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„NAMON“ BESIRUOŠIANT.
• ■

Matas, lyg vaikas, visada laukė pavasario. Nuo grabnyčių 
nerimastavo senis po trobą: kiek per dvylikę, priesauly įdienojus, 
išeidavo jis ant pamato ir atsirėmęs į trobos sieną, nuėmęs nuo 
galvos ausėtą zuikinę kepurę, savo darbo, putino pavasario vė
jeliu savo žilą galvą, šypsodamas į giedrą saulužę, į notnerių 
žalius lapelius, kurios, nuo sniego paliuosuotos, skaisčios pas 
trobos sieną kyšavo, į paukštelius čiulbančius grūšios šakose, į 
pavarvoklius, kurie, saulės sušildyti, krito nuo stogo žemyn.

— Pavasaris eina, — kalbėjo senis, — už kokios savaitės 
nė žymės sniego nebeliks!

— Ei, dieduk!.. dar galime į Velykas su rogėmis nuvažiuoti!— 
erzino senį dvaro bernai, valiukai.

— O aš sakau, kad šiemet į Velykas važiuot eisi nuo ma
nęs iš ganyklos arklių parsivesti, ot kaip! — pranašavo senis.

Ir išpranašavo.
Verbų sekmadienį, iš bažnyčios parėjus, senis išsikėlė su 

arkliais į lauką.
Matas senatvei'apsiskyrė sau arkliaganio amatą, geriausiai 

tai jam prie širdies pritiko, nes mylėjo arklius ir gamtą.
Kas pavasarį, sekdamas atgyjančią gamtą, senis daug atras

davo naujienų, ir naktimis, ganydamas savo arklius, apmąstydavo 
Sutvertojaus gudrybę, kuri tą visą pasaulį tvarko ir laiko.

Šiemet ypatingai laukė Matas, kada galės su arkliais į lauką, 
išsikelti. Nuo Naujų Metų parėjo jis į Buižių dvarą už arkliaganį 
parėjo atgal, kur gimė, augo, kur jaunystą praleido, kur dar jo 
gimtinės trobelės griuvėsiai riogso ir sodnelio būtės žymė—sena 
obelė—vakarinio vėjelio putinama, apie praeitus laikus kalba...

O, kalba kalba sena obelė!.. Matas senai su ja vienas ant 
vieno pasikalbėti nori. J dvarą pristojęs, dar žiemos laiku nuėjo 
orie jos. Bet kas iš to, nes be reikalo gi nestovėsi: ims dvariš
kai juoktis, dar už beprotį palaikys. O Matas jiems paaiškinti 
nemokėtų, ko jis prie Obelės eina, kuomi jį vilioja ta krūvelė 
griuvėsių dvaro lauke. Jis nepaaiškintų ir jie nesuprastų. Tai 
verčiau sulaukti pavasario ir su arkliais išėjus, nakčia, kada juok
dariai sumiega, seniui prie gimtinės ugnavietės žilą galvą pri
glausti, su sena obele pasikalbėti, jaunystės atminimais seną 
širdį atgaivinti.

Sulaukė Matas. Diena buvo šilta. Ore varmai dūmėsi. Pa
vakarys tykus. Taigi Matas po vakarienės, kailinius dėl atsar
gumo pasiėmęs, nieko niekam nesakydamas, susiėmęs arklius į 
lauką įšsikėlė.

Lyg trys dešimtys metų atgal, atjojo raitas, vikriai nuo ar
klio nušoko, vienus sudveilavo, kitus į spynas užrakino, o savo 
kailinius po skaroto kadagjQr keriL.parnetęs. atsistojo ir dairėsi.

; ■ ■■ • .. ■ ■
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220 .NAMON“ BESIRUOŠIANT.
I

Dievuli tu mano! Viskas kaip buvo! Tik aukštesni medžiai, 
tik kerai platesni, bet visi tie patys, seni pažįstami!.. Upelis, 
lukštų vainiku pasipuošęs, ot ir akmuo, kur mamytė skalbda- 
mosi žluktį dėjo, dar paieškojus seno priskulbto liekanos gal 
besisvaido!.. O čia takelis, į trobą takelis...' kalbėjo Matas pasi
lenkęs ieškodamas tako, mamytės kojomis suminto.»

