebėr 
pripratusios manyti, kad jos visais atvejais yra silpnesnės. Tą 
patį galima pasakyti ir apie mergaites ateitininkes.

Tačiau ne visos jau mergaitės iŠ partijos. Esama ir tokių, 
kurios neprisilaiko nė vienos pusės. Nežinia iš kur tas nepar- 
tingumas kyla? Bet vis dėlto šiek tiek numanu. Vienos dar 
nebuvo nusistačiusios, į kurią pusę krypt, o kitos tai truputį 
atsižvelgė į aplinkybes, ir antra, vėl, numatyta, kad vienos ir 
antros pusės lankomi susirinkimai tik tam, kad arčiau susipažintų 
su savo bendradarbiais ir t.t.. Taip kad tikrai pažiūrėjus matai, 
kad mergaitės tų visų kuopų — nedidelis pliusas.

Tik Telšiuos mergaičių partijos ne kovoja taip, kaip girdėtis 
kitur. Pirmaisiais gimnazijos įkūrimo metais buvo daugiau 
neapykantos negu dabar. Reiškia, tuo kart buvo daugiau suaugusių.

Mokykloj, visos mergaitės lyg vienos šeimos nariai. (Nors 
tas ne suvisai teisingai pasakyta; yra, žinoma, visokių ir mer
gaičių; tas pareina nuo to. kaip kuri apie save mano).

Apskritai pasakius, aušrininkės su ateitininkėmis gyvena gra
žioje säntaikoje, * X
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Lazdijai. Gimnazijos Vedėjo rūpesniu čia moksleivėms mer
gaitėms įtaisyta bendrabutis. Mergaitės moksleivės Š. m. spalių 
m. 9 dieną suruošė vakarą. Vaidino „Šventąją Agnietę0. Vaidini
mas nusisekė gana gerai. Žiūrovai buvo patenkinti. Nors vietomis 
galima šis tas prikišt, bet sulig mergaičių išsilavinimu—dovano
tina. Po vaidinimo parodė keletą gyvų paveikslų, kurie taip pat 
išėjo pusėtinai. Paskui pasakė keletą eilučių ir monologų. Eilu
tėms trūko gyvumo. Monologus sakė vaikinai, dzūkų iškraipyta 
tarme, be jokios minties. Vien turėta galvoj, kad publikoj pada
rytų kuo daugiausia trukšmo, juokų. Man rodos, netinka mokslei- 

—viams imti scenoj dalykai be minties. Be to, dar moksleivių ko? 
ras, vedamas vietos vargoninko, sudainavo keletą dainų. Kitos 
pavyko blogai. Po visa ko—ėjo šokiai ir žaidimai. Pagailėtinas 
dalykas, kad čia moksleiviai steigiasi daugiausia laiko užimti šo
kiais, palikdami labai maža žaidimams. Visų matyt buvo didžiau- 
sis noras šokti. Per šokius ir žaidimus nežiūrėjo tvarkos. Del to 
ne mergaitės kaltos,—tvarką laikė vaikinai. Mergaitėms galima pa
sakyti ačiū už gražiai suvaidintą „Šventos Agnietės" veikalą, ku
ris iš visų pirm buvusių pirmas. • _ Jf.

IIUkmergė. Ukmergės gimnazija, tiesą pasakius, labai netur
tinga mergaitėmis. Joje mergelių yra gal mažiau negu kitose gim
nazijose, o ypač maža jų vyresnėse klasėse. Pažiūrėjus į tą mažą 
mergaičių būrelį ir sulyginus jį su kitų gimnazijų mergaičių, skai
čiumi, jis atrodo lyg mažas krislelis, neturįs Lietuvoj jokios]reikš- 
mės.—Tiesa, kaip ir kiekvienoje žmonių draugijoje, nors ji būtų 
mažiausia, yra žmonių blogo elgimosi ir netinkamai gyvenančių, 
taip ir čia gąli atsirasti viena kita silpnesnės valios. Bet tas dar 
nenurodo, Kad visos Ukmergės gimnazijos mergelės yra sil
pnutės. Tame taip mažame mergaičių skaičiuje galima rasti ir tokių, 
curios savo valios jėga ir darbštumu Tėvynės naudai praneša 
gausingesnius moksleivių būrius. Jų tarpe galima rasti karštų- 
Dievo ir Tėvynės mylėtojų.

@@@@

„Naujosios Vaidilutės^ pasirodymo atbalsiai.

