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P Šis sąsiuvinis išėjo 1922 m. kovo 31 d. Kitas 
L artimiausias sąsiuvinis rengiamas išleisti prieš vasaros 

atostogas. Visi raštai jam reikia gaut nevėliau gėgu- 
Į žės m. 1 d. Gauti vėliau galės į tą sąsiuvinį nėpakliūt, 
h kaipo pasivėlinę.
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Artinantis Kristaus Prisikėlimo Šventėms,
’ . ■ ' • * ‘ v • J

kiekvieną mūsų draugą paakiname Kristaus žodžiais:
TALITHA KŪMU

tai yra:

Mergele, kelkis!
Ir atėjo vienas iš sinagogos vyresniųjų- vardu Jąjiras-, 

ir pamatęs jį pudįė jam į kojas-, ir didžiai maldavo jį tary
dama^: MĮano dukterėi atėjo paskutinė vadainda; ateik, ūži- 
dėk ant jos ranką, kįad pasveiktų ir gyventų. Ir nuėjo su 
juo... '
s aky dĮatmi: Tafvo dų k tlė

Ir atėjo vienas iš sinagogos vyresniųjų- vairiu 
ir -x 
damaisj: Mjano dukterėi atėjo paskutinė vadainda; ateik, ūži-

Ir nuėjo su
Dar jam bekalbant, ateina nuo sinagogos .vyrėsniojo- 

Tiafvö d’uktlė iiunįlrė, k'am dar kamuoji Mo 
kytoją?, O Jlėzus, išgirdęs pĮasąkytą žodį, tarė, sinagogos' 
vyresniajam: Nesibijok, tiktai-tikėk.; Ir niekam nelei do jei t 
pjaskui save, kaip tiktai Petrui ir Jokūbui ir Jonui, Jokūbo 
broliui. Ir (ateina į sinagogos vyresniojo namus,- ir maro su
judimą, ir verkiančius, ir balsiai raudančius. Ir įėjęs tarė 
jiem®: Kiato trukšmaujatie ir verkiate? mergeffe 
bet mįegta.. Ir 'jie jub^^^g’T^įis, išvaręs visus, paW

■ j ’ ’ * • ' '
. *3 .‘V^' y--1-

nenumirė,
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172 MERGELE. KELKIS!mergelės. tėvą ir »motiną ir -fsu juo buvus i us, ir įėjo, kur ji buvo. paguldytą. Ir laikydamas nąergeKės rf^iuką sako jai: Talitha kurni, kas išverčiama: Mergele (sfajkau tau) kelkis! Ir tuojau atsikėlė mergelė ir vaikščiojo; ji buvo dvylikos metų; ir jie didejliai nusistieibėj o. Ir įsakė jiems griežtai, kad to niekas nežinotų; ir liepė, kad; duotų jai valgyt.
Mirtis ir miegas.Pabusk iš miego ir prisikeik iš numirėlių, irKristus lave apšvies.
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Prieik’, prie Jajiro dukters, įsižiūrėk į jos apvilkta^» akis, į jos sfaistyrusius veido bruožus, į jos atšalusias rankas!Tai yrą sielos paveikslas, esant ji'ąi sunkioj 'nuodėmėj'.Kaip dažnai esti mergepių, kurių sieloj yra numiręs malonės' gyvenimas, ir khn:m^ Dievui yra jaunuolių lavonai! Gal būt ir tu esi tokia?Esti ir kitos, kbrių siela, rods, nenumirus, beiti,už- m ig u s dvasios miegu. Jos gyvena ištižime ir tingumte.Kristus, mirties, nuodėmės ir pragaro nugalėtojas, šūktelia joms visoms per savo apaštalą: prisjkelkiš utimi relių...“Kaip dažnai tu sąvo viduj jau esi jutusi šį Šauksmą? N)e- kietink ilgiau sąvo širdies ! »
0

Iii

Tokia djar jauna ir jau numirus! Ant .aįmžinos pražūties krašto, galinti kiekvieną akymirksinį įkristi, jei Dievo gailiu gumas įatitr auk ssavo ranką!Mergele, kelkis\!Tu. miegi pavojingą ištižimo miegą, esi niei šilt(a nei šalta, pinklus Dievui daiktas1).

i

f

%

Nuslpurtink šitą a b e j i n g u m ą, šitą t i n g u m ą1 Dievo valia, kad tu netik gyventum, bet kad diena po dienoš gĮaĮu- s'ingesnį gyvenimą turėtum2). Kreipkis į Dievą, kurs links- mbią tavo jaunystę3);, tik tikėk, pasitikėk, šaukis į j'į: „Viešpatie, ką aš turiu daryt, kad gyvybėn įeičiau?“4); k'aū gyvybę v ė 1 p a s i e k č i a u? ją sustiprinčiau ? ją patobulinčiau? ją atbaigčiau?„OSTe viena duona gyvas žmogūs, bet kiekvienu žodžiu, kUrs išeina iš Dievo burnos“5).Taip, piaslvarstyk, dėkis į širdį tas a m ž i n ą s i a|s t i e- sį a s, kurios kaip trimitai skamba į kairaus ir tur galios prikelti numirėlius! •II

l .

*
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;yAr in'ano žodžiai Hera kaip t.ugnisį; sako Viešpaty jt 
. kaip kūjis, kurs trupina uolas ?“6) ;

Ir kai tu pagalvojai ir pažinai, kas tau reikalingąiš- 
■ ganymui, tai pasidrąsink ir imkis darbo:; išrauk, sunaikink, 

pašalink, statydink ir ąugindink l7) Dievas tikrai p ag a u 
’s in a tavo teisingumo8) vaisių augimą, kaip tik tu būsi 
pradėjus, ir jei tau rimtai rūpės kreiptis į gera.

Iš Doss’o „Išmintinga Mergelė^. ~
*

■ ♦ *
„Gustate et videte, quoniam suavis 

ėst Dominus. Beatus vir, quisperat in eo.“
■ Ps. 33. ū '

Kaip tyrų nendrė vėl viena 
Dląškaušt skausmo' kupina;
Ir,'rofd’sį įniršęs- jau šiaury®
Mane nuvargusią prarys —- -

Ir aš pražuvus audroje 1
B,et ne! štai Meilės spinduliai
Man sielą palietė tyliai 
Ir prasiblaivė vėl naktis, 
Nurimo verkianti širdis -

Ji laimę rado kančioje!
Kaip saldūs skausmas, sopuliai, ’
-M^an širdį verdantys giliai!
Linksima žengiu skausmu keliu 
Kančioj1 geriau mylėt galiu — 

Mylėti. Meilę amžinai!
Laimings, kas syki tai pajus,

• Likimo^ žaislu nebebus — 
Ugnyne Meilės jis švento® 
Suras stiprybę visados

Ir žengs1 Išganymai! linksmai!
1919. X. 21. » ' (XII) ’ Sakelė.

Tada tiktai laimė, kai rūta žaliuoja,
Tada tik linksmybė, kai skamba daina:
Tada ir graži, kaip liūdnai ją dainuoja, 
Ir žavi jausmus, kaip saulėta diena.

Tada mūsų sesė—gėlių karalaitė, 
Kai rūta Žalioji dabina kasas: 
Tai mūsų mergina—garbi lietuvaitė, 
Net. dainiai pašvenčia jai savo dainas.

Garbė tau, lietuve, dėl tavo vainiko,
Garbė tau suteikta Aukščiausio valia; •
Ne vieną tu palenkei širdį didiko, 
Bet rūta tavoji vis klesti žalią.

. Nutrūkusi Styga.
.■ ’ * * * .

Jer. 23, 29. t. p. 1, 10. s) 2 hör. 9, 10.
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Užgavėnių sapnas.
* . • • • , •Greitai bėga laikas. Visai, rodos, nesen'aiū buvo Kalėdoj Štai jau Užgavėnės.. Bet 'man' tinka pžgWėnės,» tai bent pasilinksminti galima: šokį, žaidi, visus vargus užsimiršti per kas dienas ..^ Bet pereitų Užgavėnių ;niek ūme t neužmiršiu.Buvo u žg aveniu antradienis. Rengiausi į vakarėlį. Jau- čiaus’i kiek nuvargus, o į vakarėlį’būvo dar per anksti, tai truputį priguliau. Nespėjau sumerkti- »akių, matau: stovi - jauna graži mergaitė. Jos drabužiai balti, plaukai geltonį, žiba lyg auksas, palaidi nusidriekę žemiaųs liemens, kojos! basos. Vienoje rankoje laiko žydinčią alyvos šakelę, o kita —- 'ant krūtinės. Veidas smulkus, šviesiai raudoniais akys didelės, žydrios. Manau, bene busi tik senovės! lietuvių deivė, apie kurias' mäno senelis daug pasakodavo. Nudžiugau. -Tuo kart nepažįstama paėmė maftie» už rankos ir sako:—j Matau, kad pasitiki manimi; eikš' su manim, aš turiu daug, daug ką pasakyti.-Aš puoliau prie josį kaip kad puola kūdikis prie savo _ motinos kelias diedas jos- nematęs, ir ap svaigiau. Susyk girdžiu tvirtą, bet malonų balsą:— „Svajonių drauge, žiūrėk!“Stebuklai! Aš gražiame sode, aplinkui įvairialusios (ne- matyto’sHgėllės žydi, jų spalvosi taip masina akį ir traukia? širdį, kad mania'u laimę radusi..., . ;- To- dar negana. Mergelė paliepė visur apsižiūrėti. Gi žiūriu — viršui mano galvos., rodosi ranka pasieksiu, žvaigždės ir kiti dangaus kūnai. : Nusigandau, norėjau klausti, kur aš, k;as sū manimi dedasi, bet sužavėjo maaier muzika, kad nė žodžio negalėjau tarti... y ° .Ji, tartum vasiaros metu javai, dvetkialnt švelniam vėjeliui, palengva plaukė ir nyko oro erdvės gelmėse, i Josi akorduose skendėjo giesmės žodžiai: ,,Žmogau, pasauly tu 'laimingiausias, nes gerai žinai, kla|m esi Įleistas...“Šiuo momentu man taip buvo gera, gera be ga(Io, k aid nejučiomis puoliau prie jos šaukdama: „Aš čia visadės su tavim...“ - >Ji atsakė: < \—■ „Turėk kantrybės), diar čia ne galas.“ Ir nunešė ant kalno viršūnės, pirštu parodė pakalnę.Dievulėli brangus! dar labjau nustebau paįmačiusi. Žiūriu, jaunikaičių ir mergelių daugybė. Visi tik švaistosi, bėgioja. Bet kas išneįkš Mano išgąlstiį, kai pamačiafu jų d’air- bus?! , ■ 1 ■ į .Jaunuoliai, be mažiausio pasigailėjimo, kerta, kapoj# žilus sulinkusius senelius. Klupsti rankas susiėmę prašo pa-
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sigailėjimo, ibet kur tau, jįę apakę nieko"'nemato — njejaiu- 
čia... : ... , r .' v..« • ' ’ *. . . • ~.’ .’• ..■

Tokį Kruviną darbą dirba ir merginos, tartum iä jų krū
tinių būtų kasr4špįėšb-4ą' neįk ainuo j amai brangų įgimtu 
turtą, jautrią Širdį. • \ . . <

Žiūriu, nė nejudu, sieku kuom) pąsibąigs. Toli, vos ma
tyti, lyg kas latlekia; žiūriu, net .akis primerkus. Gi kokią 
dešimtie merginų, kaip ir nepasidaliną k'uo. Tik žiūriu — 
viena iškėlė kryžių, kita greitai ištraukė iš šaliat stovinčio 
jaunikaičio rankos kąbdą ir perkirto kryžiausęk*aĮnčįą pusiau.

■Palkiams visi ėki'ė kapoti aplink žydinčias'gėles, ypaič 
baltąsias lelijas. Mano širdy užvirė, kraujau suvirpėjo Mirk
sniai ir aš stipriai sugniaužus kumščias s'urik&Įu: . .

— O jūs?, bedieviui, ką darote?! Kaip jus šventa že
melė nešioja?!...

Pakėliau akis į savo svajonių draugę, tarsi pagąlbbįs 
ieškodama. Ji stovėjo, lyg nudiegta. 'Alyvos, Šakelę abiem 
rankom laikė prie širdiesi prispaudus, o per jo$ skaistųjį veįb 
dekį viena po kitos* riedėjo? ašaros, Mano širdį apėmė n|ea(p- 
snkomas gailėsis, ir aš, tartum kūdikis, pro verksmus sūr 
sukau: :

— Sakyk greičiau, ka visai tai reiškia, neshaš iš baimės 
mirsiu?!

Ji rimtai nusišypsojo, glostydama mano galvą raįninjo, 
ragino turėti kantrybės!, o visa, girdi, paaiškėsią. Kieki jp0t 
lūkėjus iš gilumo širdįes atsiduso, alyvos šakele prispau
dusi prie angėJiškų lūpų pafoučjava ir pradėjo:

— „Šie reginiai tai Užgavėnės^. Pirmas1 reginys* — gra
žusis sodas, tai užgavėnes gražiai praleistos. Tie dangau^ 
kūnai žemai, tai žmogaus; nesugadintos valios ženklas, jo 
sįekimų kijlnuinas ir pagalios žmogaus išskyrimas iš talrpo 
gyvulių, parodymas^ kad tik jam leistą mintimi skristi ten, 
kur arui sparnais'.

Antras reginys — Užgavėnės blogai panaudotos. TaJu 
gali rodosi mažmožis. Sakysi gal, tąi kaįs tas1vienas vaka
ras; bet aš pasakysiu, kad| išl mažmožių susideda visas musių 
gyvenimas1 šiame pąsia'uĮly, nuo: kurių priklauso ląįmė arfnįe- 
Ūaimė anapus karsto; Žiūrėk, jaunimais neklausydamas se
nukų tėvų, - Bažnyčios įspėjimų netinkamai laiką leidžia. 
Kuomet, jau gavėnia, sienai po dvyliktos nakties, nieko ne
paisydami, kapoja, mindžioja Kristaus kančios atminimą. 
lEJrįyžiaUsi ne br angina, nors Jis ir dangų atrakino. Tų gėjių 
kapojimas1 tai visokių dorybių paniekinimas, bei kurių, y paß 
be baltų lelijų, jaunimo gyvenimas, tartum tyrumų palm’^bq 
tinkamo'Si drėgmės ir nuolatinio vėjo siūbavimo, mažai te 
turi šakų, po kuriuomis keleivis galėtų tinkamai ilsėtis/1;

Pabąigbs jai kalbėti, ąš d(a^’ paklausiau reikšmės tosl^ša- 
kelė^,. kūrią ji laiko. Jos Veidas (susyk nušvito ir pažiūrė 
jusi į šakelę atsakė: ” ;
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176 Užgavėnių sapnas

t . ...

— ši sakelė, tai visdmet‘žydės., Ji, tai angelų skaistybė- 
Dėlto, jei j alinimas (doras, tai jo veiduosspindimalonįum^, 
patraukiąs kitų širfdis geran, lyg kad ši alyvos1 šiaįkelė savą 
kvapiu praeivį. Jeigu ji kuomet išdžiūtų... tai pasjauKs pjaį- 
sinertų purvuose... Nepažįstamoji susigraudino. O, aš pa* 
klausiau: ■ ■ -

kokia?. Mergelė nesišypso j usiats» > V v w

— Aš?... aš esu Užgavėnių nakties sargas. Man'duota 
žinoti tą naktį j anonimo ne tik (darbai/ bet ir mintys;.,

Tai p asakiusi ir išnyko... Tai buvo ats isveikinimo ž? 
įa^. Aš dar norėjąū klausti vienos Užgavėnių pafslaptieiSi, 
bet vėltui. . . ■

Man pasiįdarė taip liūdna ir gaila jos, kad' rÄufdodamW 
sušukau: r i ; v t

i— „(Brangioji svajonių dratige, neapleisk manęs,, a|š pu 
tavimi amžinai, įamžinai!ir njubudatu. ' ■ " '

Dairausį, aplinkui ramu, tik pro langą Veržiami kam! 
barin silpni nur and ę pavakarės skaidytės spinduliai. Man 
atrodė tokie nepaprasltį, paslaptingi... i '

Prabudus Mgaį svajoti nebuvo laiko, nes draugės jalu 
■būvo susirinkusios ir ragino mane greičiau rengties, neslj 
girdi, būsią vėiįu į vakarėlį -eiti.

Nors buvo tik sapnas, bet toksi vaizdingas, kad ir d(a<baM 
atsiminiu šiurpuliai nukrato kūną. Ašarėlėj

* * / i >,*. f. -■ '• > i
„Dominu? regit nie, et nihil mihi deėrit.“ Ps. 22> 

įNe mirtis yra vienyste — 
Joj dvasįa man išsivystė, 
Joje Meilės spinduliai

301

161

1

I

1919. X. 22.

Ir jau Išganymą matau!
Nors ramybė ir apleido, 
Mano Laim,ės skaistų veidą 
'Aš reg-ėjau visados
Meilės kupiną šventos,

Nes’ tėvą Kristuje rada/u!
Nūn gyvenimo aid i ją
Jis* vairuos > į karaliją, 
Kur Ramybė ir Šviesą, 
Sielos1 ilgesys — Tiesa

Gyvybę naują man suteiks! 
Naują jaučiu Meilėj galę, 
Bundą norai vėl atšalę, 
Džiaugsimo gema vėl dainą, 
Nes kovoju ne viena —

Viešpats audras pats nuveiks!
(XIII) y

Sakele.
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| mergaites.
Brangios skaitytojos, koks yra jūsų mergaitės, mokinės, 

moters.idealas? Kaip aš norėčiau iŠ jūsų lūpa gauti atvirą, nuo
širdų atsakymą! Ne viena iš jūsų gal pasakytų:, ,

„Idealas—tai kas nepaprasta, aukšta, sunkiai pasiekiama, 
svajota, žavi... Taip, aš nešioju savo širdyje mano mergaitės 
idealą. Aš matau jį kur tai toli, bet sykiu lyg labai artimą, ir aš 
taip noriu tapti panaši į mano išsvajotą mergaitę idealą. Ji 
yra nepaprasta, visai nepanaši į daugumą kitų mergaičių, ku
rias aŠ pažįstu, gal šiek tiek, tačiau, ji truputį panaši į kai ku
rias mano drauges ir tt. ir tt. ./

Štai tokia žmogaus širdis: ji trokšta nuolat kas nepapra
sta, kas nekasdienis dalykas, ji ieško, kenčia ir džiaugiasi, o 
viskas pareina nuo to, ką jai protas nušviečia kaipo aukštą, 
nepaprastą ir nekasdienį dalyką. a -

Didelė mergaičių bei moterų dalis — kaip skaudu tai pri
pažinti — ypač tų, kurios — nelaimė — nesuprato tikros gyve
nimo prasmės, niekais leidžia šio brangaus negrįžtancio gyve
nimo valandas, dienas bei metus... Gražiai apsirėdyti, padaryti 
nors kiek įžymesnio įspūdžio savo pažįstamų, o jei galima, 
ir nepažįstamų tarpe, patraukti į savo pusę vyrų dėmesį, su
žadinti kitų moterų pavydą... Jei skaitoma, lankoma paskaitos 
ir tt., tai kad nepasirodyti kvailesne už kitas, o ypač, ypač’ 
būti centru, apie kurį viskas sukasi; o jei to nėra, tai įsi
vaizdinama sau kad taip yra.

Ar tas egojistės mergaitės ir moters idealas yra jūsiš
kis? Aš tikiu, kad jūs visos, kurios skaitysit šitas eilutes, vienu 
balsu sušuksite: „Ne, tai nėra mūsų idealas!“; ir jei netyčia bet 
kuri iš jūsų tarpo buvo atsistojusi eit tuo taku, ji pasitrauks 
iŠ jo tą pačią valandą. Ir ji to niekada nepasigailės, nes vie
toj atsitiktinų valandinių simpatijų, sukeltų svaiginančioj dul
kėtoj „robaksų“ atmosferoj, išėjus į platesnį gyvenimo lauką, ji 
sutiks daug daugiau progų džiaugtis tikru; neapkarstančiu džiaug
smu. Neklyskite ieškodamos laimės ten, kur jos nėra; nes reiks 
paskui gailėtis.

Saugokit savo širdį, neleiskit jai lyg varpui skambint 
bet kam; palaikykit ją toms valandoms, kuomet jai reiks pra
bilt visa jėga, a nes kaip dažnai širdis varpas skyla, jį ne
atsargiai bedaužant. Varpą kabina bokšte. Jūsų širdis privalo 
turėti savąjį bokštą.

Neieškokit savo draugų bei pažįstamų „simpatijėlių“, ku
rias dažniausia mergaitės įgyja žeminančiomis jas priemonė
mis. Ateis laikas, sutiksit neieškotų, tikrų, gilių simpatijų»

Jūs girdėjote gal dainą apie tai, kad „pavasary žydi ži
buoklės, o tik vasarą— rožės“. Jūs esate pavasario gėlės. Zi-

f B
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178 . Į MERGAITES

buoklė, norinti būti panaši į rožę, nūs to tu žavėjus mūsij akis. 
Jūs suprantate, ką aš noriu pasakyti.

* • • ’ ’ ’

e • •

Tu gal pastebėjai, kaip tavo broliai ar pažįstami, kalbė- 
darni apie kitas tavo drauges, taip keistai nusišypso, taip skan
džiai pajuokia, 0 tuo tarpu kalbamos draugės mano darančios 
nepaprasto efekto savo nepagalvotu, nerimtu, juokingu elgesiu.

Jei norite, kad kiti jus gerbtu, — o be pagarbos nėra tik
ros simpatijos — gerbkite pačios save ir gerbkite kitus, Gerb
kite savo pažįstamu vaikinu sielas, nežaiskite jtj jausmais taip 
pat, kaip nenorėtumėt, kad kita, negera, lengvabūdė jūsų drau
gė žaistu jūsų myli 
kinas turi savo močiutę, kuri jį myli, ir retai kurs neturi 
sesutės.

Telieka jūsų širdys ir akys tyros — jos darys stebuklus.
Laikykite švaru kūną ir sielą, jus. būsimos žmonos moti

nos, mokytojos.
Kiekvienas taškas ant jūsų sielos ir kūno pagimdys atei

nančiose kartose šimteriopai padaugintas nelaimes, ašaras, li
gas, prakeikimą. Jūs žinote, kad jūs esate tokios, kokias jus 
pagimdė jūsų protėviai, jūs nešiojate jįj ženklus.