Užaugo takas. Matui jis tačiau buvo matomas. Senis ėjo 
išlipo per tvorą ir įėjo į dirvą, kurioje aplink aparti riogsojo 
griuvėsiai ir sena Obelė tykiai šlamėjo

Aplankė viską, pasikalbėjo su obele, pasėdėjo ant mūro pas 
pečių, kuris visai dar žymus jo sulaukė, ir, kaip ano pasaulio 
šešėlis, sugrįžo atgal prie arklių.

Atsisėdo ant kailinių po kadagiu, užsikūrė pypkę ir atsi
duso iš gilmės.

Ir. mąstė senis apie jaunystę, kuri čia praėjo, tą sunkią 
varguolio klajonę, kuri vadinasi gyvenimu, galų gale apie tą se
natvę, kuri atėjo nelaukiama, ir apie mirtį, kuri artinasi, neišven
giama, nenumaldoma su tuo savo miegu, kuriame niekas nesi- 
sapnuoja, amžinu poilsiu žemės gilumoje, po velėna, kurjau jokis 
atobalsis nebeprieis, tik į paskutinį teismą šaukiančio angelo 
trimitas bepergalės tą nesudrumsčiamą tylą. j

Kaž kaip nejauku pasidarė seniui priminus mirtį ir tą am
žinąjį pailsį po velėna. — Kažin, rasit, jau paskutinį pavasarį be
matau,— mąstė senis, ir širdis jam kažinko susispaudė.

— Su saule nepergyvensi! Prisieis mirti, tai ir numirsiu; 
rnan mirties nėr ko bijoti: labai Dievui nenusidėjau, Bažnyčios 
įsakymus stropiai pildžiau, negėriau, paleistuvių ir vagių neken
čiau, *o kai tik papuolė į mano rankas piktadarys, pasigailėjimo 
jokio neišmaniau!

Puikus ir guodus savimi Matas išsitiesė ant savo kailinių 
ir. ėmė žiūrėt į dangaus mėlyną erdvę, žvaigždėmis nusėtą, į 
paukščių taką, kuris žymiai baltavo išilgai dangaus, kuriuo, kaip 
žmonės sako, ir žmogui numirus dūšelės į amžinybę keliauja. 
Seniukas Matas ėmė mąstyti apie tą savo paskutinę kelionę jau 
be baimės. Perkratęs savo gyvenimą, labai baisių nuodėmių ne
rado ant savo sąžinės ir nutarė, kad jam nėr ko labai bijoti ir 
prieš Dievo sostą stoti, paskutinę apyskaitą teismo dienoje atiduoti.

Taip jam bemąstant, pasigirdo netoli lyg keno žingsniai. 
Matas neramiai atsisėdo ant savo gulto ir nustojęs pypkę čiulpti, 
klausėsi.

Negalėjo abejoti, kažin kas artinosi
— Kas gi, jeigu ne arkliavagis! O jei kaip, rasit ir man 

paskutinė valanda atėjo, — mąsto senis, priminęs, kaip neper- 
senai arkliavagiai nušovė arkliaganį, ir pavogė arklius.

— Kas čia! sušuko iš visos krūtinės senis.
— Nesigąsčiok! — buvo atsakymas ir nelaukiamas svečias 

prisiartino, o prisiartinęs tarė:
— Tegul bus pagarbintas!..
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Matas, atsikvošėjęs iš pirmojo nesmagaus įspūdžio, domiai 
žiūrėdamas į svetį atsakė:

— Per amžius, — ir tuoj pridėjo: — sėskis tamstele, rasit, 
ir iš tolo eini, malonu kojas prilenkti. — Tai sakydamas, pasi
traukė, darydamas vietą ant kailinių.