Pranešus apie savo t u r in tį n e truku s į vykt 
pasirodymą, „N am joji Vaidilutė" g ä v o išgirst 
tokių nuo mo n i ų:

Iš Aly t a-u s (1921. V. 19). „Kažin, ar bus tai gera, kad 
mūsų jaunos inteligentinės jėgos yra skaldomos. Juk mes turime 
„Ateitį"; o ir jos į 3 mėn. vos vienas numerėlis išeina"...

Iš J u rba rko (1921. V. 16.). „Mieloji „Naujoji Vaidilute"! 
Sveikinu tave naujai užgimus ir linkiu geros kloties. Gyvuok ir
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rodyk kelią jaunutėms seselėms į jų įdėsiu s! Kurstyk šventąją 
ugnelę jų Širdyse! Tai gražus darbas........“

1 š Kraž i ų (1921. V. 31). „Malonu mums girdėt apie 
Tamstų leidžiamąjį laikraštėlį „Naujoji Vaidilutė“... Steigsimės 
kiek galėdami jį platinti ir remti raštais...“

I š R a s e i n i ų (1921. V. 13j. „Raseinių gimnazijoj jau yra 
susiorganizavusi mergaičių moksleivių kuopa. „N, V-tės 1-jo są
siuvinio .„siųskite tai kuopai....“

I š Še d u v o s (192ÜV. 16). „Labai esame Tamstoms dėkin
gos už pareiškimą, kad’išėjo naujas laikraštis „Naujoji Vaidilutė..“

I š V ei ve ri ų (1921. V. 12). „Malonu girdėt, pradėsiant eit 
ir katalikių mergaičių moksleivių laikraštį. Išreikšdamas savo prie
lankumą,pasižadu aukot 200 auks. ir kiek galėsiu^ padėt, ko 
prašėt padėt.... Linkiu kuo sėkmingiausių vaisių iš Jūsų darbo.“

I š Zarasų (Ežerėnų) (1921. V. 18) „Žinią apie pradė
siantį eit mergaičių moksleivių laikraštį pasitinkame linksmai. Jau
sime savo reikalu jį palaikyt...“

Ii.
k

„ Nau j a j ai Vaidilutei“ išėju s, dėl jos rašė 1 aiš
ku o s e:

Bendradarbė Šakelė: „Del „Naujosios Vaidilutės“ tik 
nuoširdžiai dėkot begaliu už tą taip laiminga idėja. Mūsų mer
gaitėms yra neišvengiamo reikalo skyrium nuo berniukų ir savy s- 
toviai darbuotis. Jau tos nelemtosios koedukacinės mokyklos tiek 
daug žalos padaro mergaičių psikei, o dar bendras darbas kuo
pelėse labai daug kenkia tikram moteriškumui vystytis, nes mer
gaitės, laikydamos berniukus labjau išsilavinusiais, pradeda jiems 
bezdžionaut. Tik nelaimė, kad bendradarbių iš pačių moksleivių 
maža. Bet prijaučiančių „N. V.“ labai daug teko pastebėt N. gim
nazisčių tarpe. Manau atsiras ir kitur jų daugiau. Tvirtai tikiu, 
jog Dievas palaimins šį šventą triūsą ir skaisčios sielos su
siburs aplinkui šventojo Aukuro Dieviškosios Meilės Ugnies ir 
švies, kaip skaistutės žvaigždelės tamsoje niauros paklydjmų nak
ties, kuri dabar nori visiškai užgulti mūsų tėvynę. O skaisčių sie
lų dar daug yra, tik jos slepiasi,’kaip kvepią žibuoklių žiedeliai po 
paprastais lapeliais. Su džiaugsmu norėčiau padėt „N. V.“ kuo 
tik galėčiau....“

Iš Friburgo (Šveicaruose): v„ Kai dėl „Vaidilutės“, tai mū
sų nuomonės nepalankiai nusistatė. Šis laikraštėlis šalia „Ateities“ 
ir „Moteries“ yra visai nereikalingas. Visa, kas joje tilpo, galėjo 
būt puikiai „Ateity“ paskleista. Skelti mūsų ateitininkų mokslei
viją dar į dvi dali, mūsų nuomone, Šiandien dar peranksti, o ka
žin ir toliau ar bus naudinga.“