Kaip graži, šventa, aukščiausios pagarbos verta žmona 
motina su tyromis akimis! Sulygink su jąja mergaitę, kurios 
veide atspindi supurvinta siela, nešvari mintis. Kaip ji toli 
nuo tavo idealo!

Ar jūs, mergaitės, mylite tvarką savo kambariuose, klasėse, 
darbe, visur?

Tvarka ,veda į Dievą*). Ar mylite darbą, kurs tegali 
pakelti mūsij Tėvynę iš griuvėsiu?

Jūs esate būsimos pilietės, mūsij šeimynų, namg tvarky
tojos, nuo jūsq visir nuo kiekvienos iš jūsxj pareina, kaip 
atrodys mūsų brangioji šalis. Ar taip pat apleista, paskendusi 
purvyne, tamsi, apšviesta tik paskolinta lempele su aprū
kusiais stiklais, nekultūringa kitu vergė,—ar laisva, šviesi, 
garbinga?

Viena pagarsėjusi ir šventa Prancūzijos moteris — Elisa
beth Leseur (mirusi 1914 m.)—užrašė savo dienyne šiuos žo
džius: „Siela, kuri pasikelia, pakelia pasaulį“. IŠ to aišku, kad 
siela, kuri nupuola, daro pasauli blogesniu. Mergaite, pagalvok 
giliau, ką tai reiškia?

Tu supranti dabar, kokią dorinę atsakomybę tu neši už 
save ir už kitus. Tu, pažiūrėti, taip silpna — o tokia tu esi 
galinga!. J.

Kaunas, 1922. III. 15.

H

III o brolioko širdimi. Juk kiekvienas vai

H

H
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Sv. Augustino žodžiai.
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Kame mano ašaros pradžia ir kame pabaiga?
• ' • , p ' • . *

Prof. Voldemaras viename savo straipsnyje sako: „Tauta 
-daugiau susideda iš mirusiųjų nei iš gyvųjų.” (Musų Senovė 1 num.)

Jaunutėms „Naujosios Vaidilutės” skaitytojoms, neturinčioms 
dar praeities, visoms dabartimi gyvenančioms ir tesirūpinančioms 
tiktai ateitim, gal tas sakinys atrodo keistas., O tačiau taip yra. 
Tiek dvasios tiek kūno srityje mes gyvename turtais, sukrautais 
senai mirusiu žmonių. Mūsų dėvimi drabužiai, mūsų valgomi val
giai, visi mūsų vartojami dalykai—tai darbas ne tik tebegyvų, 
pagaminusių juos žmonių, bet ir tų, senai; senai ši pasauli aplei
dusių, kurie , palengvėle pančiojo gamtą, . galvojo, krovė į krūvą 
savo patyrimus. Taip pat ir dvasios srityje: visos tos doros, 
mokslo, dailės tiesos, kurių dabar mokomės, kuriomis naudojamės 
ir gaiviname sieląv yra ilgos ilgos kartų eilės sukrautas turtas. Kad 
kas nutrauktų tą kartu ryši, kad žmonija liautųs gyvenusi miru
sių savo artimų palikimu, ji įpultų į laukinį būvį ir tuomet nebe
galima būtų jokia kultūra.

Žinoma, daugiausia naudojamės turtais, paliktais didžiųjų žmo- 
nių—mokslinčių, dailininkų, rašytojų, valios didvyrių. Senai mirę, 
jie vis tebėra mūsų vadovai, mūsų mokytojai ir pavyzdžiai, dary
dami dažnai mums daug stipresnės įtakos, nekaip visi gyvieji 
žmonės. Perskaitytos knygos, pamatytas paveikslas padaro daž
nai mums didesnio įspūdžio, nekaip gyvu žmonių žodžiai ir darbai, 
ir kreipia mūsų mintis ir valia į tą pusę, į kurią nori.

Bet ir ■ paprastieji žmonės, kad ir nieko neparašę, nenutapę ir 
neišgalvoję, neapleidžia pasaulio nepalikę žymės. Kaip nuo įmesto 
į vandeni akmens kad kyla bangos ir vis plaukia ir plaukia tolyn, 
kol priplauks vandens kraštą, taip ir nuo kiekvieno, kad ir men
kiausio žmogelio, Dievo įmesto į gyvenimą, plaukia dvasios bangos 
tolyn, vis tolyn. Žmogus jau senai nugrimzdo į amžinybę, kaip 
tas akmuo į dugną, o jo sujudintos bangelės vis dar tebeplaukia ir 
plauks lig pasaulio pabaigos.

Sena legenda pasakoją apie vieną šventąjįr kurs gražų vasa
ros vakarą nuėjo į senas kapines pasimelsti už visų užmirštus nu
mirėlius. Bėgo yąlanda po valandos, naktis jau nusileido, mėnuo 
pakilo augštai į padanges ir viskas aplinkui nutįlo ir sumigo, o 
•šventasis vis tebebudėjo, karštai besimelsdamas. Urnai pamatė 
jis įeinant į kapines angelų būrį. Jų ilgi, balti rūbai ir dideli spar
nai spindėjo mėnesio šviesoje, lyg sidabriniai. Kiekvienas laikė 
rankoje auksinį smilkytuvą. Tyliai ir lengvai ėmė jie lankyti ap
leistus kapus, ir tuos, ant kurių dar teberioksojo nukrypę ir pa
juodavę kryžiai, ir tuos, ant kurių dilgės teaugo—ir sustoję len
kėsi žemai prieš juos^ lyg prieš šventą paveikslą, savo auksiniais 
smilkytuvais mosuodami. Ir po visas kapines pasklido nežemiš
kas kvapas. Apėję kapus, angelai atsitolino.
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180 KAME MANO AŠAROS PRAT 551A IR KAVE PABAIGA?
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♦

Skaitydama tą gražią legendą, visados mąstau sau, kad tuo,se 
apleistuose kapuose, taip augelę pagarbintuose, gulėjo žmonės, 
kurių dvasios simbolis buvo tas nežemiškai kvepiąs smilkalas. 
Kaip tas smilkalas iŠ smilkytuvų,plaukė iŠ jų tylių, kuklių gyvenimų; 
Gėrio bangos—ir vis dar tebeplaukia, kažin kur ir kažin kame, 
nors visi jau yra užmiršę net tai, kad jų kanakados gyventa.

„Kas man pasakys, kame mano ašąfos pradžia ir kame pa
baiga?” — klausia viena rašytoja. Štai lieju ašaras dėl savo ar
timo nelaimės. Kokios Įtakos tai padarė, kad ji taip užgauna mano

- širdį? Kam turiu būti dėkinga, kad nepaisant įgimto egojizmjo, 
stengiuos net ir savęs atsižadėjus, tos nelaimės skausmą numal
šinti? Kame tos mano ašaros pradžia? Skaitytos knygos, girdėti 
žodžiai, matyti ir girdėti pavyzdžiai —viskas, susidėję ją išspaudė 
—tūkstančiai tų bangų ir bangelių, plaukiančių, per amžių amžius, 
per žmonių sielas. Ir kame bus jos pabaiga? Kur nuplauks jo 
bangelės, ką sujudins, ką pagrobs į : savo skritulius?

Kaip materijos pasaulyje, taip ir dvasios pasaulyje niekas 
nežūva. Nežūva nei vienas mūsų žodis, nei vienas mūsų darbas. 
Kaip tat baisu! Baisu dėl,to, kad tiek daug daug kalbame žodžių 
tuščių, kvailių ir piktų, tiek daug darome darbų nedorų ir gėdingų.

Yra viena -Tols tojo apysaka „Šufalsuotas kuponas,” kurioje 
vaizdžiai parodoma, kaip du mokiniu sufašavo kuponą ir koki buvo 
to darbo vaisiai. Rodos, sufalšavimas nebuvo didėlis: vieton 2 rb. 
50 kap. padarė 12 rb. 50, bet kokių baisenybių jis tapo pirmąja 
priežastim! Mokiniai iškeitė tą kuponą vienoje krautuvėje, apgavę 
jos savininkę. Vyras,, pamatęs kupono netikrumą ir nenorėdamas 
turėti nuostolio, įkišo jį Mironovui, mokėdamas už malkas, o tasai 
norėjo jį iškeisti arbatinėje. Bet čia jis liko įtartas pats kuponą 
sufalšavęs ir nors pasisakė, iš ko jis gavęs, nieko nepešė, nes krau
tuvininkas užsigynė niekados jo neregėjęs. Iš to nusiminimo jis 
pragėrė visus savo pinigus, visai nusigyveno ir pradėjo vogti 
arklius. Ir galų gale policija jį sugavo ir patys žmonės užmušė.,

Krautuvuinkas besigindamas nepirkęs. malkų nuo Mironovo, 
sugundino namu tarną Vosylių netesingai prisiekti. Tas darbas 
taip sudemioralizavo Vosylių, kad nuo to laiko jis pradėjo vogti ir 
paskui pateko į. kalėjimą. Mironovas, bevogdamas arkrįus, išvedę 
trejetą Ir nuo vieno dvarininko. Ponas buvęs lig to laiko geras 
žmonėms, po to atsitikimo visai atsimainė, giliai užgautas žmonių 
nedėkingumo. Ir galas buvo toks, kad žmonės jįmžmušė. Tų-žu
dytojų du liko pakartu, dkiti išsiųsti Sibiran.

Mironovo žudytoju tarpe buvo Steponas, kuriam Mironovas 
buvo pavogęs po kits kito trejetą arklių, pirktų už sunkiai uždirbtus 
skatikus. Lig šiol ramus žmogus, išėjęs iš kalėjimo, jis visiškai 
sužvėrėjo: ėmė žudyti žmones, nejausdamas jokio sąžinės graužimo.

Tai tik stambesni vaisiai—smulkesnių visa aibė. Blogo darbo 
bangos, kaskart platesnius skriedamos ratus, vis daugiau žmonių 
traukia į savo sūkurį. Bet taip pat ir gero. Steponas žudo vieną 
labai gerą moteriškę. Žmogžudžiui priėjus prie jos su peiliu, ji ne
pakėlė ranku gintis, tik prispaudus jas prie krutinės ir sunkiai atsh
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dusus, tarė: „Ką tu dirbi? Ar gi galima? Ak, didelė nuodėmė! 
Pasigailėk savęs. Svetimas sielas žudai, o labiausiai savą/' Ir 
papjovęs, žmogžudys pirmą kartą jaučia sąžinės graužimą, nebegali 
rasti vietos, nuolat mato tą savo auką ir girdi jos paskutinius žo
džius. Susitikęs kalėjime su vienu dievuotu sektantu ir ėmęs skai
tyti evangeliją, visiškai atsiverčia ir tampa doru žmogumi. Jo 
pavyzdys patraukia kitą kalinį, einantį budelio pareigas prireikus, 
ir tasai atsisako vykinti teismo nutarimą. Teismo tardytojas, 
klausinėjęs Steponą, domėiasi juo ir sako apie nepaprastą kalinį 
savo mylimajai panelei. Tai daro jai tokio įspūdžio, kad ji nutaria 
visą savo turtą išdalyti pavargėliams.

Ir taip vis veikia toliau mirusios doros moteriškės pavyzdys.
Kad tiemdviem mokiniam būtų kas per kokį stebuklingą didi

namąjį stiklą parodęs visas tas baisenybes, atsitiksiančias dėl ju
dviejų to vieno blogo darbo, juodu beabejo nebūtų jo padariusiu. 
Kaip gaila, kad nėra išminčiaus, kurs tokį stiklą išrastų ! Gal1 tuo
met žmonės būtų atsargesni bemėtydami į gyvenimo gelmes žodžius 
ir darbus ir gal labiau valdytų savo mintis ir norus. Vienas poetas 
sako, kad baisiausia pragaro bausmė busianti ta, kad turėsime ma
tyti visa, kas žemėje išeina iš mūsų blogų darbų, net iš mažiausių 
paklydimų. Matyti nepabaigiamą vargo nelaimių ir klaidų retežį 
ir turėti pasakyti sau: tai tavo kaltė, tai tu pirmas pastūmei ak
menį—juk nieko baisesnio negalima esą įsivaizduoti.

Mąstykite visados apie tą nepabaigiamą retežį ir stengkitės 
gyventi taip, kad regėdamos jį iš anojo pasaulio, jūsų sielos jaustų 
ne pragaro kančias, bet dangaus laimę. Niekados neužmirškite, 
kad kiekvienas žmogus—tiek pagarsėjęs, tiek paprastas—yra sėjė
jas. Nuolat, nesiliaudamas, sėia jis į savo artimų širdis savo žo
džių ir darbų grūdus. Skirtumas tiktai tas, kad žmogus, pagarsėjęs 

' protu ar talentu, sėja juos į tūkstančius, milijonus širdžių, o papras
tas žmogelis į širdis tos saujelės žmonių, su kuriais jis gyvena ir 
susitinka. Jūsų elgimasis namie, mokykloje, gatvėje,—jūsų kalbos 
ir žaidimai—visa tai yra netik jūsų pačių sielų nauda ar pragaištis, 
bet kartu nauda ir pragaištis daugybės žmonių. Atsimintite tai 
visados. Kas rytą pasiryžkite .sėti tiktai gerus grūdelius, ö kas 
vakarą klauskite save, ką per dieną pasėjote. Nesekite piktžolių, 
kurios vešės lig pasaulio pabaigai, bet gražias gėles^ kurios, ir jūsų 
kauleliams senai į pelenus subyrėjus, vis dar tebęžydės ir tebe
kvepės kaskart kitose širdyse. Marija P e č k a u s k a i t ė.

Amžiai bėga ir negrįžta, 
O prabėgę tyli,— 
Gyvendami žmonės klysta 
Nors ir Dievą myli.

(IV) J-*- v® »u r u zjeo
3
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“ ;■ Saulutės spinduliai jau užgeso tolimoje erdvėje. Mė
nulis1 ja atekė jo ir nušvietė ‘ fantastingą. šviesa ežerėlio vrafir- 
denį, krantą ir kokįą tai žmogystą anįt' jo sėdinčią.

Sėdi ir nekruta. Staiga šmėkštelėjo šikšnosparnis, su-
. .■ judino) vakaro ramybę, pažadino ir žmogystą ajnt krauto.' Ji

apsižvalgė/ pažiūrėjo į mėnulį, kuris’ maloniai nųsišyp*- 
spjo, lyg pažinęs jos liūdną Veidą,.>

Buvo. tai skara ąpsisiautusj ją|una mergaitė. Mėnulis 
domiai žiūrėjo į, josi išbalįusiį veidą, (dideles tamsias akis ir 
išdraikytus plaukus, lyg klausti norėdamas/ ko ji čia sėdi?|...

Dar tik saulutė leidos/ kaip ji čia atbėgo.1 Pripuolus* 
prie kranto, lyg šokt Vandenėliu norėdama, tik dar sius;i - 
laikė, išsįtriaūkė iš’kišenė» poperėlį ir paišelį, skubiai pak 
rašė kažką, pametė raštelį žemėn ir paskutinį kartą atsisuko 
į namą pius’ę, lyg atsisveikint norėdama. Bet staigia, metė 

e skarą žemėn, isįukįupo aht kelių, sušuko: .yNe, negaliu“, ir 
ėmė pasikūkčiodama verkti.

Bet kas gi ją laikė niuo mirties? Oį (gi atsisukusi į sąvb 
namų pusę, pamatė toūji ant kalno) ibįaįznyčią, o ant josi aukš
tosios bonios paauksuotą kryžių, kurs leidžiančio s josi saulu
tėj apšviestas, rėdės lyg Ispjndiujiūuis išleidžiąs. Tai tas! kry
žius priminė jai mirštančią motinėlę, kuri ją kryžium)laimino. 
Dar 'buvo ji sįeptynerių metelių, kuomeit pasimirė jos, motina.’ 
Gier ai atsimena ji, kaip tetulė Oną privedė ją prie mirš!ta|u- • 
čiost motinėlės, k,urj kryžių paėmusi, laimino ją. prieį mirš)- 
tančioskaikasverkėi...

Ir jai suskaudo maža širdelė;/įlindus; į kampą ėmę1 gTfaju^ 
. džiąi Verkti, nors ir patį gerai savo vargelio, nesupraito. Pan

kui laidotuvės... ĮLįeadžiant į duobę motinos- karstą ir 
pilant žemes, vaikas s;uprat(ęs!, kadf t’afi jos motutę užpila že
mėmis, ištrūko iš tetulės rankų šaukdama: .,.Leįskit mane 
prie m’amytės/prie mamytėsi... ' ’ /

Tetuflė glostė ją, ramino, maža našlaite Vaidino. Q 6tos 
kūmutės, dar jos motinai ant lenitos gulint jau šnibždėjo^ 
kad našlys turėsiąs sau žimohą vesti; girdi,-ką pasidarys vie(- 
nas su „gaspadoryste“ ir Su (mažu vaiku. 1

Tėvas;, lėtas žmogus, kūmučių apglostytas ii’ prikalbė
tas su kaimynu‘jau kitą šventadienį nutraukė p,iršlikifs! i 
našlę, dar sitiprią raudoną bobą, kuri irgi turėjo'jau še šerių) 
tne tų mergytę. Po trumpu derybų sušoko ir vestu ve s.

Parsivedė našlys Sau pačią į savo nalmus, prie kurių) 
turėjo, ir gerą žemės gabąją. K'ol (dukros buvo 'mažos, tai 
motina jas mažąjį teskyrė, kartu mokyklon liėido, bėtį pįaiaugė.«’ 

- jus pradėjo našlaitę darbam statyti, savąjai,, žinoma, geresnį 
kąsnį pasukdavo. . t ' .

Džąugusli našlaitė labai šlako veideliu priminė miimsią
* ‘ * * ■ - ■ •
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motiną. Nors pamotė ne per daug ją tepuošdavb, bet savo! 
paprastumu ir mejilumu ji viliojo neivieno akį.

Turėjo, inūs'ų našlaitėlė draugą, ,s:u kuiiuo dar mažiai bū- 
d amą žaid ė, p aslkaiil mokyklon k ar t u eidavo. Jis baigę s' mo
kyklą, sėtojo į mokytoju feuir^tis ir grižą į gimtąjį kampelį mo
kytojauti. Jų vaikiškas! draugingumas sūalugusl virto meilės 

^jąuslmu, kurs užviešpatavo jų širdis. Jos -bernelis. skaiteisi 
vis'aml miestely geriąuisiu jaunikiu. Ne viena mergelė baž' 
nyčioje iš nej.učių pažvelgdavo į jį.

n* pamotes dukrai patiko mokytojas. Vieną šeštadienį 
apsilankė jis pas našlaitės tėvus įsiajvo mergelės pažiūrėti. 
Pamotė liepė podukrai virdulį užkaisti, kepsnių, iškepti, kad 
brangų svečią pavaišintų. Tas tik žmogus' žvalgėsi į duria, 
ar neišeis jo mergužėlė. NėtoĮalonus jam nei vaišinimas,( jos 
nematant. /Taip tada ir 'nįetekof pasimatyti, mat vis- virtuvėj 
Užimtą buvo. . . . ,. . . . < ' *
T-uo laiku lenkai paėmė Vjlnių. Mokytojas išėjo savanoriu 
to garbingo miesĮto iš ūžgrobjkų nagų vaduoti. Ir paskutinį 
kartą atsisveikino s’u mergužėje po (senuoju beržu ties ka
piniais; Prižadėjo laiškūs rašyti - savo draiugoi mokytojo 
vardu, kad šis jai atiduotų. i

- Ir gavo mergužėlė žinutę nuo ’bjerlnielio, jog ^veikas, gy
vas!, išmokęs jau kulkosvydį barškinti. Tikis1 jau grbit 
Vilnių išvaduoti iš užpuolikų nagų.

Be* vėli:.v gavo žinią nuo kokio, tai kareivio, kurs rašęs 
kad kulkos'vydininkrs N. sunkiai sužeistas buvęs: traukiagi- 
tis iš Vilniaus, o atvežus ligoninėn į trečią dieną pasimirė;

Taip ir žuvo visa mergelės viltis, visas širdies! nusira
minimas. Dievuliau, ■ kiek, skausmo perkentėjo josi jaun° 
š'irdis, kiek ašarėlių išverkė gražiosios’ akys.* Vis tai būtai 
per Ilgas nemiegotas naktis... IMk vieinas mėnulis tebuvo 
to skaušmo iliūdininkas. Žiūrėjo jis per langelį, jos mažą 
kambarėlį nušviesdama?, kuvioj pler rak e’es liūdėjo mergelė.

Pamotės dukra, sužinojus apie mokytojo mirti, krimtosi: 
bet visiką raminantis laikas nuß^amino' ir ją. pi čim motini 
išleido ją į didesnį miesitą mokytis. Sako: „Ir žmonių dau
giau pamatysi Kopi toji buvo namuose, vis jai buvo, leng
viau: vis šį tą padėdavo, o dabar visais, darbas ant jos vienos 
pečių. O ta pamotė, eidama ’-sĮenyn, Vis š'urkštesnė darėsĄ 
vis nekantresnė.

Tą viską reikėjb vienai našlaitei perkęst tokiai jauoM, 
niekė aukštesnio, gražesnio nematant, taip skūrdu' dfetrėsi, 
niekas nesuprasdavo jos nūkankintos štfdies. .

Ir sumanė viską vįen'u kartu pabaigti... Bet išvydusi 
tą kryžių, atsiminė Dievą, motiną, ir suprato, jog! tik Dievas 
gali j,ai palengvinti tą vargą vargti. Dabar, pažadintą’ šikš1- 
nošpąmio iš savo liūdnų minčių, atsikėlė, .paėmė n'uo žemėsį 

, poperĮėlį, sudraskė į smiilkius gabalėlius, įmet ė juos vandenin) 
•ir, nuėjo lebgVu žingstiiu liūdna, bet jau sieloj pastiprinta 
siavoi kryželio nešioti. ... Vargo D uk tė.
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iiilirtingą moterišką, kaip Dantė apie Bea-

ii

iii

Dantė ir Beatričė,
2- Dantės meilė Beatričei. 

' ‘ ~ " ■ * » *

Iš viduriniu amžių poetų tikrai nė yienas neparašė tokių 
iškilnių žodžiu apie -
tričę. Taip savo pačias pirmąsias eiles/taip ir savo didžiausią 
gyvenimo kurinį jis pašventė tos kilnios moteriškos išaukštini
mui. Tiktai Švenčiausios Mergelės Marijos apgiedopmas vidur
amžių imnuose praneša Beatričės išaukštinimą Dantės poezijoj. 
Galima pasakyt, kad po Madonos Beatričė yra_men . > labjausiai 
išgarbinta moteriška.