Svečias betgi nesisėdo, stovėjo ant lazdos abiem rankom- 
pasirėmęs ir žiūrėjo į Matą be žodžio.

Buvo tai aukštas vyras žilgalvis, amžiaus žemyn palenktas. 
Mėnesio šviesoje Matas aiškiai galėjo matyti jo liesą veidą ir 
įdubusias akis, reiškiančias daug išneštų gyvenimo smūgių.

— Nepažįsti manęs, Matai Gulbi? — paklausė galų gale 
svečias: — kad pažintum, rasit, nepasiūlytum man greta ant 
tavo kailinių skverno sėstis; tu doras, išmintingas, nevisiem to
kiais būti, —pastebėjo su kažin kokiu tai keistu šyptelėjimu. — 
Ką gi, neprisimeni manęs? O tačiau mudu kadais buvo va drau
gai, po tą upelį pasiraitę kelnaites braidėva, po tuo šit beržu 
rudenop šluotas rišova žiemai, o žiemai atėjus, kaip linksmu 
čiužinėjova po tą upelį!..

— Sutruko senelio balsas, sudrebėjo, lyg ašarų slopinamas, 
apsidairė ir, pamatęs Čia pat akmenų, atsisėdo, ant lazdos dabar
parėmė ir veidą, kiek patylėjęs toliau tęsė:

— Ar atmeni Norvaišienę, aklą įnamę pas Ramonus?.. Ta 
Norvaišienė našlė turėjo sūnų Mykolą, kurs buvo jos karšintojas, 
jos globa, jos širdies vienintelis turtas...

— Jėzau! — ištarė Matas, tai tu...
— Taip, tai aš^betnesigąsčiok, Matai, neatėjau keršyti... bet 

nuo širdies atleisti tau už mano gyvenymą, kurį sugriovei, už 
močiutės ašaras, kurios ją iš šio pasaulio išvarė be laiko, už tą 
mano klajonę, už viską, nes baisiai esmi nuvargęs ir vieno trok
štu: ramaus pailsio šalip močiutės kapuose... Atėjau įspėti 
tave, turi teisybę žinoti, ir tau artinasi laikas „namon" keliauti, 
abudum mudum nebeilgos čionai vaišės, reikia prisiruošti... Ju 
dėjais išmitingas, doras esąs, tu visada gėrėjais savimi. Žinok, 
kad apjakino tave ta savimeilė. Aš per tave nekaltai kentėjau, 
per tavo priesaiką, per tavo paliudijimą. Dievas mato, aš neme
luoju, man dabar vistiek, bet tu susiprask, ką padaręs!

— Dieve brangu si argi... — sudejavo Matas su pasibaisėji
mu, — tu buvai nekaltas?

— Visai nekaltas, — atkartojo senis: — tą vakarą praėjau 
pro tave arklius ganant, ėjau prie draugų susitarti žvejot eiti, 
girdėjau šūvį, pasiklausiau ir nuėjau savo kelią.

Iš ryto grįždamas radau pamestą „pištalietą"; pirmą sykį 
pamačiau tą įrankį, paėmiau ir domiai sukinėdamas ėjau, kada 
tu su bernų būriu apspitote mane, rėkdami, grūmodami. Veltui 
teisinausi, ėmėte mane mušti, saikinti, pusgyvį nuvežėte kalėji- 
man... Buvau tada švarus, niekuo nekaltas... — kalbėjo lyg į save 
senis, — ir kad ne tavo išmintis, kurią norėjai žmonėms paro
dyti, tos rankos nesusiteptų nei krauju nei grebišiu, būčiau arto 
jas, kaip kiti. Tu mane purvynan sutrempei, pastūmei į tą be
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222 „NAVON“ BESIRUOŠIANT.