Iš Marijampolė s: „Apie laikraščio turinį’ir’jo’Įtolimes- 
nę vertę iš pirmojo numerio sunku ką pasakyt; pats sumanymas, 
be abejojimo, labai geras, tik ar jis nepastos kelio „ Ateičiai “ ir ar du
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vienos pakraipos laikraščiu įstengs išsilaikyt. Bet tai ateitis parodysa.
I š A1 y ta u s: „Mes Alytaus 4-sės mokinės, gavusios labai 

malonų laikraštį „Naujoji Vaidilutę0 esame labai patenkintos“...
Be n d r a d a r b ė X.: „N. Vaidilutė man atrodo mažumą per 

sunki mokinėms. Bet ką padarysi, kad nėra tinkamų rašytojų. 
Čia reiktų ypač moters plunksnos.“

E S u1 č i ūtės i š A m erik o s laišką žiūr. 153 pusi.
G. D o enkar d f a i t ė s iš Try r o (ištrauka iš laiško, 

išspausdinto 143 pusi.): „Už atsiuntimą dviejų Jūsų laikraščio eg
zempliorių „Trutznachtigairė“ jums nuoširdžiai dėkoja. Deja, mes 
čia nieko negalim rast, kas mums jį galėtų išverst. Nors ir var
das „Naujoji Vaidilutė“ (Die neue Vestalin) mums nusako tūle
riopa dalyką, tai betgi mes norėtume kai ką arčiau žinot. Gal būt 
Jūs, gerbiamas ponai direktoriau, būsit malonūs ir paprašysit ką, 
mumsĮkiek tiek pranešt apie jūsų pastangas. Arba vokiškai,—nors 
ir būtų bloga kalba, mes jau susivoksim—arba prancūziškai, an
gliškai, lotyniškai, graikiškai, ebrojiškai arba rusiškai. Mes turim 
vieną poną taryboje, kuris kiek tiek supranta rusiškai, gal būt 
galės jis mums išverst lietuvišką laikraštį, jei skirtumas (kalbos? 
Red.) nebūtų per daug didelis“...

E- Klemenz^aitė iš Rctenfelso pilies prie Maino: 
„Sveikink Dieve! Daug dėkoju už džiaugsmą, kurį, man Jūs su
teikėt laikraščiu. Mano laiškai tikrai nebuvo verti būt spaus
dinami ir aš pati turiu juoktis iš savęs dėl mano literatinio darbo. 
Viso gero „Naujajai Vaidilutei!“ Mes džiaugtumės daugiau apie 
us išgirsti. Nuoširdų pilies sveikinimą“. >

- III,
Spaudos balsai dėl „Naujosios Vaidilutės.“ 

„L i e tu v o s B ai sa s“ (1921. V. 31, Nr. 16):
„ .. ., Nuo kito numerio pasimsią jį vesti pačios mergaitės 

moksleivės. Kai bus—tai pakrikštysime. O tuo tarpu tai toli gražu 
ne „mergaičių moksleivių laikraštis“: tai rinkinys tokių pat rimtų 
ir sunkių straipsnių, kaip v„Mokykla“, „Kosmos“; spėjama ir bu
simasis „Logos“ ...... „Žmonės ir idealai“, „Sąžinė ir jos glo
bojimas“, „Didvyrių mirtis“, „Šv. Jeronimas ir moteriškos“, „Apie 
šokius“ ir kiti tokie dalykai lygiai.gražiai būtų tikę „Mokyklai“, 
„Moteriai“ kaip ir „Naujajai Vaidilutei“. Pasakytume, kad dar la- 
bjau pirmosioms. Esame tikri, kad šia turtinga medžiaga, kurią Pr. 
D. sukaupė į šį almanachą, kuo mažiausiai pasinaudos—mokslei
vės; jos tiesiog nepaskaitys tokių rimtybių. Ir mums aišku štai 
kas; arba Pr. D. savo turimąją medžiagą atiduos “Moteriai“, ku
ri taip stinga geros medžiagos, arba iš .tikruįų pavelys, kad pa
čios mergaitės leistų tbkį sau laikraštį, kokį jos tęsės saviškai 
atsipasakodamos net to paties Pr. Dovydaičio raštus, jei nenori 
kad sunkūs filosofiniai dalykai paliktų jo paties satasfakcijai, o ne
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moksleivių naudai „Kosmoso“ ir „Logoso“ redaktorius nepataikys 
būt ir pusmergių laikraštėlio redaktorius.

Išeita vęs dveitą sunkesnių sakinių iš straipsnelio „ Šv. Jero
nimas ir moteriškos“ recenzentas sako: “

„Taip nerašoma—mergaitėms, moksleivėms vos tik aukštes
niųjų mokyklų.

Perrimtas, perfilosofiškos stilius net ir tokių rašinių, kaip 
St. Šalkauskio: „Rūtų darželis“, ir Lacordaire’o: „Marija Magda- 
ietė“.