Šitokia moters įtaka vienam iš didžiausi u visais laikais 
dvasios žmonių, neturinti niekur sau lygaus pavyzdžio, pateisi
na tą susidomėjimą, kurį nuo senovės dėl Dantės Beatričės 
tur netik poetai, menininkai ir mokslininkai, bet ir šiaip pa
prasti Dantės skaitytojai.

Si kartą pasistengsime trumpaį atpasakot, kaip pats Dan
tė vaizduoja savo santykius su tąja moteriška, šen ir ten leis
dami jam kalbėti jo paties žodžiais.

Pirmiausia Dantė apie Beatričę pasakoja savo nedideliame, 
proza ir eilėmis rašytame, vei kalėly „Vita nuo va“. Tai yra pir
mutinis iš vhų jo veikalų. Tokį jam vardą davė pats poetas 
trumpoj prakalboj žodžiais: I n c i p i t v i t a nova (prasi
deda naujas gyvenimas). Taip paskui paliko ir italų vertime: 
V i t a n u o v a (Naujas gyvenimas).

Sis veikalėlis savo pagrindu nėra kas daugiau, kaip mei
lės poezija, kokios tuomet (įp,ug rašyta. Jo įvade Dantė sako, 
kad visa, ką jis buvo pergyvenęs ligi valandos susitikimo su 
Beatriče, yra tik menki dalykai palyginant su tais, apie ku
riuos jis ketina papasakot šiose knygelėse. Nes nuo Beatri
čės žvilgio jam prasidėjo naujas gyvenimas. Paskui apie tai 
jis pasakoja: t

Maždaug baigiant jam savo devintuosius metus pirmu 
kart jam pasirodžius gloriosa donna della sua mente — garbinga 
jo dvasios valdovė, kuri daugelio, nežinojusių kaip ją vadint, 
buvo vadinama B e a t r i č e (palaiminga, palaimą teikiančia, 
Palaimute). Ji tuomet maždaug buvo pradėjus devintuosius 
savo amžiaus metus. „Ji man pasirodė,“ sako jis,—„raudonu, 
kaip kraujas, apdaru, paprastai ir padoriai aprėdyta, apjuosta 
jr papuošta taip, kaip jos jaunučiui amželiui pritiko. Tą aky- 
mirkį—aš pasakoju taip, kaip buvo—gyvybės dvasia, glūdanti 
slaptingiausiame širdies kampely, pradėjo taip stipriai virpėt, 
kad ji baisingai reiškėsi silpniausiais pulso tvaksėjimais ir kr3p- 
čioda " ~
domi nabitur mihi 
viešpataus man.“

H

II

«ra ištarė žodžius: Ecce Deus fortior me, qui veniens 
■štai Dievas stipresnis už mane, kurs atėjęs

Ii
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Taigi, su žybtelėjusia meile poeto krūtinėj pradėjo reikštis 
aukštesnė galia, kuri nuo tada ir laikė jį apėmus.

Nuo tos dienos poetas ieško progos kaip dažniau pama
tyt tą angiolą. giovanisšimą—jaunutį angelėli. Bet devynerius 
metus jis turi progos garbavot jį tik iš tolo, neapsikeisdamas 
su juo nė žodžiu, negirdėdamas net jo- balselio skambėjimo. 
Tik po devyneriu metu „pasirodė man ši nuostabi valdovė 
baltai, kaip sniegas, apsidarins, dvieju vyresnio amžiaus poniš
ku moterę tarpe. Ir eidama, pažvelgė ton pusėn, kur aš bai
liai stovėjau, ir savo neišreiškiamu malonumu, kurs nuo‘to 

. laiko savo atlyginimą rado aukštesniame pasauly, pasveikino ji 
mane taip reikšmingai, jog tuomet man nutiko, kaip kad bū- - 
čiau pakilęs aukščiau visu laimės ribę. Valanda, kada jos sal
džiausias pasveikinimas pasiekė mane, buvo lygiai tos dienos 
devinta, ir kadangi tai buvo pirmutinis kartas, kai jos žodžiai 
pasiekė mano ausies, i 
kaip apsvaigęs, bėgau iš žmonių minios, įlindau į ra 
kambario kampelį ir atsidaviau mintims apie Palaimutę.“ 

pasakoja jis toliau,—* 
„užėjo man ramus snaudulys, kuriame aš turėjau nuostabu re
gėjimą. Man buvo kaip kad savo kambary aš matau raudoną, 
kaip ugnis, “debesį, kuriame aš įstebėjau valdovišką paveikslą; 
jis batu bauginęs kiekvieną, kurs jį butu matęs. Jis pats man 
rodėsi toks linksmas, kad jis buvo keistas daiktas. Jis daug 
kalbėjo, iš ko aš tik maža tesupratau, .antai, tik žodžius: Ego 
dominus tuns (aŠ tavo viešpats). Ant jo ranku matėsi man 
miegąs paveikslas, plikas; tik truputį rodėsi pridengtas raudo
na, kaip kraujas, drobule. Arčiau į jį įsižiūrėjęs aš pažinau, 
kad tai buvo išganymo viešpatė, kuri dieną prieš tai teikėsi 
mane pasveikint. O jis rodėsi ką tai turįs savo rankoj, kas 
visai liepsnojo, ir man rodėsi, kad jis taria į mane žodžius: 
Vide cor tuum (žiūrėk, čia tavo širdis). Po kiek laiko man 
rodėsi jis budina miegančią ir nori jai įkalbėt, kad ji gurinti 
suvalgyt liepsnojantį jo rankoj daiktą. Ir ji jį valgė užtruk
dama. Neilgai trukus jo linksmumas pavirto į gailiausią verk

ią ir verkdamas jis vėl pasiėmė tą moterišką ant savo raukę, 
ir nuskrido su jąja, kaip man rodė i, į danga.

•II

•I

ii

nane pagavo toks džiaugsmas, kad aš,
LU jii tano

Taip man apie ją begalvojant,ii

ii

visai liepsnojo, ir man rodėsi
•r------ ' —

rodėsi jis budina miegančią

-S] iii

O aš dėl to 
pajutau tokios baimės, kad mano lengvas snaudulys neišlaikė;
jis nutruko ir aš pabudau“.

Šitą viziją jaunas poetas aprašęs dar atskiram sonete, lįte- 
ratiniais tę laikę papročiais, išsiuntinėjo jį įžymiausiems to 
meto poetams Tai jį suvedė į draugystę su įžymiausiu poetu 
Gvidu KavalkanČiu.

Tuo tarpu slaptinga meilė po anos vizijos greit ima reik
štis ir iš jo veido; ji regimai kankina jo kūną ir sielą. Tuo 
susidomi jo draugai ir ryzga.su klausimais, kas jam pasidarė. 
Jis, numanydamas negalėsiąs savo jausmę paslėpti, pasisakė, 
kad tai esą dėl meilės. „Bet kai jie mane klausinėjo «Kieno

ii

■jrk>
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gi ta meilė, kuri tave naikina?», tai aš žiūrėjau į juos šypso
damas e nulla dieea loro—ir nieko jiems nesakiau.“

Kad dar labjau sūkiaidytu pašalinius dėl savo meilės 
objekto, jis nuduoda tuo objektu esant kitą kilnią moterišką, 
pasitaikiusią veną kartą „kur girdimos, g esmės garbei karalie
nės šlovei* sėdėt ant vienos bnijos tarp*jo ir Beatričės; tada, 
jam įsmeigus akis į Beatričę rodėsi, kad jis žiūri į tą kitą mo
terį. Paskui, iš tos vietos išėjęs, jis /girdėjo užpakaly savęs 
žmones kalbant, kad toji moteris yrą jį patraukus, 
buvo didelis nusiraminimas, kad jo paslaptis paliko neatideng
ta, ir jis, pradėtu taku eidamas, tąja moterim ir dangstėsi ^ke
lis metus ir mėnesiu Kad dar labjau sustiprintu žmones kaip 
jie.manė, jis jai pašventė keletą mažmožiu eilėmis“

Kai paskui toji moteris turėjo išvažiuot iš miesto, tai jis 
gavo smarkiai nusimint, netekdamas tos savo priedangos. Kad 
parodytu žmonių akims, jog jis nėra ramus dėl to, jis savo 
aimanavimus išreiškė tam tikru sonetu.

Paskui netrukus „kas ne kas atsitiko, kad aš turėjau palikt 
miestą ir važiuot į tą šalį, kur gyvent) kilnioji moteris, buvtisi 
mano priedanga; tačiau mano kelionės tikslas nebuvo taip toli,, 
kaip ta vieta, kur ji gyveno. Nors aš, iš paviršiaus žiūrint, bu
vau gausingoj draugijoj, kelionė man tiek nepatiko, kad dū
savimai vargu galėjo pale'gvint ant mano širdies gulėjusį 
spaudimą dėl to, kad buvau nuo mano laimės atsitolinęs. Ir 
todėl pasirodė man mano vaizduotėj saldžiausias paliepėjas, 
kurs valdė mane per maloniausią moterišką, keleivio“pavidalu, 
lengvai ir vargingai apsidaręs. Jis išrodė susirūpinęs .... Iš
rodė, kaip kad Amūras mane šūkteltu ir man sakytu: «Aš ateinu 
nuo tos moteries, kuri taip ilgai buvo tavo priedanga, ir žinau, 
kad dar ilgai truks, kol ji sugrįš. Ir todėl širdį, kūną tu mano 
paakinimu į ją nukreipei, aš turiu su savim ir nešu ją vienai 
moteriškai, kuri dabar bus tavo priedanga, kaip kad yra buvusi 
anoji». Ir jis pavadino man ją vardu, taip kad aš ją gerai, 
pažinau“.

Sugrįžęs poetas tuoj suradęs tą moterišką, kurią jam buvo 
paminėjęs Amūras, ir trumpu laiku padaręs ją savo priedanga, 
tikrajam meilės objektui paslėpti. Del šitokio jo paskui įvairias 
moteris sekiojimo žmonės pradėjo daug ir negražiai apie jį 
kalbėti. Tokiems gandams pasklydus, net Beatričė, buvusi „viso 
pikta sunaikintoja ir dorybių karalienė“, susitikus atsisakė jį 
saldžiai pasveikint.

O tas jos pasveikinimas sudarydavo jo visą laimę. Bet 
kur jai pasirodžius, jis vildamasis jos pasveikinimo, užsimirš Javo 
visus savo priešininkus; dar daugiau, — jį pagaudavo artimo 
meilės liepsna, kuri jį pakreipdavusi atleist kiekvienam, kurs 
jį galėjo įžeist, Tatai suprantama, koks skausmas jam turėjo 
dabar būt to pasveikinimo neapturėjus.

Jis pasišalina nuo žmonię, bėga į- vienumą, vilgo žemę 
karčiausiomis ašaromis ir parėjęs namo užmiega „kukčiodamas,

c

II

III

pradėtu taku eidamas, tąja moterim ir dangstėsi „ke

•r
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i bėga Į vienumą, vilgo žemę
ui

18



DANTĖS MEILĖ BEATRIČEI - 187

kaip nuplaktas vaikutis“. Bemiegant vėl jam pasirodo Amūras, 
baltai apsidariusio jaunikaičio pavidale; jis pataria šį kart pa
liauk savo pavojingą, erzinantį žaidimą, o Beatričei apie savo III

rint jai savo nesviruojancią meilę.
Taigi, buvo atėjus Dantės likimo valanda. Reikėjo nusi- 

lemt: ar menkniekiai, smulkūs meilinėjimaisi, erzinimai ir dėl 
to netekimas Beatričės, ar meilės gyvenimas Beatričės dvasioj. 
Jis nusilemia už Beatričę, už idealą, už amžinybę.

laipsnį. Tylus garbavojimas virsta aistra, jis jau myli ne 
kūną, bet sielą, ne Beatričės grožę, bet jos dorybę; jis dabar 
ieško ne Beatričės žvilgio, bet jos pašlovinimo: „Ir taip aš 
nusprendžiau nuo šio laiko mano žodžię turiniui parinkt tik 
tai, kas tinka tos mylimiausios šlovei“. Ji dabar pradeda virst 
vis laKjau ir labjau iškilniu simboliu.

Šį momentą gimė pirmasis didis poetas nuo senovės laiku. 
Meilė skamba švelniu, giliu auksiniu balsu. Ji telkiasi į kurini, 
kurs apdainuos pasaulį ligi tos meilės, „kuri judina saulę ir 
kitas žvaigždes“. Ligi šiol Dantė dainavo trubaduru stilium 
su daugel gudrybių ir prisilaikydamas šablono. Dabar jis pra
deda žengt savo keliu, dainuot savo jėgom ir. s a v o stilium.

šį dolce stil nuovo —> saldujį naują stilių Dantė pavartoja 
pirmu kart savo pagarsėjusiame kancone D o n n e c h ’ a v e te 
i n te 1.1 eto d’Amo r e — Moters, kurios turit meilės supra
timą. öia jis pasakoja, kaip vienas angelas prašo Dievo priimt 
Beatričės sielą į dangų, kadangi be jos net pats dangus nėra 
tobulas. Šiame eilėrašty jau žymu esant daigu, iš kuriu paskiau 
išbujojęs „Dieviškos Komedijos“ minčių pasaulis.

Šiame kancone yra švelniai suskambančiu mirties nujau
timu. Jie prirengia skaitytoją prie greit po to įvykstančios 
Beatričės tėvelio mirties, o pagaliau, susitelkę į sujudinančiai 
atvaizduotą viziją (23-me skyriuje), praneša ir pačios Beatričės 
mirtį. Kitoj, tolesnėj vietoj jis mato į jį ateinant Beatričės 
lydimą kilnią^ ir gražią moterišką, Giovaną Primaverą. Ji, sausai 
pamokius apie poezijos vaizdu kalbą, ragina jį? naujai garbint 
ir šlovint mylimąją, kurios skaisti, nužemintai padori grožybė 
ir dora daro tokios gilios įtakos ne tiktai jam, bet nuostabiai 
uždega ir visu širdis.

Tokiais kalbingais žodžiais ligšiol vaizdavęs savo meilės 
ugnį poetas skubiai ir beveik patylomis praeina pro sunkiausią 
savo gyvenimo valandą— Beatričės mirtį: rTada atsitiko, kad 
Teisybės Viešpats atšaukė šią maloniausiąją, kad ji giedotu 
po vėliava pagarbintos Karalienės, Mergelės Marijos, kurios 
vardą palaiminta Beatričė ištardavo visada su giliausia pagar
ba“. Ką nors daugiau šiuo atveju pasakyt jis atsisako dėl ke
leto priežasčių, tarp kuriu viena ta, kad jo kalba nepajėgtu 
tai išreikšt. Toliau jis tik steigiasi jos mirtį surišt su devin
tąja mėnesio diena.

19



188 DANTĖS MEILĖ BEATRIČEI
z

Savo gilaus skausmo Dantė dar reiškia savo laiške miesto 
valdybai. Pats miestas, po Beatričės mirties jam atrodo toks 
ištuštėjas ir apleistas, kaip kadaise išrodė Jeruzalis Jeremijai 
pranašui; ir jis cituoja Jeremijos žodžius; Quomodo sėdėt 
sola civitas pieną populo, facta ėst vidua domina gentium 
kaip apleistas guli buvęs pilnas žmonių miestas; tautu kani- 
gaikŠtė našlauja. Savo poetinį išreiškimą Dantės širdies skaus-

' ■ . . . . ‘ - M.

vie- 
lirties ir 

pagaliau viename trumpesniame (dvieją posmą) kancone.
Praėjus nuo to laiko vieniems metams, Dantė, nugrimz

dęs į tylą atsiminimą, žymi Beatričės mirties metines paišy
damas angelu paveikslus ir rašydamas skausmingą sonetą. Bet 
laikas gydo visas žaizdas. Jau netoli to, kad jis ims pamažu 
po truputį užmiršt savo skausmą ir meilę.

Pasinėręs supulingose mintyse, vieną dieną žiSri jis iŠ 
gatvės ir mato „malonią moterišką, kuri buvo jauna ir visai 
graži, ir, sprendžiant iš jos veido, labai užjausdama stebėjo, jį 
iš vieno l^ngo, taip kad, rodėsi, buvo sujungus savy visą užjau
timą“. Ir tuoj aus jame išbudo meilė šitai don na’i pietosa’i; jis 
paveda jai tūlą gražu sonetą ir pasiunčia tūla pasiilgimo žvilgį. 
Ir net jo akys pradeda ją „per daug mielu noru matyt“. Dau
giau ir daugiau ateina jam į sąmonę: „Tai yra maloni, graži, 
jauna ir supratinga moteris ir, gal būt, Amūro valia pasiro
džius, kad mano gyvenimas nurimtu“. Jame siautėja įnirtusi 
kova proto su geismais, senos ištikimybės su naujai išbundan- 
čia aistra.
- Bet vienoj vizijoj jam pasirodo Beatričė, jaunutė ir rau
donais drabužiais, kaip jis ją pirmu kart buvo matęs. Ji suke
lia jame stipriausios atgailos jausmu ir dabar „vėl visos jo sie
los mintys nusikreipia į palaimingiau šią Beatričę“, ir jis jai 
išverkia tūlą ašarą. Sujudinantį poetingą meilės aimanavimą 1 
jis net atkreipia į praeinančius svetimos šalies keleivius, ke
liaujančius į Romą prie šv. Veronikos skepetos, kuria ji buvo 
apšluosčiusi Kristaus veidą.

Dviem kilniom moterim, klausiančiom jo eilėraščią, pasiun
čia jis paskiausią Beatričei giesme. Tai vra tas sonetas, kuriame

II

mas gauna graudžiai aimanuojančiame kancone, paskui 
name kancone dėl vieno artimo mirusios giminaičio :II

II

s

čia jis paskiausią Beatričei giesmę. Tai yra tas sonetas, kuria] 
jis savo" mylimąją stebi ir apgieda jau Empyrėju’j, iškilniausiam 
danguj, kaipo tokįą, „kurios garbė niekada nesibaigia, ir kuri 
taip spindi, kad jos Šviesa apakina“.

. Paskutinėje vizijoje jis mato tokią nuostabiu dalyku, kad 
jis nusprendžia daugiau nieko nebekalbėt apie palaimintąją, 
kol jis negalės pagarbint ją iškilniau kaip lig šiol. To dabar 
jis siekia visomis pajėgomis ir šį savo jaunybės raštą baigia 
žodžiais:

„Taip kad — jei tam, per kurį visa gyvena, patiks, kad 
mano gyvenimas dar trūktą keletą metą — as tikiuos apie ją 
pasakyt, ko dar nebuvo’ pasakyta nė apie vieną moterišką. O 
paskui tegul visos'malonės viešpačiui patiktu, kad mano siela

’i
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iš čia eita stebėt išaukštinimą savo valdovės, būtent, tos paš
vęstos Beatričės, kuri garbėje stebi veidą to, qui ėst per om
ni a saecula benedictus — kurs yra per visus 'amžius palaimin
tas —- Amen“.

Taigi, Beatričės mirtis pakėlė Dantės meilę i antrą 
a p s i s k a i d r i n i m o 1 a i p s n į, nušvietė ją. Beatričė virsta 
šventąja, beata Beatrix (palaiminta palaimingoji). Beatričė nu
mirė ir dangaus garbėje ji patampa didi dvasinė grožybė, Dievo 
džiaugsmas ir angelu^nuostaba. Beatričės grožis visa tikrybe virs
ta tiktai aname pasauly; jos žemiškas reiškinys buvo tik tos tikry
bės nuojauta, apvalkalas, šešėlis. Taip tat skausme ir ilgesy 
Dantės siela griežtai nusigręžia nuo šio pasaulio į anąjį,* nuo nyks
tamu dalyku į nenykstamus, nuo regimu į neregimus, nuo leistojo 
daikto į Leidėją. Jame ima įsigyventi mintis, kad žemė tai yra tik 
šešėlio ir reiškiniu karalija, tamsus nežinios ir nuodėmės miš- 

neižvengiamai pasibaigiąs skausmais ir mirtimi, o tikrybė 
amžina dieviška kito pasaulio Komedija (De Sanctis).

si

yra
♦* *

Dantė ištęsėjo savo pažadą pasakyt apie savo Beatričę 
tai, ko dar nebuvo pasakyta nei apie vieną moterišką. Bet tai 
nebuvo koks pigus atDkt uždavinys! Visur jis tur minty tą 
kurinį: skaudaus ištrėmimo klajojimuos ragaudams karčios sve
timos duonos, aukštose mokslainėše, kunigaikšč ij dvaruose, į 
daugel studijų įsigilinęs, naktimis budėdamas, kūrybinio džiaug
smo pagautas, giliuos žmogiškuos skausmuos pasinėręs, — visur 
apie tą kurinį galvoja ir jį pagaliau sukuria. Tai yra jo „Die
viška Komedija*. Ji yra imnas Beatričės garbei, kuris virsta 
mylinčio sielos istorija. Čia meilė iš giliausiu pasaulio karščiu 
nuveda sielą į ąpsiskaidrinimą ir palaimą. ♦

Beatričė yra „Dieviškos Komedijos“ didvyris. Ji suteikia 
keleiviui kelionės motyvą, nugalėjimo jėgą, norėjimo tikslą. Ji 
pasiunčia Virgilijų vadu per pragaro baisenybes. Čia niekur 
nesuminėtas jos šventas’vardas; bet jau vienas mojis, kad ji 
egzistuoja, nugali piktosios dvasios neprietelingumą.

Keli ją primenantieji žodžiai atidaro skaistyklos kalno 
vartus. Kalnas status, lipt į jį sunku, kai kada rodosi visäi ne
pajėgsią. Tačiau Virgilijui ištarus ^io dico di Beatrice — as 
turiu galvoj Beatričę, kurią tu šypsantis ir palaimintą išvysi 
ant šio viršukalnio“, Dantė tuoj atsako: „Andiamo a maggior 
fretta — ženkiva sparčiau, Viešpatie, nes dabar aš ilstu mažiau, 
kaip pirma“.

Paskutinis skaistyklos ugnies ratas nuo žemės rojaus at
skirtas ugnies siena. Prieš ją Dantė stovi nejudėdamas, persi
gandęs. Visi Virgilijaus prikalbinėjimai nieko nepadeda, kol jis 
pagaliau neištarė: „Žiūrėk, sūnau, nuo Beatričės tave skiria 
tik Šita siena.“ Tuomet jis staiga, tarsi audros pagautas, puo-
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la į ugnį; ilgesio užsidegimu skrieja jis pasitikt Beatričę ligi 
žemės rojaus apsiskaidrinimo kalno viršūnėje.