dugnę, iš kurios sunku išeiti... Ir bridau aš, braidžiau kraujuose 
ir purvyne, svajodamas apię baisų kerštą. Prikaltam prie karukų 
(tačkų) ėjo man dienos, savaitės, mėnesiai, metai. Pražilo galva, 
nugara į kuprą susimetė, senatvė artinasi ir keršto *troškimą pa
keitė ilgesys . ramaus pilsio kapiniuose šalip močiutės... Įsidėk, 
Matai, ir kitiems pasakyk, kad tokių, kaip aš, daug yravpasaulyje - 
po kalėjimus ir nemažiau tokių, kaip tu... išmintingų. Šįryt baisi 
metinė mudum, Matai. Tada, kada mane nekaltą į kalėjimą pus
gyvį įmetėte, buvo irgi didžiosios savaitės pradžia... Paskui atėjo 
Velykos. Jūs, gerieji, išmintingieji linksminotės, mes, arkliavagiai 
ir žmogžudžiai, rengėmės į savo vargingą kelionę...

Senis kalbėjo; Matas, veidą paslėpęs į delnus, klausėsi vi
sai priblokštas to savo jaunų dienų liūdno aido. Kiek atsi
kvošėjęs, ištiesė rankas prie draugo, bet jo čia nebuvo.

Tą atsitikimą papasakojo man senelis Matas ir prašė jaunūo- 
mėnės naudai paduoti, jaunuomenės, kuri mėgsta šokti s apkal
tinti artimą/bet išteisinti nesirūpina. Lazdynų Pelėda.

* -k .

„Quis ergo hos separabita
Cantate Christi?“ (Rom. 8, 85),

Gali sau siaubti įnįrtusios! jūrės, 
Gali siau dūki i, staugti audra — 
Štai skaisčia liepsna dangų užkūrė 
Meilės sesutė Švietei aušra.

Spinduliu skaisčiu peirvėrė širdį — 
Meilės ugiiynu vinto jinai.

zSiunltapčių iaudrų jau nebegirdi — 
Meilės tik ieško, mylėt amžinai!

Ä O! įk,a|si tą liepsną širdyje taian-o
Meilės ‘Aukšjčiausiojo beųžges ys ? 
Bangos; gjalftngos gal okeano, 
Angelo imirties šSalt’s ūtdusys?!.

O! bapgoą jūrių ją tik pakursto, 
Mirties. |d veikim a® ją tik paskleis. 
O! kad ji nrirlies balsą išgirstų, 
Kada tik žiemė jlauną ptfleis,

Su džiaugsimu skristų ji į Aukštybes 
Prie Nųmylėtlinio savo širdieš. 
Niaurią apleisti tamsą n'afcties! 
Amžinos yeįienię išvysti šviesybės 

Ūžkite, s'iaubkit’ įnirltusios jlūrės, 
Deb esys niaurūs, siųskit audras! 
Lai Tą, Kurs širdį mano užbūrė, 
Siela ištroškusį greičiau suras!...

1919. NL H. (XVI) šakelė.
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Amžinybės aidas.
Kad kas paklaustų, koks yra svarbiausias šio pasaulio 

pažymys, neiktų atsakyti? nepaėsto v,urnas j Žemėje viskas 
eina. žemės gyvenimas tai nluolą|tinis kitimas, judesys^ nuo(- 
latinis mirimas ir gimimas, tai momentai, k udie to palįovoį? 
keičia kits kitą., -

Bet amžinoji žmogau® d vašia, šiam ė nepastoviame mate
rijos pašolyje Uždaryta,: trokšiją amžinybės; Juo aūgščiau 
kyla virš tos, materijos, juo labj’au tųokš'tą, jūo> skaudesnis 
jai tas trapumuĮs, tas nepatvarumas, ta praeinamybėj visų žjes- 
mėmdaiktų. Tą troškimą gražiai yra išreiškęs . prancūzų 
poetas:

lėi bas tolus les Irias meurent,
Tous les chants d,es oiseaux sont courts, 
Je rėve aux ėtės; qui dėmė ureni -

Toujours.f
Ici bas to.us les lėvres effleur.ent,
Sans, rįen laisserde1e ur vėlo urs,
Je rėve aux biaispre qui dėmėti neri t

Tioujouns.'
Ici jbas tous les hommes pleurent
Deur ąmit iės o u leurs amo urs y

° Je rėve aux csup’es qui demeurent 
Toiujours,.