Be to, moralais ir sunkiąją filosofija vargu bau galime su
interesuoti žaliagalvius; ir tuos pat retus suinteresuotuosius paver
sime nuobodžiais sensatais. Norint paveiki į jaunutes Širdis, rei
kia tie patys dalykai žymiai praskiesti“.

V(aižyanta$).
„Lietuva“ (1921. VI. 12. Nr. 128):
„Dar vienas« moksleivių laikraštis, bet visai skirtinas, nes 

pavedamas tik mergaitėms..... Laikraštėlis savo katalikiška pakrai
pa daro savotišką žingsnį mūsų mergaičių tarpe. Tik žinoma 
nuobodumo pakaks, jei ir toliau vienas asmuo ji prįrašinės“.

X.
Laisvė“ (1921. VI. Nr. 119):

„ .... manome ar didelė dalis šitų raštų nebūtų galėjus tilpt. 
„Ateityje“, taipgi moksleivių laikrašty?

(Paminėjus viso turinio antraštes baigiama): Tiks ši knyga 
ne tik moksleivėms, bet ir mokytojams bei pedagogams-“

N. Šilas.
„ Draugija“ (1921 m. gegužės ir birželio mėn. 212-213 

pusi.):
„Pirmutinis „N. Vaidilutės“ n-ris išėjo įvairus... (Prielankiai 

painformavus apie turinį, toliau rašoma ): Del kalbos butų galima 
padaryti ne vienas priekaištas. Pažymėsime tik bendrai, kad strai
psniai dažniausiai parašyti sunkoku stilium, daugelis atsiduoda vo
kiečių kalbos dvasia. Be to, laikrašty skiriamame mergaitėms kei
stokai atrodo pradžioj įdėta Vincui Dovydaičiui dedikacija, o vi
dury tam pačiam Vincui skirtas straipsnis „Draugas Vincas—tėvy
nės auka“.- Ką čia a. a. Vincas turi bendro su mergaitėmis, mes 
tikrai nesuprantam. » . . .

Bet nežiūrint tų netobulumų „N. Vaid.“ reikia laikyti musų 
laikraštijoj pageidaujamu apsireiškimu.—Taigi ir linkime naujam 
mergaičių moksleivių organui pilniausio pasisekimo“.

• j x4. J(akštas).
„Tėvynės Sargas“ viename savo numerių tuoj po.,N, 

V.“ išėjimo ją minėdamas įdėjo ilgą ištrauką iš pirmojo straipsnio.
„Moteris“ (1921 m. birželio m. 6, Nr, 16 pusi.):
(Keliomis eilutėmis užkliudžius turinio antraštes, rašoma): 

„Naująją Vaidilutę“, kaip mergaičių moksleivių laikraštį, sveikina
me ir linkime sėkmės,
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Džiugina mus tai, kad jaunesniosios ęiraugės kitą numerį 
pačios žada prirašyti, nes šis numeris daro įspūdžio, kad išsira
šyta vieno žmogaus tiek, kiek jam visa tai priskaudėjo, o tokiam 
išširašymui, mano nuomone, būtų pakakę vietos „Ateity“, kuri 
yra labai artima moksleivio dvasiai iš vienos pusės ir „Motery}“, 
kuri taip pat savo kaštu (?Rędj gali būti artima mergaitei.

Kiekviena nauja mintis yra brangintinas dalykas. J 
Mergaičių moksleivių judėjimas nėra jau visai naujas daly

kas, neš jis draug prasidėjo su bendrų moksleivių judėjimu atei
tininkais ir gal būtų daug naudingiau neskaldant jėgų, medžiagą 
„Naujosios Vaidilutės“ sunaudojus „Ateity“, ar, pagaliaus, jei bū
tų reikalo, jos mergaičių skyriuj.

Oal „Naujoji Vaidilutė“ atras naujų kelių ir pasidarys nebe- 
liečiamas dalykas, tuomet ją ir josios kelius karštesnių, gilesniu 
jausmu sveikinsim.

Tikimės matysią kitą „Naujosios Vaidilutės“ numerį jau or
ganizuoto gyvenimo veidrodį, tuomet plačiau galima bus išsitarti“.