*

_ Dabar mes turime priešais akis ir pergyvename gražiau
sią iš viduramžiu misterimą vaidinimu, didingą, iškilmingą, 
spalvingą, visai persunktą kataliku liturgijos pa vaizdumo ir 
simboliogumo. Pro šalį Dantės traukia septynetas švyturiu, iš
tolo puikuojančiu kaip auksiniai medžią5; paskui juos žengia 
baltai apsidarę, Hosana giedodami, žmonės; paskui po du 24 
lelijomis apvainikuoti žili seneliai, Senosios Sandaros pranašai 

——rr patrijarkai; paskui juos grifas, Kristaus simbolis, traukia 
trijumfo vežimą — Bažnyčią; jos dešinėj ir kairėj pusėj keturi 
evangelistai ir raudonai apsidariusios trys dieviškos ir ketu- 

-rios kardinalinės Dorybės; eiseną užbaigia du seneliai — Lu
kas ir Paulius. Suskamba ženklas. Procesija sustoja. Prasideda 
akcija. Vienas balsas užgieda: Veni. sponsa, de Libano (ateik, 
sužadėtine iš Libano); angelai pakyla ant vežimo ir giedoda
mi beria gėles. Ir šitame geliu debesy pasirodo moteriška, po 
baltu, alyvoms apvadžiotu apgobtu ir žaliu apsiaustu su rau
donu, kaip ugnies* apdaru. Dantė jos nemato, bet jis jaučia: 
tai yra Beatričė, jo jaunystės meilė. „Aš jaučiau senos meilės 
galybę“.....

Dantė ir Beatričė stovi prieš vienas kitą. Suskamba jos 
balsas, ji rimtai ir švelniai pavadina jį vardu. Tai vienintelis 
sykis, kur „Dieviškoj Komedijoj“ suminėtas Dantės vardas.

Susigėdęs, pradžioj be ašarų, paskui balsiai pravirkęs klau“ 
so Dantė, kaip Beatričė pasakoja angelams savo meilės istori' 
ją, Dantės prasižengimu istoriją ir jos rūpinimąsi Jo siela. Pa" 
skui ji atsikreipia į Dantę. Kalba virsta asmeninė,‘skaudi, ne“ 
išgriaujamai loginga. Ji nepasiliauja su neatlaidingais klausi" 
mais, kol Dantė neprisipažįsta, kad žemės moters jį apgavo ir 
nukreipė nuo amžinu gėrybių. Po šito prisipažinimo Dantė pa' 
nardinamas Užuomaršos Srovėj ir Dorybių atvedamas į Beatri
čę. Dabar jam grynam ji atidengia savo veidą....

Taip tat, kovojama Dantės kova, sena žmogaus jautulin- 
gumo ir jo proto kova; sielos tragedija pavirto komedijai, priė
jusi laimingo galo.

Procesija traukia savo keliu toliau. Beatričė pasilieka su 
Dante. Jo vidaus gyvenimas atsiduria tokiam ypatingam bū
vy, apie kurį kalba Paulius sakydamas, kad jis nežinojęs, ar jis 
dar buvęs kūnas, ar jau tik siela, Dantės apskaidrinimas pabaig
tas, Beatričė ištiesia jam ranką ir juodu pradeda puikiausią 
kelionę, kurią du mylimuoju kuomet begalėjo keliaut,— nuo 
žvaigždės į žvaigždę Dievop.

„Beatričė žiūrėjo aukštyn
nio pakilimo istorija, ir daugiau kaip tai: Meilė perėjo savo 

. t r e č i ą a p s i s k a i d r i n i m o laipsnį; joje nepaliko nieko 
jautulinga, jos žemiškoji dalis sudegė palaimintą akią šviesoj.

ją“. Tai yra šio paskuti-

H

v
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Dantė, dar nesenai prieš tai jautęs senos liepsnos mirksėjimą, 
dabar neranda pasiskundimo žodžiu, kai Beatričė nuo jo nu
tolsta, kad įeitu į savo vietą aukščiausiame danguje prie Die
vo Motinos kojų. Jo atsiskyrimo žodžiai giliai juntami. Bet 
juosė ištariamas dėkingos pagarbos jutimas kaip yra tolimas 
nuo anos audringos meilės, nuo kurios kadaise virpėjo visas 
jo kūnas!

Beatričė atsiskiria su šypsena, kurioje žmogiška meilė, 
kaip šešėlis, pranyksta Dievo meilėj. „Ji pažvelgė į mane šyp
sodamos; paskui ji nusigrįžo į amžinąją versmę“

Bet

Iii

IiTaigi, lydėjome Dantės meilę nuo žemės iki paties Die
vo 'sosto.

Vargu kuomet grynesnė meilė rišo dvi jaunas širdis, kaip 
tasai skaistus santykis, kurį mums vaizduoja Dantė savo „Nau
jam Gyvenime“, savo meilės pavasary su Beatriče. Retai kuo
met mylinčiam vyriškiui mylimoji moteriška paliko toks ne
suteptas idealas, kaip Dantei jo Beatričė, toji mylima buitis, 
„kuri šypsodamos ir nepalikdama pėdsaku nukeliavo per že
mę“, kuri Dantei visumet buvo tik svaja, atodūsis, kuri kaip 

-angelas pasimirė, dar prieš patapsianti moteris, dar prieš tai, 
kai poeto meilė bu 70 turėjus laiko pavirst erotinga aistra ( De 
Sanctis). Visa iškilnu ir gražu, visa aukšta ir tyra pinasi jam ap
link jos malonu paveikslu ir sielą. Dar daugiau: pats Dantė 
nuo jos išauga doriniu atžvilgiu, per ją tampa kitoks, geresnis.

Jam pačiam to nepastebint, visa jo buitis tampa pilna 
meilės. Visi nedorumai bėga nuo šios slaptingos jėgos iš jo 
Širdies, kurioje karaliauja Beatričė kaip dorybių karalienė. Ir 
kai jis po metu, Beatričei p įsimirus, palikęs be jos išganingos 
Įtakos, įstoja į nuodėmės ir „niekšingos minios“ kelią, Beatri
čės ir jos grynos meilės atsiminimas sugrąžina paklydėlį vėl į 
tikrąjį kelią; ji yra jam danguj užtarytoja ir paskui vadas 
iš nuodėmingo žemės miško nakties tamsumos į amžinąją Die
vo meilės laimę ir nesibaigiamą sielos gyvenimą.

Tas gilus ir karštas meilės palaimos pergyvenimas, tas 
jos saldžios galybės sujudinimas ir pagavimas, tas aps gėrimas 
ir savęs netekimas „mintimis apie šią palaimingiausią“ yra toks 
stiprus, kad dažnai perviršija jaunuolio pajėgas. Todėl vykusiai 
pastebi Vossler’is: „Naujame Gyvenime“ jis yra tik virpantis 
veidrodis ir trūkčiojantis meilės indas.“

Ir ši meilė, nuo kurios skausmu jo kūnas silpsta ir alpsta, 
neuždega jame nė kibirkštėlės jautulingumo. Vienintelė kaltė 
Dantės jaunystės meilėj ta, kad jis po Beatričės mirties nepa
liko jai ištikimas. Jo gyvenime būta metu, kuomet jo dėl gy- 
viijij užmiršta mirusieji, buvę kadaise jam naujo gyvenimo 
pradžia. Tai buvo tas laikas, kada, daugiau kaip metams pra
ėjusi po Beatričės mirties, vieną gentil donna giovane e bella

t . • ■ . -
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molto-—maloni jauna ir labai graži moteriška, viena donna pie- 
tosa, kaip jis ją vadina, pastūmėjo 'jo širdį į kovą ir neramu
mą, pripildė smarkiu ir skaudžiu dūsavimu ir sudarė jame vi
sai naują būvį, kuriame netikę mintys ir šlykštus geidimai pa- 
siūlė jam savo paguodą,. kol Beatričės pasirodymas sapne jį 
vėl neatvadavo nuo šito „proto priešginos“.

Priekaištai, kurių tur Dantė girdėt iš Beatričės lūpų susi
tikęs su jąja aname pasauly, pasak Kraus’o, pasaką neką kita, 
kaip tik kad „Dantės jaunystę valdė stiprūs pojūčių geiduliai 
ir kad gal nestigo ir epizodų, į kuriuos subrendęs vyras turėjo 
atsižvelgt susigėdindamas ir atgailodamns“. Tačiau toli gražu 
ne kiekvieną Dantės aliuziją turėjus santykio su bet moteriška 
buitim, kokių pašikartotinai esti jo kanconucse ir Komedijoje 
reikia jau laikyt buvus tuščią Jengvamanišką meilinėjimost 
Iš to dar toli gražu neina, kad jis savuos santykiuos su moterų 
pasauliu būtų nusileidęs į žemus "klajojimus.

„Beatričė prikiša jam jo palinkimas į moterį ir jis pats 
junta juos tik kaipo ugnim galimas nuvalyt netobulybes todelę 
kad krikščioniu mokslu ir asketiniu viduramžiu jutimu net ir ■ . 6 it d

leista žemiška meilė vis dėlto atitraukia nuo D evo. Tuomet 
Dievo leistam daiktai rodoma tokių palinkimų ir afektų, koki 
iš pagrindo pridera tiktai pačiam Dievui Leidėjui. Visokia, nors^ir 
idealiausia meilė moteriškai šituo supratimu yra mūsų daro
mas Dievo apiplėšimas; tos gadynės askezės mokytojai nepra
eina plačiai neirodinėję, kad taip pat ir leisti bei platoniški 
santykiai yra kilpos, kliudančios paukšteliui skrist aukštyn, t. y.^ 
sulaiko žmogaus dvasią, kad ji negali pasiekt amžinųjų dalykų“ 
(Kraus).

šiaip ar taip Dantės meilė Beatričei, gimus iš turtingos, 
pilnos ilgesio sielos, yra pilniausiai atbaigtas platoniškio eroso 
konkretizavimas, taip kaip Dijotima Sympozijone jį vaizduoja 
Sokratui: „Pradžioj myli kūno groži, paskui sielos grožį, pas
kui pažinimo, kalbų ir minčių grožį,, paskui, Sokrate, patį tą, 
dėl kurio erosas yra daręs visas ligšiolines pastangas, kuris 
visada yra ir nei kyla nei nyksta, nei auga nei gaišta“.

Tokis yra ir Dantės kelias. Jo meilė padaro gyvąją Bea
tričę iškilniausia iš visų moteriškų; pirmiausiai iškilnią kūno 
grožiu, paskui sielos dorybėmis. Pasimirusią Beatričę toji meilė 
padaro šventąją, kuri dėl vis ilgesnio nuotolio ir dėl vis di
desnio ilgesio virsta Dantei visos tiesos, gėrio ir grožio susi
būrimu, pirm visa įkūnijimu to, kas viduramžiams buvo auk
ščiausia dvasinė vertybė — spekuliatingu Dievo mokslingumu.

O drauge su tuo ir nušvitusi, susi mb o ližėj u si Beatričė 
palieka jam visiškai moteris, jaunuoliška, kuri nuo naikinančios 
aistros pakėlė jį įsublimingiausią(Šv elniausią) dvasingumą, į vie- 
nybę su Dievu. _ • v

Tai kas gi galėjo būt šita nepaprasta moteriška, šita 
„Florencijos gatvėj gimusi, gyvenusi ir mirusi 13-j o šimtmečio * 
krikščionė“, kurios išviršinė gyvenimo istorija tokia nereikšmingat.II
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bet iš kurios išėjo tokia paslaptinga jėga, kad ji išgelbėjo ir 
išlaikė savo pašaukimui didžiausią pasaulio literatūros poetą, 
netgi, kaip Mykolas Angelas sako, didžiausią visu laikų žmo
gų? Kas galėjo būt šita Dantės Beatričė?

Šitą klausimą mėginsime nagrinėt kitame mūsa rašto 
skyriuje. Pr. D.

(Ne galas).
„Nam et si ambulavero in medio 

umbrae mortis,, non timebo mala, que- 
niam tu mecum es.“ Ps. 22.

Tai ne žvaigždė sųžibėjo
Man šypsodama meiliai —
Mano sielą palytėjo '
Šventos Meilės spinduliai!

Ir švenčiausiąją Ramybę
Pajutau širdyj ūmaj, 
Meilės gerdama saldybę 
Su audroms grumiuos linksmai! 

Linksimą plaukiu okeaną 
Skauslmo ašarų karčių, 
•Nes vairuojant laivą mano 
Mano. Viešpatį jaučiu!

O! kaip linksįna! kaip laiminga 
Krisitų mylinti širdis!
Po Jo ranka stebuklinga 
Nebaisi jai nė mirtis! 

Linksima plaukiu okeaną 
Per įniršusias audras, 
Kristussaugoląivąmano - 
Su juo laimę širdis ras!

1919. XI. 5. . (XIV) Šakelė,
t

Ar atmeni tylą naktužės šventos,
Ir tą atminimą mirties Atpirkėjo, 
Kai gaudė galingai varpai prie aušros 
Ir giesmės galingai i dangų kaip ėjo? 

Ar atmeni tylias maldas tikinčiųjų, 
' Nulenktas ių galvas, it varpas rugių 

Ir tanku čerškimą skambučių mažųjų 
Ir dūmus smilkytų ir kvapą gėlių?

Ar atmeni vietą, kurioj beklūpodams,
Meldei Visagali šviesios ateities,
Ir daug vargšų naudai darbuotis žadėdams, 
Rengeisi tarnauti jam ligi mirties?

Ko tyli it žado netekęs akmuo, 
Nejaugi mintyje tau viską ištrynė? 
Nejaugi tamsybė, naktužės sesuo, • 
Po kojomis savo tau Širdį pamynė? , 

(V; Jūružė.
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Vienas pirklys ,at ve žjė į savo na'mus neseniai pajžintą 
draugą, k,ad tašą! 'daug ke'Ii—ęs žmogus ramiai paviešėjęs 
pastf jį vieną dieną, gailėtų papasakoti 'apie reikalus; ir pasi
tarti apie bendrus sumanymus. Apie svečią ė jo-ganldĮafe, kad 
jis» esąs tikras vyras, tūkstįančlų is'unkenybių išbandyta^, uee 
palaužiamos valios žmogus, viešintis ir vadas., didiems .dar- 
bam'si dirbti pa—uiktas. Už st(alb priešais jį sėdėjo dviejų 
dešimtų metų, be motinos .užaugusi šeiniihinko duktė ir jos/ 
jaunikis. Vos svečio pirmus žodžius, jo metąl'iiiio balso 
skambėjimą Išgirdus, jo atviro kalbąus veido drąsią iš
raišką p am ačįuą, sudrebėjo mergelė lig pat sielos dugno. 
Jį 'išsigando pačios sąvęs, savo paĮčios siipiiybės, ūmai joje 
bundančios aistros smarkumo.

. — Jis yra mano Tikimas —-> tarė b/ajlsas jos sieloje, pilnas! 
išgąs'čio' ir laimės-. Jos turtinga moteriška, esmė s'usitelkėi, 
pajuto, pati save, sutikusi savo laiškų; papildinį —« tikrą, suĮ- 
brendu^p^tvii’tą vyrą, kokiu jai atrodė svečias1. Jos jau
nikio žodžiai skambėjo jai dabb'r, lyg kielės čiulbėjimas 
a/lyvų krūme; skambus galingo vyriško balso tonais pripildė/ 
visą jos sieją.

Ant jos jąunų nesergstanių akių žibėjimo pažino svečiais, 
kas» nutiko. Savo apgalės aQisvaigintas ir skaisčios1 besiver- 
žančios prie jo mėrgejės gražybės patraukta^, jis kalbėjo 
kaskart gražiau. KĮfausytojams viskas latrodiė puiku ir iš
mintinga, didžiausias gerėjimas svečiu buvo1 matyti visų vei
duose. Po pietų svečias surado progos ką/Ibėti su mler/gėlie) 
sodne— paprasčiausius sakinius, bet klastingus riteriškb 
mei'įumo ir pagarbos reiškėjus. Ji atsakinėjo nieko n[eisia- 
kančiais žodžiais, bet juose skambėjo:

—■ Alano viešpats(, mano vyras, mblnio Dievas!
Jis, žvųigtebėjęs į jaunikį, pamąstė:

■ — Ką tas numab.o apie tą žemės žiedą!' Kas yrh- mote
riškė tokiam fiįiistrūi? Kaip ji skleidžia šakas, kaip ji ,eįna 
— kokia laisvės ir suvaržymo misterija! O jos žodžiai — 
kokie balti meilumo balandėliai skrenda su jais į dan|gi& 
kaip jie drąsjiai gėri, kąip jie/kyla viršum! viso žeiniės. sUn-1 
kūmo! .

Taip jis l!eidO’S(i jai žavėjam/ate. Jos giliu altiniu baDsu 
kalbėjo1 į jį neiškakėįatnos moteriškos širdies galybę, pbav/ 
amžių pasįaka, aįnžinai tryškaįitd gamta. Pągąyo jį nu|- 
jantimas| tokios meiilįė-s, prįeš kurios ugnį ir didumą, visiškai 
blyško praeitis ir dabartis, pašaukimas ir ambicija. Kadi vy- 
rad ir.moteris kitfs kitą dievindami,' lėlikiasi prieš kits kitą, 
laimingi kits kitame skęsta, visą pasaulį užmiršta — .tai 
pasirodė jam netik gal.įng(iąusiu, .stebuklingu gapntos nluoš
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tikiu— ne, jis in ate tame; laūgšdiausioisi žmonių dnajugi jos pap. 
vyzdį, apgailėtą egojizmą, pasiektą stipriąusių priešingumų 
vienybę. Tas pakilusio gyvenimo ja'usmas nutraukė jo sie-' 
lojo visus siūlus, rišančius tokią Valandėlę su amžiniaisdai$ 
dėsariais ir tvarkia. Iš j o Jaką ų, ižr išėjo bįaljsio) ūmui išsiveržė 
toks asmeninis pagavimas, kąįd mergelė nublanko ir išsigam 
dus bei džiaugdamas pasijuto įdavus .(slave... Visiems viel 
drauge susiėdus, šeimininkas paklausė svečią apie jo žmoną.

— Alano žmona negaĮU pas-veikti —-/ ajtsakiė jds( — -ji nėra 
gydoma, kaip» reikiant, mano kelionės prarijo perdaug pinigų.

Išgirdus žodžius „mano žmona“, mergelė staigu pabudo, 
lyg iš kokio apžavjėjimb Įprįžadinta, ir. '^atsikėlus tyliai n> 
fe j oi į savo kainbadį. Ten, prispaudusi veidą prie pagalvio, 
kukčiodama išverkiė visą savo nelaimingą ‘aistrą.

Kai ji pakjėiė galvą,, kambarys; buvo jau nušviestalsi 
paskutinio saulėlydžių s pjudė šio ir ant visų sienų vaidinos 
jai geltoni, išsjvypę velnių veidai, kurie Šaukė:

— žmona turi mirti, turi inirti, mirti turi ji. šalip ją įš 
šito' gyvenimo! . >

lįtrįštai mergelės sieloje įvyko gili atmaina. Skaidrioje 
vislų tų ką tik josi pergyventųj jausmų šviesoje ji aiškiai pa
mate tūnančiu joje du visai kjtokiu:/pas/<uliu: negailėsi ingąj 

galę, kuri kartu meapkenčia ir m'yli, yra meili itr. 
nuožmi, bučiuoja ir žudo, riša ir sjkiria — ir tą augščiaįusiąją 
siejos meilę, kurios nepasotina žemė ir kurios tikslas’ 
saugoti šį 'instinktų pasaulį ir laikyti' jį h'ajrmonijojei su auk
ščiausiuoju gyvenimu ir sielĮos turtu. In ji pasiju to,* kad tiktai 
tam' augščiausiajja|m turtui ir jo pašvęstiems doros įstatyl-

• malus betarnaudama, moteriškė teatda&ida savo pačios gi-1 
jauslią prigim|tį ir įgija stipriausios galės aut savęsi ir ant 
gyvenimo. Ir deįto pkieš įžengdama ąavo ir kitų laimei — į 
prigimtąją meilės ir motinybės tvarką, moteriškė turi pirma 
tapti tikra motina dvasįinę pipirne ir ta motin,y be. remdap 
mūs, turi suprasti ir pašvęsti visą dorinę gyvenimo tvarką.