(Čia žemėje visos gėlės miršta, trumpos yra visos pasuksl 
ėių giesmės; aš svajoju apie, Vakarais, kurios, tveria visados.,

Čia žemėje dūsta visų, lūpų aksomldsi; aš' svajoju apiefpa|- 
b-učiavimus, kurie tveria visados. • t .

Čia 'žemėje visi žmoni» verkia savo prie tolybių ir s’aMo 
meilių; aš svajoju apie ryšius, kurie -tvertai Visados.1)

Ilgisi to „visados(C žmogaus dvasia ir negalėdama per
dirbti sulig savo valda m/ątėrijos' pasaulio, kreipias j sajvė 
pačią, į dvasios paslaųlį ir čia pasiekia tiaiy ko neranda: aplin* 
kui — jausimo amžinybė.

Tiesia, šiandien beveik juokinga kalbėti apie jausmo am
žinybę, kuomet II ir III klasės jaunimas jau pradeda! „my$*- 

ati“, žiūrėdamas į meilę kaip į žaįslą, kėrs įvairina gyvenimą.
Tokio® lengvos meMės, kurių objektas nuolat kintat 

nėra verbos žmogaus.' Niekas tjadp nežemina žmogaus1 ir tūip 
nestumia į vieną eilę įsu gyvuliais, kaip tokios meilelėSi. Am
žinoji žmogaus siela nėra tuometi nė kiek ąugštesnė už|mei- 
džiągos. pasaulį, kur žiedai taip trumpai težydi. Jei meilė 
taip iš mažens yra Eikvojama skatikais, kiek jos bepadik^ 
Žmogui subrendus. ■
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224 AMŽINYBĖS AIDAS.

Meilė, tikrai vertą savo vąydo, yra stipri,, viena, amžinau. 
Tiktai tokia meilė kelia žmogų virš vis|d mat eri j alinio pa~ 
sjaulio į augščiausįaįs dvasios viršūnes. Bett taip mylėti tepa
jėgia tas> kas nėr,ą išmėčiojęs po visus šuntakius savo dvja./*- 
stos turkų Tokios meilės' įkūnijimas, į kurį ilgėj amo stos, 
kyla akys, pilnos kokčių tiįes vaizdų, yra Italijos poetė-
Viktorija Colonna. < ii

Ji Igimjė 1492 nu netoli Romos galingoje tuomet iit turtini- 
gojelColonnų šeimynoje. -Trijų metų vaiką pažadėjo ją tėv< Ė. 
ispanui, markizui Pescaraį, už kurio, ištekėjo 1509 m.' Dar 
jauna budamja paliko ji našlėj 1525 m., Graži, išmintinga, pv 
lentinga, turėjo ji daug adoratorių, ypač, kai vyrui miruįw,. 
ėmė daugiau gyventi Romoje ir susipažino su daugelių poetų.. 
Vienas jų, dar. jos vyrui gyvam tebesaįnt, mirtinai jąį‘įsimy
lėjo^ 'Bet visk tie meilinimos nežadino aido Viktorijos šįr* 
dyjė.; Vis^ ^avo amžių ji išgyveno ištikima są/vo vyrui.' ' O 
reikia atsiminti, kad tai buvo renesanso laikai, kuomet, kaip 
ir dabar, meilės jausmais buvo labai nepastovus.