S. P-tė
„Ateitis“ (1921 m. 6-7 Nr, 178-180 pusi.):
„Netikėtai aplankė mus naujas svečias, pasirodė laikraštis 

vardu „Naujoji Vaidilutė“. Kiekvienas netikėtas įvykis ką nors 
ypatinga reiškia,—ką gi reiškia „Naujosios Vaidilutės“ pasirody
mas? Ugi, reiškia: pirmiausia, kad Lietuvos visuomenė gyva; to 
liaUjkad ji ne tik gyva, bet auga leisdama naują atžalą; galiausiai, kad 
mesta pirmoji mintis, vadinanti besimokantį vidurinių ir aukštųjų mo
kyklų mergaičių jaunimą susiprasti ir rengtis į gyvenimą XX-jo 
amžiaus moterų lyčiai tinkamais būdais. Ką gi pačios moksleivės? 
jos su džiaugsmu priėmė kilnų šauksmą, prielankumą „Naujajai 
Vaidilutei“ jau ir dabar rodydamos; vienos šį I-jį num. eilėmis 
puosdamos, kitos ryždamosi nuo kito num. pačios šį laikraštį 
redaguoti.

Pirmojo Lietuvos mergaičių moksleivių laikraščio (numerio) 
turinys rimtas ir įvairus:

(Plačiau, kaip, kuriame kitame „N. V-tę“ minėjusiame laikraš
ty užkliudžius straipsnių turinį, baigiama).

„Naujoji Vaidilutė“ kvėpuojanti krikščioniškos meilės ir skai
stybės ugnimi, tikrai tinka įsijudinti jautrioms mergaičių sieloms, 
bet... neverkti,—o fik siekti šventumo, vainiku apdabintos skais
tybės“. Turim konstatuoti, kad „N. V.“ paverš „Ateičiai“ žymią 
dalį skaitytojų ir bendradarbių, bet ar privalom dėl to liūdėti?.'. 
Ne. „N. V.“ tik palengvins Lietuvos moksleivių jaunimui eiti į 
kilnų obalsį: Visa atnaujnti Kristuje*', Matusas

„A t e i t i e s“ 8-9 N-ry pranešama, kas nutarta dėl „Naujo- 
sios.Vaidilų tė s. “ š. m. ateitininkų konferencijoj, būtent: „Nau • 
joji Vaidilutė“ yra savų ypatingų mergaitės liečiančių klausimų 
reiškėją šalia bendro visiems ateitininkams „Ateities“ laikraščio.
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Atskirų nepriklausomų nuo kuopų Tarybų „vaidilučių“ kuopų Į
nekuriama, bet galima daryti sakei jos/.—Pridursim nuo savęs, j
kad “kaip konferencijoj iŠ visa, taip ir pakėlus klausimą dėl „N. . Į 
V-tės“, konferencijoj’dalyvavusios ateitininkės laikėsi labai pasin
gai; tat šis pasiūlymas buvo vaikino iškeltas, vaikinų buvo ir 
priimtas. „Naujoji Vaidilutė“ nori moksleives mergaites paragint, 
kad jos p a č i o s imtųsi apie save spręst, nelaukdamos, ką 
apie jas nuspręs vaikinai. ____ ___„

f ’

Redakcijos pranešimai.
Kaip mūsų skaitytojos mato, „Naujoji Vaidilutė“ 

yra paveiksluota. Siame sąsiuviny tačiau galėjome įdėt 
tik svetimų žemių asmenybių ir dalykų vaizdus. Bet
gi dar didesne pamėgs įdėsim paveikslų iš Lietuvos 
mergaičių moksleivių gyvenimo, darbų ir įstaigų, jei 
tik mūsų skaitytojos pasirūpins mums tų vaizdelių kuo 
daugiausia pagamint ir atsiust. Taigi laukiame atsiun- 
čiant.

iii

ir
l paveikslo iš Lietuvos

iii

u u

1

C?”

Akmens
NAUJŲJŲ VAIDILUČIŲ AUKURUI STATYT.

Ekscelencija Žemaičių Vyskupas Pranciškus 
r Naujajai Vaidilutei“ leist paaukojo 5000 auks.

Studentė Ona G a 1 d i k a i t ė paaukojo auksinį laikrodė
lį, kurį pardavus gauta 1500 auks.

Šiems pirmiesiems „Naujosios Vaidilutės“ aukuro pagrin
dėjams nuoširdžiausiai dėkoja

„Naujosios Vaidilutės“ Redakcija.

r LAIŠKU DĖŽUTĖ.
Visų draugių bendradarbių raštai, nesuskubę patekt į šį 

sąsiuvinį, bus įdėti į kitą artimiausį. Laukiame žinių iš mergai
čių moksleivių gyvenimo iš visur, kur tik mergaičių mokomasi.

Į Į I B I II .11......................  III <■<11

Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė, Jakšto g-vėNė 2
*
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