'Bet ji matė ir tai, kaip1 lengvai toji .augštesnioji meilės 
jlėga — j|qi ji nėrą iišJaugšto nuolat šviečiaįma ir vedama — 
vis iš naujo duodas nugalim aJžemėš aįstrai ir įsmunka į jos 
vylius.. Juk ir jos pačios jaunoje: širdyje sielosi aistra, trokš
tanti amžinojo gyvenimo, buvo susiliejus su gamtos .aistrą, 
trokštančia žemiško patenkinimo. Ir amžinasis gyvenimas 
nublanko, o tepasiiiko nuožmus gamtos riksmas. Talip 
mąstė ji apie visa, kas atsitiko ir jpaįvojo, kaip jai reikia! 
ejgtis;, kad jos moteriškas jautimas tūptų ryškesnis ir tvir
tesnis, kad ji niekados, ileibepasvirtų ir nebesipriešintų savo 
giliausiai geriausiai moteriškai sąžinei. Ir ūmaį atėjo jaiį 
į galvą Mykolo Angelo žodžiai: >

— Ne t apymas ir ne skap t av'imūfc' pripil do dabar maino 
stelą. Ji teieško Dievo meilės, kuri nuo kryžiaus * tiesia 
mums! rankas.
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196 NAUZIKAJA[r ūmiai blankiu vaidiniu pasirodė jai visa, kasi ūži to0 augščiausįosmeilės ribų ir priešindamas jai, nori patraukti prią s’avęs musų širdį. Iš jos moteriškos esmiėsi geilmių išaugo šventa, trokštanti pasiaukoti meįįė tos vargšės, kurią ji norėjo išstumti šallin. Ji pati pasijuto esanti drauge siūl anąja išsĮtumta iš visa, k'a/s gyvenimą padaro madonų, iš tvirtos pasitikėjimo, garbės, ištikimybės pilies. Drebančiomis lūpomis nutarė ji pakviesti tą moterišką į savo tėvpnamu^ slaugyti ją kol išgys ir tuo sunkiu darbu atlyginti savo pja;- klydimą. . ——Tam pasiryžimui joje apgalėjus, ji per vieną naktį subrendo ne suBig savo amžium ir unijai pamatė dievinįamąjįį vyriškį v/.,ai kitokioje šviesoje. Visi jo žodžiai ir jUd|ėjįmjaį ryškiai srovėjo prieš jos akis; įr per juos! ji matė visai d’ain nesubrendusią, išsiblaškiusią, vyrišką sielą pati nebesupras- dama, kaip ji gagėjo Mp neapsimąsčlusf leistis sužavėjaima išorinei išvaizdai. Rimto, riteriško, valdančio s'aye vyro vietoje, pamatė ji netvirtą charakterį, kurst aistra užsidegęs-, virstą avantuiūstu ir kurį am viskp^sj. t,ėrą vien žaislas/jei jis nori padaryti įspūdžio kitos lyties asmeniui ir pasigfėrėti trijumfuojančio vyro jausimu.Susigėdus atsiminė ji trumpą pasivaikščiojimą po sodną ir jo akių išraišką; kai jisį pafėttnė ją, už rMikos, norėdamas* įlipti su ja į aistros laivą įn plaukti į pfečias jūres nes iru-. pindamas1 niekuo, kas pasiliko užpakaly. Ji išsigando to beribio minkštumo, iš kukio tas taip didvyriškai atrodąs, tvirto žings’nio, skardaus baliSip ir stiprios Huomonįėsl vyras lengvabūdiškai pasiduoda savo aistrai, užuot kiekvieną valandėlę buvęs vadovu, valdęs save ir atminęs savo šventą pareigą ir atsakomybę.Taip bemąstant ir beatsimenant tuos įspūdžius, kurių slėniau darydavo jąi vyrų sielos, j'aį rados aišku: 'Joks paĮ- s’aulio? heroizmas, tik vienas Kristus tegali išlavinti tikrą vyrą, kurs kiekvieną valandėlę nepapeikiamaj elgias ir krP a irk'urį tikra moteriškė gali taip mylėti ir gerbtų kaip trokšta josi Stella ir kaip turi dnyiėti ir gerbti,, jei nenorį, kaipo m*or tėriskė ir motina, išsigimti sieja ir kūnu. Bę abejo, svečio būta 'turtingai apdovanoto vą(lia ir jausimais, bet delbto juo- baisiau jai atrodė, kla/d tokia sielą ne Dievui yra pasidavusi ir ne Diev< teises sąugoja gyvenime, bet klauso kiekvieno žiauraus noro, vis tiek, iš kur ateinančio.~ Ar gi taip turi bū$i — klausėt ji save — kad" didieji išorinio gyvenimo vadovai ir tvarkytojai būtų paisjoendę tokioje vidąus netvarkoje? O gal ir išorinė tvarkai turi suirti, jei viduje viešpatauja tokia painiava?Dabar ji s[uprato .taip pa)t, kad! žmogus tuomet tėra tikrinusiai apsaugotai nuo įpuolimo į aklą ir beširdę aistra^ kai vis|a jo siela, yrą ntušviestĮa. Kristaus. W tik dėlto, kad’ tuomet .sLąžinlė tampa tvirtesnė, -bet iri dėl to, kad pačiosl par
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gundos gale yra nulaužta. Tos šviesos spįniduliai skaidriai 
nušviečia visą grynai egojistingos aistros niekšystę,. nuplėšia 
mid vyro, kurs, jai pasiduoda, Visus augščiausius vyrišįkosi ■ 
stiprybės ženklus ir atima iš moteriškės, aistros keliu įeinan
čios, 'visą tikrą moterišką /kihiunią. yKąs. ištikro- yra Kri
staus pakrikštytas, tas ir bemylėdamas stato augštesniu^ 
reikalavimus ir greit i šišifblaivo> jei aklri ir bejausmėj gĮamtai, 
meijės, Ik aukę užsimovus, stengiasi jį už Valdyt i.

Kai sĮveČias rytą iš Važiuodamas ieškojo progos išgirsti 
iŠ šeimininko dukters dar vieną gilesnio sutikimo žodį, ji 
pasjrodjė linksmu ir kartu rimtu Veidu! ir pakvietę pas sirive- 
jo- žniioną. Palengva feūprątęs, ką tai reiškia, jisf pamatė ir 
tą naują is^ęlą pagaunantį grožį, kuris: spindėjo jos ,veideŲ Ir 
jo siela v|ėl pradėjo sopulingai ilgėtis jos, kurios jis nustojo). 
Bet vienkart patraukė jį galingai tašė be gajkį augs ta s daly
kas!, dell kurio ji liko jam; išplėšta iii kurs 'jam! gynė! daftiar 
kelti į ją akis;. Ir pasjidodjė jam',ę kad nei vyrui if moteriai W 
sivienijus, bet sielai ir Kristui susivienijus, augščiausiai pte 
kylą mūsn gyvenimas ir kad tiktai iš ten palaimintoji meilė 
teįstengia ištraukti aikštėn visus tuos paslėptuosius žinok ■ 
gaus širdies stebuklus. Ar ne iš Golgotos teatėjo meilė, kuri 
apgali mirtį, ar ne tenai gyvybė' tikrai teišsisukoi iš mirties 
nagu, ar ne dangausi meilę pamatęs' žmogus tesuprato tokią 
tneiįę, kurioje gryniausia pasiaukojimo dvasia a’pgali visą1 
padarų egbjizmą? Ar siela ne iš' kryžiaus tur,i mokytis my
lėti, jei nori mylėti t iki ai ir (būti tikros'meilės verta? Su tĮą 
švies'a sieloje išjėjo svečias į gyvenimą, o mergelė sugrįžo į 
tėvo namus jau nebe našlaiteĮ ne, patariama ir saugojama 
tos1 augsčiausiosjois meilės, kuriai ji parinko jo savo širdį ir 
kuri štai sukūrė jos namuose vis'ąi naują ugnį — šventąją 
ugnį Dievu gyvenančios, moteriškės. Tos ugnies apskrityje 
net i r in eriamiauąias keleivis užmirštą dienos' turtus ip mąsto 1 
apie amžinąjį turtą. :

kad, tiktai iš tenpalaimintoji m eite

.Expandi manus meas ad te, anima 
mea sicut terra sine aqua tibi.“

Ps. 142.

Kodėl, kodėl, lyg kūdikėlis,
Vis ieškau mylinčios širdies,
Sk au smu o®, su m e ile ašarėles
Nušluostyt ranką kas išties? ’

Kasi nuramins nuvargus širdį, 
Paguodoj žodį kas suras? — 
Dejonės1, mano nieks negirdi, 
Nieksi skausmo mano nesupras...

I
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.Tik' Tu, ° Jėzau, Laime mano, 
Tik! Tu — Gaivintojas širdžių. 
Nors Tavęs protas neišmano, 
Bet Tavo meilės vis meldžiu...

Ir Tu., žinau, neatsakysi —. . -
__ Tn maldas kūdikių girdi, 

Nuvargus sielą atgaivinsi, 
O-kančia taps. Tavy saldi!

1919. XL 10. (XV ■ i Šakei ė.

Mintys ir patyrimai.
# <

(Iš gimnazistės dieninio'.) , ... c
Kiekvienas žmogus beveik nuo kūdikystfės susigalvoja, 

įsivaizdina sau koki nors vaizdą, pankui vadina j f šiavo idealu 
ir ilgą laiką siekia jo. Kūlį .jaunas, koji mažai pažįsta gyl 
venįmą, jis fcįki į jį, gėrisi juo. Susidūrus su gyvenimu, jo 
idealias pradeda keįstįs. Gyvenimo aplinkybės sįparčiaįi, 
veikią žmogų. Laikui bėgant įr gal koptais gyvenimo p ris 
spaustas, žmogus tur pamesti savo turėtą idealią, ieškoti 
kito... ‘ ■ > '

Kaip dažnai žmogus dėl aplinkybių virsta^ pesimistu, ir 
jo idealas lieka niekam nevertas, dažnai sulaužytas, pąnie- 
kintasl -V/iepi iš tokių 'žmonių tada sutinka vilkt -sgiyo gy
venimą taip, sįau, prastai, bf> tiksi oi/be nieko: atsikelti, pa? 
valgyti įr vėl atsigulti; įT taip eina jų'tikrais „gyvuliškas“ 
gyvenimas. Jąe patys Supranta, žfino, ką d'airo, kaip gyvena, 
bet neturi jėgos, nėra Rankos, kurį pakeltų juos'iš miego ... 
Savo, jėgas jie išaikvojo įsienaį, ’biegiafliniam ?gyveninio lauke.

O kiti, kuriems 'siejos idealai stovi aukščiau už visur — 
gyvybę, mokslą — tie negalį sutikti su tokiu gyvenimu. 
Vieni iš jų pasišvenčia visuomenės ^gerovei, tėvynės Uaudai. 
Jie randa kiek pasįtąnkinimo, bet jų sielos vis veržiasi tolyn! 
ir tolyn prie Aukštesnio Idealo.
Yra ir tokių, kurie nori paaųkot bendroje dirvoje sąvo. jė
gas,, prisidėti prie bendro darbo, bet kas tai įjuos sulaiiko. 
Šios kategorijos žmonės daugiąusiai yrai mąstę, pergyvenę 
valgų, kurie mato pas^iĄip ydiafe, nori jas pataisyti, bet... 
jų nieks nešaukia, nieks (nepastebi,—< ir jią įsivaizdintų kĮaįd 
jų nesupranta, jie mano, kad negčtJd būt naudingi. „Tai kalu 
gyventi?“ jie giaįvoja; „gyvuliško“! gyvenimo nenori, vienas! 
tik prispaudimas... ir galas. 1 .

Šita kategorija žmonių sįlpnaValių; jie nenori sulaužyti 
siavimeilės, prieiti prie žmonių ir patiems dėtis prie darbo. 
Apie etinius jausmus tokių subjektų negali būt kalbos; nles 
kiekvienas žmogus, tikintis ar ne, pripažįsta,; kajd yra Esybė, 
kurios viskas prikląuso... ir žinomą, prieš \Tos valią negia- 
lima eiti. ’ . -
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Būna kad žmogus gyvenimo prispaustas, eiejoje>' tikini* 
tis ir šviesus, p ra,deda inanyti, kadi neverta .gyventi, kad pa- 
šjaulis toks tamsus ir blogas, kadi verčiau mirti, kaip '^ižin# 
kovoti dėl būvio; ir nepaimąstęs, ne apsvarstęs tą didelį mir
ties klausimą, greit nutraukia savo gyvenimo siūlą. Toki 
žmonės sukelia tik pasigailėjimo.

• r f . . ' ’ . • . * . . . . • ■

'k

Šitai rašydama atmenu tris tipus, vieną priešingą ki
tam, fbet vislus -lygiai gulinčius tarp aukštų verkiančių me
džių, visiems jiems lygiai dainuoja lakštingalė, jr auga žo
lės ir gėlės... Aš mačiau, juosi .viisuis tris, ir .pirmą, ir antrą, 
ir trečią... Atmenu, "buvo negraži rudensl ‘diena; diena, kuri' 
sukelia įvairių nemalonių atsiminimų, dienai, kuri suteikia 
sielai liūdesį... Pilki dĮėbiesys tyliai 'slinko -savo keliais jįr 
vosi vos galėjo laikytas, kad ašaromis nesuvilgintų nelai
mingą: mūąų juodąją žemę.

Atmenu, iš gimnazijos mes išėjom poromis ... Liūdni, 
tyJūsĮ... Kokia tai sunki našta spaudė mūsų sielas; įmelsl 
žiūrėjom į viens, kitą, žiūrėjom ir negalėjome kalbėti. . Ties 
tiltu sutiko muzika... dar kėlėtasi žingsnių/ir... p rasilaįsi me
dinis karstas daugybėje gėlių prast-’abn vežime... Akys pi
nosi ašarų... O širdis taip skaudu, taip skauda, negailimą 
žodį ištarti...

Čia guji jis, jaunas, pilnas jėgosi jaunuolis, metęs! visk'ąt’ 
ėjęs gelbėti savo nelaimingą tėvynė .... Ir gaila jo/g'ąila jo 
jaunųjų jėgų... O ašaroisĮ, prieš; norą,, vis krintaūr kriųfel;.,.

Vakaras ... Žvakių šviesoj, gėjėsę, vainikuosi^, gulį 
jaunas didvyris. Koks* jo Veidas ramus,; kaip ramiai jis guM. 
Jisl žino, ką padarė, jis; ramiai ėjo Dįevoį pafskirtu keįliu, jis 
nieko nebijojo. Ir žvakių šviesioj, jis gulėjo ramus> tylus, at
likęs savo šventąjį darbą...

Duoda ener- 
yiy|u.mio Ir taip t adą nori gyventi, atlikti kokį njors

Pavasaris. Sauįutę meilijai šviečia ir šildo: juodą žemę. 
Po iįlgo miego keli ašį gamta... Žmonės džiaugiami..,. Pa
vasario oras priduoda jiems ypatingo ūpo... 
glijosl, gv 
dideįį, gerą žmonijai darbą... Vis(arodosi taip graižu,»lengva, 

■■ ... f. JVieną tokią gražią dieną miršta vėl; jaunas grabus1 žmo< 
gusi, bet miršta visai negražiaįi... Net nustebo tia^ aukštais 
medis, augęs prieš tuos mūrinius- aukštusi namus...

JilS: frnirė, kada aplinkui taip gražu ir. puiku, nes nusK 
bodo gy'venti. Mirė siu sukr'iuštai galva, su ištiškusiomisl ant
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grindų sĮmągenomis... Baisus buvo paveikslas. Baisu buvo 
pažiūrėti į jo veidą ... ko tai laukia,'ko tad bijo... 0 paskui 
karsite su s'ud;ėto!niis rankomis jis taip pat pūajšė pagaj!blo< 
prašė apšviesti jo suvargusią galvą... Sudiev, drauge!...

Pykštelėjo sausas šūvis ir mokinė 'su peršauta krūtine 
jau g'uli ant grindų,. Kiek skaus(mok matyt iš1 jos !a(kių kiek 
skaudėjimo.... Ilgai kentėjo ji ligoninėje, bet Dievo Ap- 
veizda neapleido jos^ ji liko 'gyva, pasveiko ...

*

Taigi, jų buvo trys. Kiekvienas siekė aukštesnį idealą, 
kiekvienas niekino gyvenimą, ieškojo ramybės ...

Pirmasis atidavė savo gyvybę be jokios! minties, bepgĮal- 
lesčio, dėl to, kad tąip reikalavo tėvynė..., teflp reikaĮlavb 
sąžinė! Ilsėkis rainiai, jaunas didvyri!. Atlikali savo darbią 
ir dabar ilsėkis 1 Atmintis apie tave gyvens. peV |a(m'žiu0 
tono sieloje. Tu eąi rainus:, tu ištarnaVaį sau 'Amžinąją 
Ramybę...

Antrasis — jaunas ideaįlistiąs. Jis norėjo, kad pasaulis 
virsjtų idealiu ;,/bet... nesistengė į tai. Jis norėjo, kad žmo-. 
neš gailėtų, suprastų jį, bet... neąisltenigė. Jis norėjo, kad 
Ižmonės jį mylėtų, bet vėl... nesisitengė... Jis bijojo kovols 
su gyvenimu, jis ^bijojo žmonių/ jis nenorėjo pripažinti jų 
tamlstų puisjų ir rado, nusprendė, kad jis „ątiliekąma® žto'- 
gusB, kuriam tik vienas gaji būti idejajafe — mirtis.

O, trečioji auka, tai nenormalių gyvenimo apystovU 
auka... Gyvenimas geležiniais pirštais s'us p audė ją— P 
toliau negalėjo gyventi prirūkytoje atmosferoje. Žmonįės 
ją skriaudė... ir negalėjo ... neištvėrė ...

Bet lai(kas eina savo keliu... Ji liko, liko^kald sūprąstų 
Amžinosios Esybės didelę galią. Ir iš žemės į dangų pakilo 
jos idealai. Aukštuose rūmuose ji radolramybę, raįmybę.tam* 
žino'j Dievui tarnystėj ... < t t

Jų buvo: trys... Kiekvienas siekė savo idealą,' priėjo 
kiekvienas, bet ar bus laimingas kįįekvienjals iš jų, aįtradęS 
savo nežinomąją žemę?... Anfįielė.

Kad saulelė rytą teka,
Tai širdis linksmai man plaka.
Vakare saulelė leidžias,— 
širdyje liudesis skleidžias.

(VI) J ū r u ž ė.
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IŠ mergaičių ’ H

(XIII). ■
Trier, 1921 metų gruodžio HO d.

Labai gerbiamas p oaw Direktoriau!
Naujais metais Trūcnakįg'aOė siunčia Jums, kaip ir vi

soms aplink „Naująją Vaidilutę“ susitelkusioms kataJLikčms 
vienmintėms geriausių linkėjimų. Kartu tariam Jumsi mūsų 
padėka; už abudu laišku, kaip ik už aftsluntlmą passkiaufeįij 
jūsų laikraščio numerių. Jūsų pirmąjį, tokį labai p^grin- 
dingą laiškai aš gavau; W ne nfeslinteres avimo si, kaip. Jūs 
gal būt, galėjot manyti, sukliudė, man' į jį fataksčįau, atsakyt.

*

dėsniu uolumu seką, kas vyksta Lietuvoj ir Jūsų laiškas ėjo 
iš! vieta.ų rankų į kitas, šį fakyinlrkį jis vėilįman sugryžo, ir 
aš paskubėsiu į jį atsakyt.

Jūsų malonumu mes dabar gana, smulkiai painformuotos 
apie jūsų pastangas. Ir mums taip pat parinka „Nąujosios 
Vaidilutės“ vardas, o jūsų laikraščio viršelio paveikslais da
bą? nebekepa jokio abejojimo, kad tai esjąmją judėjimo jaut 
krikščioniško pagrindo. Jūs pasiūlėt mums- šį tą atsiųsti^ 
kasi mus galėtų arčiau informuot apią atsistatydinančią Lie
tuvą. Jūsų pasiūlymą mes priimame su didžiausia padėka, 
ir dž'iaugtumėą, jei Jūs mūsų lėšomis galėtumėt mums .tai
siusi keletą lietuviškų dainų. Jei manote, kad paminėtų 
knygų „"Sur les bonfins des deux monds“ (autoriaus yardo, 
deja, aš negalėjau dešifruot) per čionykščius knygynus ne
galėsim! gaut, tai labai prašome, jąs mums atsiųsti. Jūs 
ąavo laiške atsiprašinėjo t dėl, kaip Jūs' manot, blogos vokiš
kos kalbos. Aš Jus tikinu, kad- ines stebimės^ tuo, kaip gerai 
Jūs1 mokat tąją kaįlba išsireikšti. Bet jei Jums reijkia per 
daug laiko ir trūso koresponduot su mumis vokiečių kalbia^ 
tai (p asjrinkit kurią kitą kąlbą. Aš pati be vargo suprantu 
prancūziškai, angliškai, lotyniškai ir truputį graikiškaį. Iš 
Jūsų laiškų aš menu Tamstą tesant katalikų dvasininką.. Jei 
aš ilgšio 1 nekreipiau į tai dėmesio savo laiškuose, tai dėl to 
labai atsiprašau. ■

Savo paskutiniame laiške aš žadėjau atsiųsti mūsų nau
jus. įstatus ir metinį pranešimą kai--bus atspausdintas.) Įskaitų 
prikergiu d veltą egzempliorių, numatytas metinis praneši- 

unas nebuvo spausdinamas dėl finansinių sunkenybių.. Kaip 

c

laimėto karo, kad mes turim atsisakyt nuo visokių nebūtinai
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reik.alingų išlaidų. Mes, tačiau nešiojamės mintį, išleisti ke
letu lapelių; tai nekainuotų tiek daug, šiaip, mes’.guodžia- 
mėist 'mintimi, kad metinio pranešimo mes. neneik atogosį. 
Rods, juk yra geriau, jei vi eš u .mosi dėmesys nebus į mus per 
daug kreipiamasi. Mes' dar tik kuriamės1, o „kas! auga, nesi- 
kap'rizija“, Taip pat nė nepageidautinai, kad' tas1 mažą, ką 
mes galėjom nuveikt, būtų supasakota tokiame pranešime; 
tuo būdu paS|itenkinančiose pigiai galėtų kilt įspūdžio, kad 
jau mes visa ko esam atsiekę,' kuomet iš tikrųjų mesi dar tik 
V rad e d ame. Plan uo tam pr an esi mui su rink t o s1 med ž i ago s šiuo 
tarpu neturiu. Atostogoms pasibaigus, aš ją dar kartą per
žiūrėsiu ir ^ums žinotinus dalykus atsiųsiu nuorašais.

Kai dėl pačios Trucnjaktigalės., tai ji, žinoma, p.ajskutir 
niaisimėnesiais plėtojosi toliau. Susidarė naujos grupės ir 
darbo kuopelės. A rtįmiausjose savaitėse susidarys naujai 
grupė iš s.usiinteresavusių politikos klausimais, 'kuri savo rū
pestį ir darbą pašvęs dijasporos katalikams1). Politiką mes 
norėtume nesi! ygst ant išskirt iš jaunimo judėjimo ir susi- 
inte re siuvimą tuo pana/udoti šituo būdu katalikybėj ir joi kul
tūriniams uždaviniams. i

Kitos gr upės toliau dirbą paprastu būdu. Socij alinė gru
pė nesjenai surengė beveik dviem] šimtam kareivių našlių1 ßlu 
jų beveik 400 vaikų Kalėdų šventę. Parodymui sįtątyti da
lykai, šokiai, žadimai, dainos! ir tt. visa buvot sustaĮtytą truc- 
naktigaliečių ir sukomponuota muzika. Visą statymui reika
lingą personalą prirengė socijalinė grupė. Visa reikalinga, 
kulisus, kostiumus ir tt. pasigamino pačios, šito darbo visai 
nebūtų buvę gailimą atlikti, jei nebūtų vibfuvę rengtasi muo 
kelių savaičių, iš dalies jau nūo vasaros. Pakulinėse sal 
yaitėsiel dar reikėjo parašyt pakviėtimiai ir išnešioti po laj|tr 
sĮkirus namus ir butus. Kiekvienas vaikas po šventės* Bar 
gavo po pakelį siu ^ąūsąiniais ir isaldumĮyniaįs, kurių truc- 
naktigalietės prieš tai buvo prisielgetavę miesto kepyklose 
ir įstaigose.

Jūs (matote, paskutines savaites išviršinis darbas kiek 
per smarkial atsistojo pirmon vieton, bent) sočijalin(ėj grupėj. 
‘Todėl artimiausliu laiku, mes pabrėšim tai, kad mes eisfatoe 
savęs auklėjimo k'uopa, nes ką padėsi visas išviršinis? pasiro
dymas, jei drauge sū tuo, apleidžiamas| patsiaji augimąsb Kąj- 
Oiėdų šventė taip pat vėl davė progos matyt,' kad trucnaktį- 
galietėsfe gyvuoja stiprus pobūdis į. darbingą artimo meilę. 
Kiekviena siocijalinės grupės darbo kuopa turėjo vieną ar 
keletą neturtingų šeimynų, kurijomis ji rūpinosi, ir, matant 
gražių, praktingų ir gausingų drabužių ir baltinių, tupėjai 
stebėtis, kad tokiu metu, kada kiekvienai šeimynai trūksta 
xų dalykų, čia tiek jų prigamintai

Dijasporos katalikai, tai katalikai, gyvenantieji išsklaidyti nekatalikų 
gyventojų tarpe. Pr. D.
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- Dabar/ atlikus Kalėdų darbus, mes galim kiek kibt į se
nai reikalo keliamą dalyką, būtent į mūsiškį tėvų vakarą'. 
Jis numatomai įvyks saįumo pabaigoj. Didžiausią vakaro dąjį 
ūžtos ip.ästätymas vieno*Vienos naktigalietės sustatyto da
lyko, kuris simbolizuoja gyvybę musų judėjime. Jei Jusi Juo 
interesuojatės, aš jį Jums mielu noru atsiųsiu. Trucnaktb 
galėję hendradarbaujaučių dvasininkų atstovas, ponas ką- 
tedroš 'vikaras Schlags bengiasi artimiausiu Tau k u sueit isu 
Jumis į santykiuisl. . . .. <

Taigi matote, kad tarp Trucnaktigalės ir Kalu josios Vai
dilutės esamas ryšys, reikia tikėtis, ateity bus d art artimesnis.

Dabar, likie Tamsia sveikas, labai gerbiamas ponas 
direktoriau’. Likite kveikos, mielosios vienmintės, kurios 
sĮavo;'gyvenimo uždaviniu turite būt mūsų katalikų tikėjimo 
ir gyvenime šventosios ugnies1 saugotojos.! Lai ateinančiais1 
metais jums pavyks pritr auk t ir nuošaliai jūsų judėjimo stoŲ 
vinčias mūsų šventosios Bažnyčios ir jūsų Lietuvos Tėvynės; 
gerovei! Gimusio jo Išganyto jaus meilėje

Jūsų G ,e r t r u d a D;o e n h a r d t’aitė.

Mergaičių moksleivijos organizacijų principai užsieniuose.
Trutznachtigall.

Tryro mergaičių moksleivių sąjunga.

(Įstatai).

I. Mūsų norai.
• Trutznachigall’ės vardu mes sudarome katalikių moksleivių 

sąjungą. 1
Artimai prisiderindamos į Bažnyčią mes norime patapt geresnės 

Dievo garbei, mūsų pačių ir kitų džiaugsmui.
Mes norim vienos kitas paakint ir pasigelbėt atlikt mūsų pa

reigas šeimynoj ir mokykloj tinkama dvasia.
Mūsų sąjungą turi palaikyti seseriška meilė ir ištikimybė; taip 

pat šalia mūsų kuopos mes norim tarnaut ir padėt meilėj, kiek tai 
padaryt įgalės mūsų pajėgos.

Mes norim ieškot tyro džiaugsmo, kur tik jo galima rasti: 
draugystėje, mene, tėvynėje.

II. Mūsų nariai.
- Sąjungos seserimis mūsų yra kviečiamos aukštesniųjų mokyk

lų aukštutinių klasių vienmintės moksleivės. Išėjusios iš mokyklos, 
jos gali pasilikt sąjungoj iki 19 amžiaus metų. Valdyba gali išskirt 
narius, kurių elgesys neatitinka sąjungos dvasiai.
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III.’Musu sąjungos gyvenimas.
Religinį gyvenimą mes globiamu betarpiškai 

paskaitomis, metinėmis kelionėmis į šventas vietas 
pratimais.

Kad kiekvienam nariui duot progos darbuotis

mėnesinėmis 
ir dvasiniais

jam tinkamu
būdu, mes sudarome mažas darbo kuopeles: s o ei j alinė grupė imasi 
dirbt artimo meilės tarnybai; liaudies meno grupės darbuojasi sau 
ir kitiems dvasioje Kepler’io „Daugiau džiaugsmo” *) skaitymo 
rateliai seka tiesą ir grožį literatūroj ir mene; vyresnėms čia pri
sideda religinis mokslinis ratelis. Grupių susirinkimai vidutiniškai 
renkasi kas trys savaitės

Atostogomis mes darome didesnes ir mažesnes iškilas.
Kasmet rengiama Šventė, kurios pasisekiuui visos daro ką 

sugeba geriausia.

IV. Musu sąjungos pareigos.
Išviršiniu pareigą, kurias mes užsidedame, yra nedaug.
Religinėj paskaitoj ir grupių susirinkimuose neprivalo trūkt nė 

vienos be pateisinamos priežasties.
Galima būt tik vienos grupės bendradarbe, tačiau grupės ypa

tingiems sumanymams tur teisės kviestis svečiu.
Kad grupės virstu tikromis darbo kuopelėmis, yra pageidaujama, 

kad kartą pasirinkto] grupėj išbūt ištisus metus.
Kiekvieno metu trečdalio pradžioj padėjėjos surenka klasėse 

nario mokesni po 1 suks, ir įteikia ją iždininkei.

' . V. Valdyba.
Kiekviena grupė iš savo tarpo renkasi grupės Vaidybą ir tei

raujasi suaugusių patarimo.
Visai sąjungai mes kiekvieną kartą renkame vieniems metams 

vieną suaugusią’ pirmąją pirmininkę ir iš sąjungininkių vieną an
trąją pirmininkę, vieną iždininkę ir vieną raštininkę. Be to, val
dybai pridera vienas religijos mokytojas, kurį pasiunčia įvairiu 
mokyklų-religijos mokytojai, ir po vieną įvairių grupių atstovę,

VI. Taryba.
*

Taryba sudaroma iš suaugusiųjų. Ji susideda iŠ steigiamosios 
valdybos ir įvairių grupių moteriškų ir vyriškių aptarė jų. Jos su
tikimo reikalingi: pirmosios pirmininkės rinkimai, įstatų pakeiti
mas ir svarbūs nutarimai.

Šias mūsų sąjungos taisykles mes priėmėme narių susirinkime 
1921 m. rudeny.

Dr. Luįiza Bardenhewer’aitė Gertrūda Doenhardt’aitė S. K. 
1-ji pirmininkė 2-ji pirmininkė

Kai. Mūller’aitė S. K.
. raštininkė.

*) Tai yra vienų vyskupo Keplerio labai išsiplatinusių knygų vardas Pi L>
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MERGAIČIŲ SKAIČIUS LIETUVIU BENDROJO LAVINIMO AUKŠTESNIOSE MO
KYKLOSE 1921 - 22 MOKSLO METU I-jį PUSMETI.

I
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15]
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17
18’ 
19l 
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24
25
26

29
30
31

Mokyklos pavadinimas

Biržų gimnazija .
Jurbarko progimnazija .
Kauno I gimnazija 
Kelmės progimnazija .
Kražių progimnazija
Kretingos progimnazija . 
Kupiškio progimnazija . 
Kybartų progimnazija . 
Linkuvos progimnazija . 
Marijampolės realinė gimnazija . 
Marijampolės Rygiškių Jono gimn. 
Naumiesčio progimnazija
Panevėžio valstybinė gimnazija . 
Plungės realinė progimnazija . 
Prienų progimnazija
Radviliškio gelžkelio progimnazija 
Ramygalos realinė progimnazija . 
Raseinių gimnazija •
Rietavo progimnazija .
Rokiškio gimnazija .. . .
Seinų progimnazija
Skuodo progimnazija .
Šakių progimnazija .
Šeduvos progimnazija .
Šiaulių gimnazija . . .
Švėkšnos progimnazija • 
Telšių gimnazija . . .
Ukmergės gimnazija
Utenos progimnazija
Vilkaviškio progimnazija 
Zarasų Ežerėnų progimnazija 
Žagarės, progimnazija .
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Mergaičių skaičius vidurinosiose mokyklose.
Alytaus vidurinojoi mokykloj 4-se klasėse yra iš viso 42 mer

gaitės, kurios sudaro 17% visų moksleivių; Anykščių—3 kl. 37 m. 
32%; Aukštadvario—3 k., 4 m. 12%; Giedraičių—3 k. 9 m. 28%: 
Jonavos — 3 k. 25 m. 40%; Joniškėlio*—3 k. 36 
— 4 k. 85 m. 48%; Ylakių — 3 k. 41 m. 43%;
48 m. 41%; Kauno 1 — 4 k. b2 m. 46%; Kauno II 
Kėdainių — 4 k. 57 m. 39%; Krekenavos — 3 k. 
žeikių — 4 k. 67 m. 43%; Merkinės—<
3 k. 22 m. 40%; Naujo Radviliškio — 4 k. 44 m.

Kalvarijos

, — 3 k. 29 m. 39%Ma
lk. 6 m. 16%; Naumiesčio — 
-4 k. 44 m. 47%; Pilviškių —
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4 k. 57 m. 39%; Raguvos — 3 k. 28 m. 26%; RazaHmo — 4 k. 39 m. 
31 %; Sedos — 2 k. 20 m. 33%; Šėtos — 4 k. 33 m. 37%; Šilalės — 
2 k. 12 m. 32%; Šilavos — 3 k. 22 m. 30%; Tauragės —3 k. 33 m. 
36%; Užpalių — 2 k. 42 m. 39%; Veisėjų — 3 k. 7 m. 8%; Veive
rių -- 4 k. 39 m. 29%>: Viekšnių — 4 k. 37 m. 37%; Vilkaviškio -—2 k. 
13 m. 50%; Vilkijos — 3 k. 26 m. 28%; Vištyčio — 1 k. 6 m. 54%; 
Žeimelio —3 k. 24 m. 36%; Žežmarių — 4 k. 24 m. 20%.

Mergaičių skaičius mokytojų seminarijose.
Kauno „Saulės” seminarijoje iš viso yra 112 mergaičių, kurios 

sudaro 64% visų moksleivių; Marijampolės— 71 m. 51%; Panevė
žio—76 m. 61%; Šiaulių—41 m. 43%.

Iš viso šių mokslo metų pradžioj mergaičių moksleivių būta: 
gimnazijose ir progimnazijose 2980, vidurinėse mokyklose—1130, 
mokytojų seminarijose-300. .Visose Šiose mokyklose — 4410.

# * #
Mergaičių nuošimtis lyginant su vaikinais lietuvių mokyklose 

vis dar palyginamai žemas, žemesnis nekaip Lietuvos nelietuviu 
(žydų, lenkų ir k.) mokyklose. Antai, iš lietuvių gimnazijų ir progim
nazijų tik vienoj Radviliškio progimnazijoj mergaičių skaičius lygus 
su vaikinų skaičium (52%), o kitose jis yra tarp 13% ir 48%, imant 
vidurį, tik nedaug aukštesnis per 33% (vieną trečdali). Tuotarpu 
kai nelietuvių mokyklose mergaičių nuošimtis tarp 40 ir 66%, imant 
vidurį, bus per 50%. Tas pat ir vidurinėse mokyklose. Čia mer
gaičių nuošimtis yra ttrp 8% ir 50%. miant vidurį, taip pat nekiek di
desnis per 33%. Tik didumoj mokytojų seminarijų tai mergaičių 
skaičius didesnis, kaip vaikinų arba lygus.

Arčiau pažiūrėjus į paduodamus skaitmenis matyt, kad tose 
mokyklose mergaičių skaičius didesni, kuriomis naudojasi daugiau 
miestų ir miestelių gyventojai, o mažesnis tose, kurios tarnauja 
kaimo gyventojams. Tat laikas jau ir mūsų kaimiečiams pamest 
tą prietarą, kad mergaitėms mokslas nereikalingas, ir pradėt leist 
į mokslią kaip vaikinus taip ir mergaites, nuo kurių šviesumo, 
dorumo, kilnumo nemažiau, kaip nuo būsimų vyrų, pareis musu 
tautos ir tėvynės laimė ir gerovė.

Iš mergaičit; moksleiviu gyvenimo Lietuvoj.
Kaunas. Pirmoji M e r g a i č i ų M o k y t o j ų S e m i - 

n ari ja *i. Nuo praeitų m. lapkričio m. 1 d. veikia Kaune nauja 
mergaičių mokykla. Ji įsitaisiusi viename buy. Jėzavitų rūmų 
sparne. Šiaurės namų frontas žiūri į Viešąją Aikštę, pietų - į Ne
muno pusę. Čia pat garlaivių stotis prie raudonos Vytauto baž
nyčios. Ten, po kelių savaičių švilps laivai, einantieji į Jurbarką 
ir toliau į Klaipėdą. Seminaristės laukia , gražių pavasario dienų,

*) Tuo tarpu dedame kelis žodžius bendrai; kitame numery įdėsime plates
nę žinią apie šią mokyklą ir į ją įstojimo sąlygas.
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kuomet bus galima padaryti porą tolimesnių iškilų į gražias Kau
no apylinkes, o gal, kas žino, bus galima ir garlaiviu kur pava
žiuoti.

Sykiu su pavasariu ateis ir egzaminai. Kas-gi juos gerai iš- 
laiky ? Darbo šiemet buvo daug, reikėjo skubėt išeiti pateiktoji 
Šv. Ministerijai programa.

Švietimo Ministerija suteikė mūsų seminarijai teises su są
lygą eiti valstybinių seminarijų programą.

Šiemet turime tik du rengiamu kursu. Kitais metais pradės 
dirbti pirmas pagrindinis kursas, o dar po metų—antras pagrin
dinis; jį baigusios mokinės gaus pradedamųjų mokytojų teises ir 
vardą, reiškia, jos bus išėjusios 6 gimnazijos klases drauge su 
pedagogijos mokslu. Paskutinysis bus teorinis ir praktinis.

Greta seminarijos, tuose pačiuose namuose, yra Mergaičių 
Prieglauda: seminaristės turės daug progos arčiau susipažinti su 
šio jauno pasaulio gyvenimu. Seminaristės—būsimos mokyto
jos—myli vaikų sielą, nori ją pažinti, išmokti ją sužadinti, svajo
ja padaryt kuo daugiau vaikų laimingais, atsimindamos ypač sa
vo nepedagogiško auklėjimo pirmus žingsnius, karčias ašaras, 
liūdnus, skaudžius atsitikimus, o jų tiek mato Lietuvoje kiekvie
na beveik grintelė. Atnaujinsime mūsų pasaulį, nešime visur švie
są ir0 meilę! Mūsų miestuose, miesteliuose bei sodžiuose bus 
šviesiau šilčiau... Mes privalome tą padaryti, Mergaičių Mokytojų 
Seminarijos mokinės ir auklėtinės! Seminarija turi tikslą ne tik 
mokyti, bet ir auklėti, rengti gyvenimui. Mokinės gyvena bendra
buty prie seminarijos, šemyniškoj, linksmoj atmosferoj. Seni Jė- 
zavitų rūmai vėl sulaukė linksmo jaunų balsų skambėjimo, tik 
šiam kartui jau nebe gimnazistų,—kaip tai buvo prieš daugiau 
kaip šimtą metų, kai čia buvo jėzavitų vedama berniukų gimna
zija—,bet mergaičių! Ir dar kaip keistai susidėjo, kdd šiuo metu, 
kada ko ne visose mokyklose Lietuvoje mergaitės priverstos 
mokintis drauge su berniukais, jos čia sau vienos karaliauja.

Per Užgavėnes surengėm, žinoma mokytojų padedamos, 
teatrą. Pirmą sykį nauja seminarija turėjo viešai pasirodyti prieš 
□akvięstus svečius: vaidinome Sniego Karalaitę,“ penkių pavei
kslų Čechovo pasaką. Veikalėlis labai gražus, malonu buvo jį 
vaidinti ir užtai gal gerai pasisekė. Kai kurios taip gerai vaidino, 
ir tai vyriškas roles blizgančiuose šarvuose, kad daug kas iš pu
blikos manė, kad buvome vaikinų šioms rolėms pasikvietusios. 
Pasisekė gauti labai gražių kostiumų ir dekoracijų: kunigaikštis, 
kunigaikštienė, Sniego Karalaitė, laporė, čigonė, plėšikai, Šiauliai— 
visi pasipuošė „sulyg s.avo stonų".

Linksmai skambėjo m:ške scenoje Šiaulių bei plėšikų dai
nos, degė ugnis... Pasakos didvyris Gerda, ieškodama savo Snie
go Karalaitės pavilioto brolio Kajaus, atsidūrė burtininkės sodne, 
kur visos gėlės—tai mažos mergaitės, paskolintos iš Mergaičių 
Prieglaudos. Jšbėguš iš burtininkės, sutiko jaunų kunigaikščių 
porą; jų apdovanota pakliuvo plėšikų rankosna, tik ačiū plėšiko 
vado dukterei išbėgo iš jų būklės nakčia, laporės pamokinta kaip

• * .
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kovoti su Sniego Karalaitės dvariškiais —snieguolėmis. Patekus 
galutinai į Sniego Karalaitės rūmus, Gerda išvaduoja Kajų savo 
ašaromis, kurios ištirpino Sniego Karalaitės įdėtus Kajaus akin 
ir Širdin stikliukus, „pro kuriuos viskas, kas skaistu, gražu ir ge
ra, atrodo nešvaru, šlykštu ir juokinga“. Kajus atsimena savo na
mus, ^'pažįsta^Gerdą -savo sesutę, atsimena meilės jausmą ir sy
kiu su Gerda išbėga iš Sniego Karalaitės rūmų. Sniego Karalai
tė— egojizmo simbolis—lieka vienav nieko nemylima, toliau sėjanti ___ _
vėjus ir šaldanti įvj^kg aplinkui.—Štai trumpas veikalo turinys. ' _ .

Užstojus gaverffi* prieš savaitę, turėjome seminarijoj rekole- 
kcijas.“Nereikėjo niekur eiti: čia pat namuose klausėme kilnių, 
gražių kun."K. konferencijų, čia pat turėjome įvairių dvasiškų 
knygų rinkinį, ta ne pačiame kieme turime mažutę koplytėlę, įtai
sytą buvusioj Jėzavitų bažnyčios atremontuotoj zakristijoj. Ten 
dega negęstanti lempelė prieš Šv. Sakramentą, ten Viešpats girdi 
mūsų sielų kalbą.

Pasibaigus rekolekcijoms tapo padaryta mokykloje Šv. Jėzaus 
Širdies Intronizacija* . Buvo graudu ir labai gera.

Dabar gi vėl į darbą! Pirmyn su Dievo ir Tėvynės meile!
— štai mūsų obalsis. Ištesėkim!

Viena iŠ Naujųjų Vaidilučių.
Kaunas 1922. III 20

— %[S a up ė s a Mokytojų S e m i n a r i j a. „Gyvenimas 
mums duotas, kaip auklei vaika,s, kad jį išauklėtų“. Tą pat 
sako Evangelijos palyginimas, apie talentus (Mat. XXV, 14—30). 
Šie žodžiai pasiekia kiekvieno jautriausią, paslaptingiausią gyve
nimo stygą — sąžinę, kuri greitai duoda signalą protui. Šis, kaipo 
vyriausioji jausmų instancija, susimąsto ir galų gale siunčia šir
džiai įsakymą, kad iš tikro žemėje žmogaus užduotis auklėti, 
tobulinti gyvenimą. Paskui savo pavyzdžiu tiesti kartoms lyg

Intronizacija vadinama šeimynų pasiaukojimas trokštančiai žmonių mei
lės dieviškai Jėzaus Širdžiai. Daranti intronizaciją šeimyna ar mokykla išrenka V. 
Jėzų savo geriausiu Draugu ir Viešpačiu. Jo paveikslas su atvira, degančia meile 
širdimi patalpinama žymiausioj namų vietoje. Šeimynos nariai nuolat maldoje da
linasi su V. Jėzaus Širdimi savo džiaugsmais ir nuliūdimais, steigiasi, sulyg savo 
išgale atitaisyti tų skaudų savo ir kitų žmonių atšalimų ir nedėkingumų, kurį 
Jam tenka taip dažnai patirti.

V. Jėzus viename iš duotų šv. Margaritai Marijai Aliakok apreiškimų 
(1775 m.) prižadėjo smteikti ypatingo palaiminimo namams, kur Jo šv. Širdies 
paveikslas bus išstatytas ir garbintas. Mūsų laikais intronizacijos platinimui yra 
pasišventęs žinomas visam katalikiškam pasauliui T. Matheo Crawley Boėvey, Sv. 
5v. Jėzaus ir Marijos Širdžių Kongregacijos vienuolis iš vilės valstybės pietų 
Amerikoje, jau kelius metus laikąs misijas įvairiuose Europos kraštuose kaip 
antai, Prancūzijoj, Ispanijoj, Italijoj, Olandijoj, Belgijoj įr Šveicarijoj. Jo apvei- 
zdingas tam darbui Dievo pašaukimas bei šventas savo misijos pildymas duoda 
stebuklingų vaisių, kurių tarpe skaitoma daugybė nepaprastų ir netikėtų atsiver
timų. Kaip matome, Dievo , gailingumas ipsireiškia žmonijai įvairiais laikais ir 
įvairiuose kraštuose. Norėkime, kad Lietuvoj atsirastų kuo daugiausia šeimynų 
ir mokyklų, išrinkusių Kristų savo Aukščiausiuoju Viešpačiu, Mokytoju ir Draugu.

Cor Jezu sacratissimuro, adveniat regnum Tuum!
Šv. Jėzaus Širdie, teateina Tavo karalystė! Red.

■ ’ • M .
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kokius bėgius, kuriais būtų lengviau lėkti prie Idealo. Vadinas, 
žmogus turi rūpintis vykinti žemėje Dievo karalystę (priemonės 
auklėti gyvenimą remiantis amžinumos dėsniais).

Jeigu purioj žemėj grūdas greičiau dygsta, auga ir gausim 
giau veda'vaisius, tai ir minėti žodžiai lengviau pasiekia jautrią 
širdį. Žinome aks i j omą, kad jautrumo šaltinis moteries širdy 
(imama bendrai). Pasiremdama tąja aksijoma noriu pabrėžti, kaip 
j tai saulietės reaguoja.

„Saulės“ Mokytojų Seminarijos moksleiviai, yra didžiumoje, 
merginos. Reikia pažymėti, kad mūsų lietuvaitės užsibrėžė sunkų 
uždavinį... Jos stoja į eiles Šviesos gynėjų ir pasiryžta energin
gai kovoti. Kad pasiektų tikslo, jos aktingai dalyvauja lavinimosi 
kuopelėse. Vaikinais neapsileidžia, lygiai rengia refe atus įvairio
mis temomis, seka laikraščius — politiką... Be to, pasirodžius 
mūsų geriausiajai draugei „N. Vaidilutei“, neviena iš jų pasis
tengė su jąja susipažinti.

Taigi, iš šalies žiūrint, rodosi tiesiog eina prie tikslo, ieško 
priemonių auklėti gyvenimą, būti pavyzdžiu... Iš kitos pusės ne 
visai suprantama, kodėl ateitininkų pusėn pasingos? Kiek pažįstu 
mergaites, jos gerų norų; taigi keistoka, kad tokį gražų vardą 
„Ateitis“ kaip ir neigia (kalbu ne apie ateitininkes, nes yra ir 
labai karštų, pasišventusių’. Ateitis tai toji atmosfera, kurta mes 
privalome alsuoti, jai atsiduoti. (Kalbamos kuopelės ne ateiti
ninkų inicijativa susikūrusios, nors jos ir nesipriešina ateitininkų 
principams >. Ką sakau?... Ateičiai pasiaukojome stodamos į šią mo
kyklą, nes pasiryžome auklėti kartas..'

Taigi auklėjant mūsų gyvenimą vnepamirškime vieno, kad 
mūsų gyvenimas priklauso Aukščiausio Šeimininko. Todėl visumet 
turime atsiklausti proto ir sąžinės, nes kitaip išsiauklėsime ne
taisyklingai, vienpusiškai, visai įsigilinsime į fizinę, o pamiršime 
psichinę pusę, be kurios mūsų gyvenimas, ypač mokytojo, lyg 
negyvosios jūros apmiręs — be tikslo... ...

Arčiau prie tikslo, kurį mums gamta paskyrė! Nes... ateitis 
pareikalaus atskaitos... ... A.

1 ■ Į

— Praeitame „N. Vaidilutės“ sąsiuviny draugė Gimnazistė 
padėjo žinutę iš Kauno apie Kauno I gimnazijos moksleives. Ta
čiau toji žinutė tiktai kliudo aukštesniųjų < VII ir VIII klasių 
moksleives, O reikėtų paminėt ir apie vidurinių klasių mokslei
ves, kurių pati dauguma. Deja, kol kas šių klasių moksleivės pa
sižymi tiktai iš savo nerimtosios pusės. Nesakau, kad jų tarpe 
visai nebūtų rimtų mergaičių. Tokių yra, bet jos neatsveria to 
viso nerimtumo, kokį praktikuoja tų klasių būrys nerimtųjų mo
ksleivių, kurioms, rodos, nėra kito malonesnio pasauly darbo, 
kaip palaikyt kompanija su-" vaikinais moksleiviais gimnazijos pa
sieniais visokiu galimu laiku ir visokiais prisidengimais va
karėlių rengimo, repeticijų darymo ir k. Reikėtų, kad šaltesnio kraujo 
mokinė imtų daugiau rodyt rimto darbo mergaičių lavinimosi 
reikalu, tuomet bent kiek sumažintų tą. labai nesmagų įspūdį, ku-
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rį daro anos nerimtosios, Apskritai ėmus, sostinės“ moksleivės 
gimnazistės ligšiol yra didokai atsilikusios nuo „provincijos“, kas 
matyt palyginus, kaip eina mergaičių gyvenimas ten ir čia. Taigi, 
draugės kaunietės, laikas jau ir jums pradėt rimčiau rodytis!

Mokinė
Telšiai. Plačiai žinoma, kaip skurdo iki Šiol Lietuvos mer

gaitės moksleivės ir dar šiandien kai kur tebeskursta, šių dienų 
mokyklose. Tiesa, mes laimingos, kad galime mokintis, bet giliau 
pažvelgus, dingsta, rodos, visa laime, o skausmas it replėmis 
suspaudžia sielą... Kodėl?... Reikia pasakyti, žengiame erškėčių 
taku. Aplinkui staugia žiaurūs vėjai, o erškėčiai tiesia savo dyg
liuotas šakas, ir vargina jaunas keleives. Siela liūsta, nes neturi 
arogos išskėsti aro sparnų ir skristi laisvai į padangę. Nežinia 
<ur būtų atvedęs tas beširdis pesimizmas, jeigu-ne mūsų gaivin
toja .Naujoji Vaidilute“, atnešusi mums visą glėbį džiaugsmo...

Nėra pasaulyje jauno žmogaus, kurs netrokštų veikti krutė
ti, kurs pažinęs svarbiausi savo tikslą nesistengtų jo siekti. Tas 
pats apsireiškė ir su mumis, bet nebuvo, kas paskatina prie to 
švento, jau senai svajoto darbo, kitaip sakant, trūko darbui ak
stino. v„Naujoji Vaidilutė“ kaip tik tapo tuo akstinu.

Štai šiandieną jau turime atskirą mergaičių kuopelę ir pilnos 
vilties siekiame užbrėžtų tikslų. Patys gyvenimo žiaurumai, rodos, 
jau nebetokie baisūs, nes viltis, kurią įžiebė „N. Vaidilutės“ pa
sirodymas, gaivinte gaivina, ir drąsiau stojame į kovą.

Ilgai buvo galvota Telšių mergaičių kuopelės, kaip jai pa
dėkoti už tokią nepaprastą pagalbą, už jos trūsą ir vargą, už rū
pestį mūsų reikalais. Pagaliau, žinodamos sunkią „N. Vaidilutės“ 
medžiaginę padėtį, surengėm vakarėlį, kurs davė 1240 auks. pel
no, ir paskyrėme jos naudai, kad parodytume užuojautos ir dė
kingumo.

Tokią menką pagalbą tegalime atsiųsti tau, ..N. Vaidilute“, 
mūsų gaivintojėle! Tačiau turime drąsos šauktis, kad tik dažniau 
ir dažniau mus aplankytum. Laukiame kasdien tavo gražių pa
mokymų, kurių labai daug reikalauja jaunos, dar neprityrusios 
sielos, ypatingai, kuomet trokšta tapti laisvos Kristuje. O tada iš 
tiesų niekas neturės progos pasakyti, kad telšiškių moksleivių 
veikimo tikslą , tai susipažinti su savo bendradarbiais, kaip buvo 
paminėta praeitame ..N. V-tės“ sąsiuviny, bet ir nenoromis kiek
vienas turės pasakyti, kad ir mūsų veikimo tikslas yra visa, o 
ypatingai save atnaujinti Kristuje. Telšietė.

I
' -*■ -

Redakcijos prierašas paaiškinimas. Draugė Telšietė jau per 
daug kukliai parašė apie telšiečių katalikių moksleivių visais at
žvilgiais pavyzdingą žygį. Todėl dideliu pasitenkinimu dar dedame 
apie tai ir kitą Pasaulio Dulkės korespondenciją, kuri arčiau su
pažindina ir įgalina giliau pažvelgti į visa kilnumą to žygio, 
dėl kurio dar pasiųsime draugėms telšietėms žodelį ir per mūsų 
pašto dėžutę.
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Pradžioje šių mokslo metų Telšių moksleivės ateitininkės 
įsteigė savo atskirą kuopelę ir dabar joj savaimingai veikia.

Šitas žingsnis pasirodė praktingas. Dalyvaudamos bendroj 
kuopelėj mergaitės veik visai pasingai laikėsi ir nereiškė jokios 
savo inicijativos. Kai kurie draugai net įgavo įspūdžio, kad 
mergaitės rimtesniam darbui visai netinka, jos galinčios tik madų 
srity- pažangą daryti. Bet tokia pažiūra nebuvo teisinga. 
Juk reikia pripažinti, kad mergaitės nuo vaikinų psichologiniu 
atžvilgiu daug kuo skiriasi. Todėl dalyvaudamos kuopelėj, vie
nodose su vaikinais apystovo.se, jos neturėjo tinkamos dirvos 
savitam darbui, saviems sumanymams reikšti. Be to, vaikinai, 
būdami kuopos įkūrėjai, ir toliams pasiliko organizacijoj vyres
niais šeimininkais, o mergaitės jautėsi lyg „įnamės“. Jų dvasia ir 
nuotaika buvo slopinama. Jos negalėjo jaustis esančios „vienos 
šeimynos brolių seserimis“. O tokia padėtis tapo stačiai skaudi 
kuomet jos išgirsdavo vieną kitą aštrų, užgaunantį' kai kudų 
draugų ironijos žodelį. Mat šie, neįsigilindami į mergaičių psicho
logiją ir nesuprasdami dalyko, manė neigiamu būdu sužadinti 
jas į aktingesnį darbą. Numanusis to negalėjo būti naudos, tik 
skriaudos.

Tokios apystovos, ir dar tuo laiku pasirodžiusi „Naujoji 
Vaidilutė“ paskatino mergaites tverti atskirą kuopelę ir ten ieš
koti veikimo plotmės. Prieš tą sumanymą veik jokios opozicijos 
nebuvo ir jos ko norėjo, įvykino. Ir tai pasirodė joms naudinga. 
Nors dar maža įpratusios savaimingai dirbti, bet veik neatsilieka 
nuo draugų. Jų susirinkimai nemažiau įdomūs, turiningi ir gyvi, 
kaip vaikinų. O jų dvasinė nuotaika visai persikeitė. Čia jų ne- 
beslėgia toji atmosfera, kaip vaikinų susirinkimuose, kuomet kiek
viena bijojo žodelį pratarti, savo nuomonę išreikšti, kad nesu
laukti „gudresniųjų“ draugų aštrios kritikos, arba „ironingos 
šypsenos“.

Rodos menkas tai dalykas, bet psichologiniame gyvenime 
turi nemaža reikšmės. Taigi, viso to išvengusios mergaitės da
bar kur kas jaukiaus ir laisviau s jaučiasi, ir idėjos darbas joms tapo 
malonus ir artimas. Jos eina prie jo su pasišventimu, meile ir 
energija ir savo sumanymus tiksliai įvykina. Pavyzdžiu gali būti 
jų surengtasis vasario 12 d. savybės vakarėlis. Sulyginant ben
drai su įvairiais Telšių vakarais, visa atlikta kuo «puikiausia ir pa
vyzdingiausia. Visa taip gražu, malonu, kilnu, kad nejučiomis 
įgauni įspūdžio kad tų jaunų darbininkių širdyse tikrai gyvi yra 
žodžiai „V^sa atnaujinti Kristuje*, kurie per vaidinimą žviguliuo* 
darni prieš publikos akis graudeno ir jos širdis drauge keldami 
tylų džiaugsmą.

Šiame vakarėly mergaitės viešai ir atvirai prieš visus pasi
rodė esančios ateitininkės. Vaidintas veikalėlis .Dyglių takais“ 
nors trumpas, bet gražus ir ateitininkėms pritaikintas. Jo svar
biausias asmuo—idealingoji Viktutė. Pirmame veiksme maža mer-
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gėlė, ištroškusi skaityti ir rašyti be paliovos verkšlendama prašo 
motutės leisti mokytis. Motina, be to, kad yra varginga, dar 
vokiečių žudoma našlė, nenori išleisti mylimos dukrelės ir dėl to, 
kad „didžiausias mokslas, tai Dievulis mylėti, o tie mokytieji 
daugiausia bedieviais sugrįžta ' , nes ir patys mokytojai tokie yra: 
„nei Dievo, nei dūšios jiems nebereikią“. Tat gaila jai dukrelės, 
kad jos širdelėj neužgestų Dievo meilės ugnelė. Bet Viktutė 
karštai myli ir mylės Dievą ir sako .motutei, „kai daugiau suži
nosiu apie gerąjį Dievulį, dar geresnė tapsiu-ir... ką tu apie Jį 
pasakojai, niekumet neužmiršiu“. Pagaliau, pagailusi dukrelės, 
dar kaimynės paraginta, motina išleidžia ją į mokslą, jos di
džiausias troškimas: „Dukrele, mylėk tik Dievulį“, o ji melsis už 
ją, nes „dyglių takais eisi, vaikeli!“

Antrame veiksme Viktutė jau vyresniųjų klasių mokinė. Bet 
ji ne tokia, kaip kitos jos draugės. Jaunoje širdelėje močiutės 
įkvėptoji kilnių idealų meilės ugnelė dar tebeliepsnoja—jos ne- 
užbloškė šalti gyvenimo vėjai. Ji giliau žvelgia į gyvenimą, nes 
„jei reiktų tik šokti ir vien vakarėlius lankyti, tai geriau negy
venti“. Tačiaus jai „taip liūdna, liūdna“. Ji jaučia, kad audringa
sis gyvenimas ir ją jau yra palietęs. Ji abejoja ar tebesanti „toji 
pat jos (motinos) mylima dukrelė , kuri prieš šešerius metus ant 
jos kelių sėdėdavo ir apie gerąjį Dievulį klausydavosi.

Sielos gelmėj skamba kažkoks priešingas liūdnas aidas. 
Nors nieko, rodos, bloga nėra padariusi, bet jaučia „kad nebe 
toji kūdikis - Viktutė, kuri prie mamytės augau“. Ji viską mamy
tei papasakojo, bet apie tuos.... „vakarėlius, šokius“ nutylėjo. Ir 
susigraudinusi širdies skausme sušunka:--,,Kur dingo tas kūdi
kiškas atvirumas?“ —Jaučiasi kažkokia dvasinė atmaina. Jai taip 
sunku gyventi, nes „baisių dalykų dabar darosi pasauly: žmonės 
pameta tikėjimą, pameta dorą“. Tai ir su ja, kas gali nutikti? Ji 
viena, kaip siūbuojanti nendrelė tarp audringųjų vėtrų.... Nieko 
nėra, kas ją sustiprintų, kas meilės ugnelę gaivintų, kas jaunys
tės bangose ramintų, širdingai įspėtųj paguodos žodelį pratartų, 
nes taip toli geroji močiutė, „kuri taip uoliai mus saugo nuo 
pikta-. Dabar tik suprato žodžius: „dyglių takais eisi, vaikeli“.... 
Tat, baisu taip gyventi... gal grįžt’ į močiutę. Bet ne... jos jautri 
širdis liepsnojo meilės ugnimi. Taip gaila jai tų nelaimingųjų 
žmonelių, kurie, širdims užšalus, grimsta tamsybių bedugnėn.

Ir ji meilės, vedama eis tuo sunkiu „dyglių taku“. — „Aš 
tap myliu tėvynę'.. Mokysiuos, kad ją uždegti šventos meilės 
ugnimi... tąja ugnimi, kurią atnešė meilės mokytojas V. Jėzus“. 
Bet ir jos Širdin tą ugnelę įkvėpė močiutė, o ją užmirštant vės
ta ugnis ir šąla krūtinė“. „Reikia, kad kas nors kurstytų tą ug
nelę. Kitaip ji vistiek atšals“.... Paskendus jai tokiose mntyse, 
ateina jos draugė Elzytė ir duoda „vaistų \ Tie vaistai tai „Nau
joji "Vaidilutė*. Nudžiunga Viktutės siela: „Nejaugi tai mūsų sva
jota idėja?... Tai mūsų mamyčių maldos išprašė iš Dievo šito 
mūsų idealų sargo“. Ji dabar rami — nebviena gyvenimo jūroj, 
nes „N. V.“ „pakeis čia gyvenime tėvelių, močiučių globą ir
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palaikys šventą idėjos ugnį, kuri šiandien mūsų tarpe kartais 
ima šalti".

Toki tai yra svarbioji veikalėlio idėja, kuri Viktutės asmeny 
gyvai reiškiasi.

Visos artistės, sulyginant, gan mokamai ir gyvai vaidino. 
Ypač Viktutė giliai persiėmė vaidinamojo asmens dvasia ir jo 
dvasine nuotaika. Nejučiomis darė įspūdžio, kad tai tikri jos 
pačios jausmai troškimai, mintys pasiilgimai, kad visa tai nuolat 
skamba ir jos sielos stygose.

Po vaidinimo suskambėjo malonios mūsų dainelės ir, vie
nų mergaičių dainuojamos, kur kas švelniau skambėjo, negu daž
nai dainavusio didelio mišraus Telšių choro, kuris, paprastai, bū
davo tik rpaviršiui apmokamas". Kiek pažaidus ir .pašokus, va
karėlis baigėsi 12 valandą, suteikęs publikai ir pačioms rengė
joms geriausių įspūdžių, o „Naujajai Vaidilutei24 — ateitininkių 
idealų žvaigždei - per 1000 auksinų.

Tuo savo darbu Telšių at kės pasirodė norinčios ir galin
čios tiek pat dirbti, kaip ir vaikinai,ir, kad kilnūs idealai gal yra 
artimesni jų sieloms ir labjau jų mylimi, negu draugų.

Tat, tenepranyksta mūsų viltis. Tegu šviesūs^ darbai puo
šia jūsų, gerosios draugės, idėjinį gyvenimo kelią. Ženkite „dyg
lių takais", o rasite rožėmis klotus!...

Pasaulio Dūli ė,
' ' * »

Šiauliai. Šiaulių gimnazijoj šiais mokslo metais buvo I(A 
ir B) klasėj 42 mergaitės, 11 (A ir B) - 35, III (A, B ir C)—47, 
IV (A, B ir C)—41, V (A B ir C -29, VI (A ir B)—36, VII (A 
ir B)—19 ir VIII 10; išviso 259 mergaitės, beveik l/3 visų moki
nių skaičiaus*).

Ateitininkų organizacija čia gyvuoja jau nuo 1916 m. Mer
gaičių pradžioje dalyvavo tik 3, paskui jų skaičius vis didėjo. Dau
guma mergaičių nedalyvavo jokiose organizacijose. Keliolika mer
gaičių—dalyvauja aušrininkuose; tai „smarkiosios • mūsų draugės.

Šį antrą mokslo pusmetį įsisteigė mergaičių sekcija Steigia
majame susirinkime dalyvavo kelios dešimtys mergaičių vyresnių
jų klasių; pakviestas buvo ir kapelionas Mažonavičius. Viena iš 
aštuntos klasės mergaičių kalbėjo apie sekcijos reikalingumą, apie 
jos tikslą, nurodė ydas, kliudančias draugingam gyvenimui. Ka
pelionas aiškiai nurodė moters svarbą gyvenime. Draugės iš sa
vo tarpo išsirinko valdybą iš trijų asmenų ir susirašė narėmis.

Po steigiamojo susirinkimo jau buvo sušaukti trys susirin
kimai; mat, buvo nutarta juos daryt kuo dažniausiai. Į susirinki-

*) Mum8 išrodo labai keista, kad Šiaulių gimnazijoj esant mergaičių visai 
pakankamam skaičiui sudaryt iš jų mažiausia I—VII klases iš v i e n ų m e r - 
gaičių, jos betgi čia išbarstytos vaikinuose po visas gretimas klases. Įdomu 
būtų išgirst, kuo gimnazijos administracija ir pedagogija motivuoja savo tokį griežtį 
koedukacijos principo laikymų. Mūsų giliausiu įsitikinimu tas eina tik dideliai abiejų 
moksleivijos lyčių nenaudai ir todėl greičiausiu laiku reikalingas pašalinti dalykas. 

Red.
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mus mergaitės noru lankosi, ir kiek jos varžosi ar pasingai lai- 
kosi bendruose susirinkimuose, tiek čia jos jaučiasi laisvai ir ke
lia įvairiausius klausymus. Kiekviename susirinkime buvo skaito
ma draugių rašyta paskaita. Po paskaitos kyla diskusijų, paklau
simų, neaiškumų—kas visai rodo mergaičių susiįdomavimą, norą 
lavintis. Be to, susirinkimuose deklamuojamos eilės, kas ragina 
mergaites pasiskaityt, pasimokyt eilių; tas suįdomina drauges dai
liąja poezija. -

Susirinkimuos kyla puikių sumanymų. Vienas iš svarbiausių 
įvykdytas: mergaičių rankų darbelio sekcija. Sugebanti tame da
lyke draugė apsiėmė kitas pamokyti ir taip, vienas kitai padedant, 
varomas tas-darbas. Rankdarbių pamokos yra tris kartus savai
tėje. Gimnazijos direktorius labai tam pritarė ir net pasakė kad 
jei ir toliau bus toks didelis noras kaip pradžioj tas rankdarbių 
pamokas lankyti, tai jis pasirūpinsiąs reikalauti jš Švietimo Mi
nisterijos įvesti į mokytojų etatą rankdarbių mokytoją. Duok Die
ve! Rankdarbių sekcija turi šiek tiek įplaukų įgytų privačiu darbu; 
tai reikėjo išrinkti iždininkę. Mū sų mažo iždo pinigais nutarta se
kcijai išsirašyti 1 egz. „Moteries“, moterų gyvavimui sekti.

Buvo dar nutarta palaikyti ,,N. V.“ kuo daugiau ją platinant 
ir paremiant raštais. Paskutiniuoju laiku toj sekcijoj dalyvau
ja 50 narių, jų tarpe yra daug išsilavinusių. Vra ir darbščių, norinčių 
išsilavint. Taip draugingai ir toliau gyvuojant, reikia tikėtis, kad 
bus padarytas, žingsnis pirmyn. St.

24. u. 12.

Kita draugė iš Šiaulių „Naujajai Vaidilutei“ rašo:
■ . •

Ateitininkių mergaičių tarpe yra nemaža darbščių, susipratu
sių ir visa siela pasišventusių darbuotis Tėvynės ir visuomenės 
labui mergaičių. Jos steigiasi visomis jėgomis lavinti sielą ir 
protą ir šviesiai žiūri į ateitį. Bet kaip niekur nėra be išimčių, 
taip atsiranda jų ir tarpe šiauliečių. Ne visos jau ir šiaulietės 
kupinos prakilnių siekimų.

Mergaičių susirinkimai įsikūrus atskirą sekciją esti visada 
įdomūs, nes juose paliečiama daugiausia mergaičių reikalai. Iš jų 
sugrįžus jautiesi taip, lyg pakvėpavus tyru pušyno oru. Dabar 
šiaulietės pamatė, kad jos įgali daugiau, negu kad manė. Pirmiau 
jos daugiausia pasitenkindavo tylėjimu, ypač viešuose susirinki
muose, o dabar stojo su ta yda kovon ir jau numatoma, kad 
jos laimės.

______ ' *

Paskutiniomis dienomis susirūpino mergaitės ir fiziniu lavi
nimus!. Jau susidarė mergaičių skaučių trys skiltys.

N. Vaidilutės“ antrą ir tretį sąsiuvinį šiaulietės pasitiko 
labai maloniai. Matyt, kad „N. Vaidilutė“ atrado jų širdyse jau 
parengtą jai aukurą ir sukūrė ant jo savo ugnį, kuri, tikimasi, 
niekados neužges. L.

22. II. 28.
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Biržai. įsikūrus 1917 m. Biržuose gimnazijai, pradėjo veikti 
ir ateitininkų kuopa. Ji buvo maža, turėjo tik 15 narių, jų tarpe ir 
3 mergaitės. Taigi, pirmieji sunkūs ateitininkų gyvenimo žingsniai 
buvo ir mergaičių lydimi. Vėliau, kuopai padidėjus, radosi ir drau 
gių daugiau, bet nežiūrint i tai, kuopos veikime pasižymėdavo 
vien tik draugai: jie vadovaudavo susirinkimams, keldavo ir spręs
davo įvairius klausimus, rengdavo paskaitau ir panašiai darbuoda
vosi, tuo tarpu, kaip draugės susirinkimuose nors dalyvaudavo, bet 
vis būdavo kokios tai nedrąsios, tylios, gal bijodavo labiau už 
jas išsilavinusių draugų kritikos, gal kartais ir pašiepimų; trumpai 
sakant, draugės jautėsi draugų suvaržytos. Pasirodžius moks
leivių laikraštukui „Inkarėiliui,” radosi ir mergaičių veikimo. Jos 
jau drąsiai pradėjo per „Inkarėlį” kalbėti, siųsdamos jam savo 
rašiniu. Radosi jų tarpe gabesnių net ir už draugus.

Čia draugės ir suprato, kad veikime reikalinga laisvė, ir nuta
rė nuo draugų atsiskirti, o sudaryt sau atskirą mergaičių sekcija, 
kuri ir šiandieną tebeveikia. Susirinkimai daromi kas dvi sąvaiti. 
Kiekviename susirinkime skaitoma po 2—3 paskaitas. Rengia jas 
pačios mokinės. Be paskaitų, keliama ir sprendžiama įvairus mer
gaites liečią klausimai, pasitarimai, būna ir ginčų. Ir šiaip kiekviena 
iš narių susirinkime turi ką nors veikt. Jaunesniosios deklamuo
ja eiles. . .

Ir nors biržietės negali labai pasigirt savo veiklumu (nes ne 
per daug ir visai vienos be mokytoju užuojautos), bet vis dėlto 
stengiasi kiek gali lavintis, kreipdamos labiausiai dėmesio į savęs 
auklėjimą, nori būti doros, rimtos mergaitės, jei ne aukštesnės, tai 
bent ne žemesnės už Idtas Lietuvos moksleives. Biržietė.

Rokiškis. Jau praeituose „Naujosios Vaidilutės” numeriuose 
buvo žinių apie moksleiviu gyvenimą iš visų Šalių, tuo tarpu iš 
Rokiškio beveik nieko. Toks reiškinys, reikia prisipažinti, tai 
apsileidimas. Iš dalies tai ir tiesa, kad Rokišky gyvenimas slenka 
vienodai ir nuobodžiai (kaip buvo minėta 2— 3-me Sąsiuviny), 
bet vis dėlto būtų galima šis tas parašyti nors ir apie tą patį 
nuobodumą.

Kaip dažniausia kitur, taip ir Rokiškio gimnazijoj, yra įsikū
rusios dvi moksleivių kuopos: ateitininkų ir aušrininkų. Ateitininkai 
dar skiriasi į vyresniuosius ir jaunesniuosius. Susirinkimai vienų 
ir kitų daromi kas antra savaitė. Daugiau darbuojasi vaikinai, 
mergaitės, daugiausia, mėgsta tik pasėdėt ir pasiklausyt. Bet da- • 
bar įsikūrė atskira mergaičių sekcija. Dabar, reikia tikėtis, kad 
ir Rokiškio gimnazijos moksleivės pasirodys darbštesnės, kaip 
ligšiol, kas būtų labai pageidaujama. Siekiant į gerą, visada galina 
atsiekti, tik reikia nesigailėti jėgų ir turėt noro. Rasa.

— Metiniai Mokytom Kursai b šidis metais turi nemaža lan
kytojų:—21 asmenį. Jų tarpe mergaitės esame tik aštuonios. Mūsų 
gyvenimo apystovos labai sunkos. Gyvename prieštikybines 
srovės sukuryie. Dažnai girdžiame įvairių priekaištų ir netaktingu 
užgauliojimų.’ Vyriškiai beveik visi, tik vieną antrą išskyrus, Ka-
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rolio Markso pasekėjai ir dar dvi mergaitės jų Šalininkės. Mums 
tik kelioms likus ir neturint atitinkamos, organizacijos, kurioje galė
tumėm tokiais, atvejais «avo jėgas sustiprinti, musu padėtis sunki. 
Ateitininkų organizacijos principai mažai mums tepažįstami, nes 
niekumet neturėjom laimės prie jų prisidėti. Dabar gavę geros 
progos, stengiamės tąja proga pasinaudoti. Gimnazistės ateitininkės 
ir kursistės nutarėm tuojau po Užgavėnių atostogų sudaryti atskirą 
mergaičių sekciją. Susiorganizavusios į vieną grupę lengviau ga
lėsime visus keblumus pergyventi. , Trūkumus mūsų darbuose 
malonės paremti „Naujoji Vaidilutė.” Slapukė.

Ramygala. Nors jau yra pasirodę trys „Naujosios Vaidilutės” 
numeriai, bet ramygalietės jokių žinių apie savo darbuotę nėra 
suteikę. Tik tas nereiškia, kad jos ramiai miegotų ramiame Ra
mygalos kampelyje.

Š. m. sausio m. 1 d. Ramygallos „Vaidilutės” buvo surengusios 
šeimini vakarą. Vaidino „Lietuvaitės” ir „Lietuvos pasakėlė.” Nors 
publikos buvo ne per daugiausia, bet vis dėlto vakarėlis davė 800 
auksinų gryno pelno, kurio vieną dali paskyrėme Ram.„At-kų” 
kuopai, antrąją Naujajai Vaidilutei,” ūkusius savo kuopelei.

Nuo šių mokslo metų pradžios padaryta šeši susirinkimai, ku
riuose buvo sakomos prakalbos, skaitomi referatai, skaitymėliai iš 
knygų, dekliamuojamos eilės ir keliamiĮvairiu s įvairiausi klausimai 
ir sumanymai.

Tik nesmagu, kad visą mūsų darbuotę labai trukdo vietiniai 
mokslo drangai šmeiždami visokiomis kalbomis.

Mokytojai vieni yra labai palankūs, kiti mums priešingi, kurie , 
taip pat trukdo darbą.

Bet mes „Vaidilutės,” neatsižvelgdamos į tuos visus trukdymus, 
varome savo pradėtą darbą ir pamažu žengiame pirmyn.

R a m y g a 1 i e t ė.
Žagarė. (Iš dviejų metų gyvenimo atsiminimų.) Iš Žagarės 

padangės apie’ mergaičių moksleivių gyvenimą dar nieko netekk 
matyti „N. Vaidilutės” lapuose. Nors Žagarės progimnazija negau
singa mergaitėmis ir gyvenimas, arba bendrai imant visų moks
leivių gyvenimas, yra laba5 liūdnas ir monotoniškas, tačiau ne 
pro šalį bus juos paminėjus.

Vos tik prašvilpė karo audros, tuoj sublizgėjo Lietuvos pa
dangėje laimės saulutė ir savo gausingais spinduliais apšvietė 

. visus kampelius. Vienas jos spindulėlių pasiekė ir ištautėjusį 
sulatvėjusį Žagarės kampelį. Ači vietos klebono ir kelių susi
pratusių žmonių triūsui įsisteigė čia 1918 m. ..Saulės" Draugijos 
skyriaus progimnazija. Susirinko nors nedidelis skaičius mokslei
vių, bet visų širdys tvaksėjo noru pasiekti tuos taip visų tautų- 
branginanuis spindulius. Nesnaudė ir mergaitės. Praskleidė ap
link save miglos rūkus ir veržėsi jų dvasia prie stebuklingųjų 
paslapties idealų. Panorėjo ir jos būti naudingomis reikalaujan
čiai pagalbos brangiajai Tėvynei. Tik neatsirado ligšiol Čia žmo
nių, kurie parodytų ir nušviestų tikrąjį kelią. Laike 2-jų metų
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gyvenimo Žagarėje neteko girdėti nei vienos paskaitos, nei vie
no referato moksleiviams. Tur būt, niekur nėra Lietuvoje tokio 
mokslo židinėlio, kur būtų moksleivių gyvenimas toks liūdnas ir 
prislėgtas, čia vien tik rūpinamasi, kaip laikyti moksleivius tvir
čiausiuose disciplinos pančiuose ir apsunkinti jų protą sausais 
oamokų kalimais (tas iš dalies svarbu, bet gi to negana\ o nė 
<iek nesirūpinama svarbiausiais moksleivių reikalais: religija, 
dora, menu ir būdo išlavinimu. Čia nėra nė jokios kuopelės, 
kur moksleiviai galėtų bendrai susirinkę pasidalinti žiniomis ir 
tuo siekti išsilavinimo. Tam visam trukdė- vyriausiojo pedagogo 
priešingos nuomonės.

Bet geriau įsižiūrėjus į žagariečius, galima pastebėti daug 
kilnių sielų, rimtai užsiėmusių savęs lavinimu. Ypač tai buvo 
pastebima mergaičių tarpe. Dauguma jų neatsiliko moksle nuo 
vaikihų. Buvo atsitikimų, kad jos būdavo pirmomis mokinėmis 
klasėse.

Taigi, mergaitės darbuojasi, nors negaliu pasakyti kad vi
sos. Vienas iš labjau pagailėtinų reiškinių, tai šaltas mergaičių 
sutikimas „N. Vaidilutės“, kuri turėjo tapti tikrąja mergaičių drau
ge ir sukurti jaunose, vos bepradedančiose liepsnoti sielose tik
rosios tiesos ir meilės ugnį. Labai gaila, kad žagariečių mergai
čių siekimai nėra artimi draugėms, kurių širdys liepsnoja pasiš
ventimo ir meilės ugnimi ir žeria į erdvę gausias kibirkštis.

Bet nenusiminkit, draugės, pameskit dvasios snaudulį, atmin
kit kad jūsų laukia Tėvynė! Surimtėkit, imkitės rimtai darbo, ap- 
sirinkit „N. Vaidilutę“ savo drauge, pastatykit jai savo širdy 
aukurą iš skaisčiausių minčių ir prakilnių siekimų ir ženkit pirmyn!!

22. II. 26. _ - te.
vJoniškis, 1919 metais čia įsikūrė vidurinioji 4 kl. moky

kla. Šiais metais ją lanko 143 mokiniai; mergaičių yra: I kl. 11, 
JI kl. 26, III a kl. 13, III b kl. 12 ir IV kl. 22. Mokslo atžvilgiu 
mokykla gerokai patobulėjo ir jau pradedama prieiti prie tinka
mo kurso išėjimo. Organizacinis mokinių gyvenimas gan silpnas. 
Pirmaisiais mokslo metais pradėjo organizuotis „kanklininkų“ 
kuopelė. Kadangi beveik visi mokytojai buvo kitokios pakraipos, 
tai kankliečių darbas buvo sunkus. Slapčia darydavo susirinki
mus, bet vistik mokytojai žinojo, kiekvieną žingsnį persekiojo ir 
per pamokas prikaišiojo. Po ilgos sunkios kovos jaunos sielos 
nuvargo ir atsisakė nuo pradėtojo darbo.

Antraisiais metais dangus pasirodė giedresnis. Su nauju 
ūpu visi stvėrėsi darbo. Deja, kilo ginčai, vaidai; ėjo diena po dienos, 
savaitė po savaitės, pasibaigė mokslo metai, o mūsų kanklės nė 
sykio vnebuvo linksmai suskambėjusios.

Šiemet, prasidėjus mokslui, pasirodė būtinai reikalinga ko
ki nors organizacija; vėl pradėjome nešioti „kanklininkų“ vardą.

Mergaičių buvo visai maža, ir tos pačios 2-os arba 3-os kl. 
Mokiniams įpratusiems nieko neveikti, tur būt, darbas pasirodė 
per sunkus, kad taip greit nuo jo atsiskyrė, nutilo ir visai jį 
užmiršo,

49



21S IŠ MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ GYVENIMO LIETUVOJ.

Mūsų mergaitėms niekad galvon nebuvo atėję, kad jos vie
nos galėtų ką nors veikti.

Ir štai tamsusis debesys persiskyrė, iš toli pasirodė spin- 
dinti žvaigždutė. Kiekvienas jos spindulėlis pasiekė mergaitės 
širdelę, kuri svajoja jau apie aukurą, amžiną ugnį, kurią saugo 
naujosios vaidilutės. Ne vienai kilo noras likti vaidilute ir saugot 
Amžinąją Liepsnelę, kuri liepsnoja krikščionių širdyse. „Naujoji 
Vaidilutė*4 nuves mergaites į tikslo šąlį, padės nusities! sau ke
lią ir siekti tos gražiosios krikščionų žvaigždės. Joniškietė.

Eže.Anai. Ežerėnų progimnazijos pernai metais visos mer
gaitės išlaikė keturių klasių kvotimus, bet toliau mokytis tik dvi 
tenuėjo. O kitos vyko į mokytojų kursus ir dabar mokytojauja. 
Priežastis dėl ko jos nėjo toliau mokytis tai tėvų neturtas ir ne
noras. Kadangi Ežerėnuose nebuvo atidaryta V klasė, tai toliau 
tėvai ir neleido sakydami: „Kad būtų V kl. čia, tai nieko ir leist, 
o dabar ir tiek užteks, kam ten mergaitėms tas mokslas“. Orga
nizacijos jokios nebuvo ir nėra, nes nėra kas pradžią padaro. Jei 
būtų padaryta pradžia, tai nėr abejojimo, kad draugės organiza
ciją paremtų. J—ė.

Kalvarija Suv. čia yra keturių klasių viduriuoji mokykla. 
Kaip visose mokyklose, taip ir šioj nestinga ir mergaičių. Ta
čiau „Naujoji Vaidilutė“ čia neprigijo/nes visi čion pasiųstojo 
1-jo sąsiuvinio egzemplioriai sugrįžo atgal. Pačiam laikraščiui iš 
to buvo tik pelnas, bet ar daug iš to pelnė Kalvarijos moksleivės, 
tai kitas klausimas. Pasiteiravus, kodėl taip atsitiko, gauta šitoks 
įdomus atsakymas vieno žinančio vietos santykius asmens. „Ko
de! Jūsų N. Vaidilutė Kalvarijoje neprigijo? Tiesą sakydamas, tu
riu pareikšti, kad per rimtas yra dalykas, nes vietinės „vaidilutės“ 
dar trumpus sijonus nešioja. Jei ir būtų viena kitą, kuri galėtų 
skaityti, tai mokyklos dvasia neleidžia, neskatina.... Žinau, kad 
Tamsta paskaitęs mano laišką nustebsi. Tačiau taip yra, nors 
auklėjama, kiek galima, katalikiškai“.... [domu, ką dėl to pasaky
tų pačios tos mokyklos moksleivės? Lauksime! X.

Alytus. Praeitame „Naujosios V-tės“ sąsiuviny Ahjtietė rašy
dama apie Alytaus moksleives ir jas bardama, netiksliai painfor
mavo apie moksleivių leistus laikraštėlius, matyt, pati būdama 
ne iš moksleivių. Taip antai, aušrininkų leidžiamas juokų laikraš
tėlis buvo ne „Lapė“, bet „Beždžionė“. „Lapę“ leido kuopelė 
„X“, kurios dabar nebegirdėt. Alytaus vidurinojoj mokykloj mer
gaičių yra: Iki.—16, II—12, III—7, IV— 6. Mokinė.

Akmens
NAUJŲJŲ VAIDILUČIŲ AUKURUI STATYT.

Telšių gimnazijos moksleivės iš surengto savybės vakarėlio 
1240 a. Ramygalos progimnazijos moksleivės iš surengto savy
bės vakarėlio v400 a. Šiauliuose surinkta 30 a. Rastauskaitė Pa
nevėžy 30 a. Šėtoj 140 a. Visoms aukotojoms „N. V-tės“ Redakcija 
nuoširdžiausiai dėkoja.
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T e l š i ų a t - k i ų k u op e 1 e i. Draugės savo šių metų darbais pradė
jo e Maujų g dynę mūsų katalikiškos moksleivijos gyvenime, su šaknimis išran
damosnelemtų prietai ą, kad vienos mergaitės negal sudaryt jokios organizacijos, 
Kad jos amžinai tur pasilikt tk bendrai su vaikinais, būdamos čia nedaugiau, 
kaip tyli dekoracija. Jūs prikišamai parodėt, kad ir mergaitės gaji gyvent puikų 
savaimingą organizacijos ir darbo gyvenimą. Ką jūs čiapozitinganuveikėt,tai 
v sai pripažino ir jūsų rimtieji draugai. Jūs dabar sustojote prieš vieni kitus, 
kaip lygios vertės jaunimas, ir padėjote pagrindų tikrai iškilniems tarpusavio San
tykiams. Nėpalaidokite tokių santykių niekados. Ženkite pradėtu keliu ir toliau, 
būdamos pavyzdžiu visos Lietuvos mergaičių moksleivijai. O j ūsų vaidintą vei
kalėlį „Dyglių .takais“ prašome duot išspausdint „Naujojoj Vaidilutėj“.

Ra m y gal o s „V a i d i 1 u č i ų“ k u o p e l e i. A tsižvelgiant f jūsų 
. Wkyklos nedidumą ir ypač nedidelį mergaičių skaičių aukštesnėse klasėse, ir 

jums, draugė?, tenka ne m ižesnio pagyrimo, kaip telšietėms. Nerimtųjų mokslo 
draugų ir mokytojų jū ų darbo trukdymai padaro jus daug už juos aukštesnias. 
Tik savo darbą dirbkit visada rimtai ir taktingai. Jūsų simpatijos „Naujajai Vai
dilutei“, tikimės, vis didės, * v

A š a rele i. Ačiū; neužmiršk mūsų, drauge, ir toliau. Laukiame ži
nių iš jūsų kuopelės gyvenimo.

Va r g ö D u k t er ei. Sveikiname draugu! Laukiame daugiau įvairių 
■..■dalykėlių,. • ■ /

, T e 1 š i e t e i. Draugės slapyvardę šį kartą pakeitėme, kadangi lygiai 
taip buvo pasivadinus jau kita draugė p i r m i a u atsiuntusi savo raštą; Tat, 
drauge, pasirink kitą slapyvardy ir mūsų neužmiršk.
* e L. Šiauliuose. Draugės korespondenciją sutrumpinome, išleisdami 
kas jau buvo minėta pirmiau atsiųstoj korespondencijoj. Prašom neužmiršt.

B i r ž i e t e i. Ačiū. Paskutinį šakio į išleidome, nenorėdami atidangstyt 
savo^kortų. Lauksime ir daugiam Pasveikink visas drauges, mūsų vardu;; linki
me" ištvermės ir pasisekimo. '

Rasai. Ačiū. Truputį sutrumpinome, norėdami, kad neišeitų nemalo
numo palieptiems asmenims --- mokinėms ir nemokinėms. Lauksiine «ir daugiau 
žinučių ir raštelių.

SI a p ūke i i r j o s d ra ug ė m s. Nenusiminkit^ draugės. Padir- , 
bėjusios pradėtąją kryptim visas kliūtis nugalėsit Dieve, jums padėki

, —t e i Z a g^a r ė j e. Pakėilėm, kad nebūt draugei nesmagumo, ir tru
putį sutrump nom, išleisdami sakinius, kurie buvo pasekti iš kitų. Ačiū.

J o n i š k i e t e i. Ačiū. Draugei proza geriau sekasi rašyt, kaip eilė
mis. Lauksime ir daugiau, jei tik bus aas minėtina.

Nutrūkusiai Stygai. Vienas įdėjome; kitos išėjo silpniau; tas 
palikome.

J Gruže i. Kai ką įdėjome; kitas dar. žiūrėsim. Laukiame pamėginant 
draugę rašyCproza.

M o k i n e i A l y t u j. Pasiimk,, drauge, iš kur visos ims. Atskirai siun
tinėt mus labai apsunkina. Dėkojam dėl užuojautos. Nepasiduok pesimizmui.

P r o g i m n a z i s t e i Kupišky. Dabar viskas aišku. Įdėsime kitame 
numery, Už pasižadėjimus ačiū. N. V-tės vieną sąsiuvinį knygynėliui siunčiame 
drauge su kitais.

J. T. ir S n a i g e i. Ačiū. Į šį nesuskubom, bus kitame. Vis iįnksime
• ir daugiau

V. Jurbarke. Ačiū. Bus kitame sąsiuviny. Lauksime ir daugiau.
P a n e v ė ž i e t ę i Pifti tai ir laiškas gauti. Ačiū. Kitam sąsiuviniui 

laukiame iš Panevėžio ir šio ir to. '
• I g n u i L a p š i ų i Draugas gali gaut iš atsiųstų į Linkuvą. A tski

rai siuntinėt mus labai apsunkina. ' '
M o k. V Į. Valinė vi č t ų i Šeduvoj. 20 auks. gavome. Siunčiame 

drauge su visais į Šeduvą. • <

n
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sąsiuvinius,

PRIMINIMAS.
1. Primename kuo greičiausia grąžint arba pini

gus už parduotus 1 — 3 j į „N. Vaidilutės* sąsiuvinius, 
arba pačius tuos sąsiuvinius, kurie, jei tik nesuvalkioti, 
mums labjau pageidaujami kaip pinigai už juos, nes 
tų sąsiuvinių trūkstame naujiems prenumeratoriams.

2. Už šį 4-jį ir kitus būsimus sąsiuvinius prašo-> ■ . ■ z 
me atsilygint kiek galint greičiau tuoj po gavimo, ka
dangi neatsiskaitymas dėl išėjusio numerio trukdo naujo 
numerio išleidimą, pamokamą grąžintais pinigais.

3. Atsiskaitant už išeitąjį numerį, gražinant pini
gus ir atlikusius egzempliorius, visada drauge pranešti, 
kiek egzempliorių ir kuriuo adresu siųst naujo numerio.
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Kaunas „Šviesos” Spaust D. Vilniaus g-vė34
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