Viktorijos Colonnos gyvenimui švietė dvi Žvaigždį: meili 
Dievo ir (meilė vyro, Id tuodu jausimu sudaro visų jiofej leįlėr 
naščių turinį. Jos pirĮmosios eilės yra laiškais vyrui, kui’F^ 
tuomet buvo kare ir Sužeistas gulėjo Ravenoje.. Tfaii vienok 
iš gražiausiųjų jos eilių, pilnos gilių giliausio jaūsino:

„(Tu esi kare — rašo ji — tampi gagsingas^ kovoji sų ipa* 
vojais, ir užmiršti viską, o aš namie Vienfaj nuolatinio rūpes
čio ir nerimo kankinama, nusiminusi ir nuliūdusi.; jTurių. 
kare tėvą, vyrą, .sūnų brolį« Alano tėvas tajip pat kariauja, 
o vyras, brolis ir sūnus esi man 'tu.“ i

Markizui Pescarai esajnt kare, Viktoriją likusi vieną,- !nėf*- 
norėdama ataušinti savo širdies, nuolat atsimindavo jo- grožį,,, 
jo gerąsias puses, nesiliaudanią perkratinėjo visas jo gierąr 
sias ypatybes. Savo Sonetuose vaidina jį „Dominus“ ir Mane- 
gražioji saulė“, ' i '

Jam mirusį ji tą meilę] pavertė tiesiog' kultu. Dažįnjai 
sąko savo eilėse turinti likti jam1 ištikimi lig mirtiesį nes mi- 

1 rūsį rasianti jį anja/me pasaulyje ir susi vienysianti su juo am
žinau Jos bnieilė, laikui einąitt, taip augštai iškilo, kad; ji W 
nėsi iš įnirusio1 vyro gaunanti daigiau niekaip iš gyvo.', Myli
masis stovėjo prieš jos sielos akis amžiniais ir idealus, pasiekęs; 
tobulybę» Ir jos siela troško stovėti prieš jį visados grynų gry
niausia^ Ji rašo: „Šviesiai skleidžiant savo šveplius spin
dulius, krinta žemėn mano nuodėmių tamsus ąjpsiaustas^ 
Baltu rūbu apsivilkusi, jaučiu vė® pirmbsiosi niekiąfttybėš' ir 
pirmosios meilės skaistumą R Taip amžinai mylėti žmogų te
gali tas, kaš myli pievą.] Juo toltaįi, juo daugiau] rašo Vik
torija religinių eilių./ Jos], žemės meilė virsta dangalus meilų,., 
meilė vyro kėlia ją vis augščiau į Dievą.

Ji yra didelė poetė. Jos stitiūs yra trumpas, stiprus^ ke
liais žodžiais ji moka graižiai išreikšti mįntį. Jos vaizdai
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tikri, be jokio 'sentimentalizmo.' (Religinės eilės yra dar gra
žesnės, tiesiog genij,aliai pamaišytos.' Vienas poetas pasakė! 
apie ją: „Tai yra mo.teriškė, kuri (apgalėjo pati save“.’ JT 
visados vyriškai tvirta ir ne pajudinama, kaip uola.

Savo religiniuosįe sonetuose ji kalba apie kovą su nuo
dėme, apie siekimą idealo, apief Šv. Rainelės garbinimą, dėkin
gumą Kristui, apie! ilgėjimąsi dangaus, I-me sonete šlako;; 
„Nusikreipiu nuo žemės'mūzų, dabar Kristus bus mano> tema 
ir įk vapas.!“ Il-me sonete: „Ilašialu, nes turiu rašyti, mana 
dvasioje yra kibirkštis, yra Dievo* įdėta ugnis,, kuri turi išsi
veržti.!“ O toliau siako: „Kad iš dangaus imtų kristi auksas 
ir sidabras, kaip bėgtų žmonės, jų rinkti! Kode! taįp njebėga 
pas Kristų, kurs yra tikras gyvenimais ir laimė?“

Viename (sbnete gražiai prilygina save prie vynmedžio; 
šakos „Aš esu lyg vynmedžio šakelė, o medis yra Dieteis».. 
Jei sįula negaivina šakelės, šakelė džiūsta. Ateik, Dieveį 
nuleisk ant manęssulos . savo šviesos — kad ątntėščiąu 
vaišiu, vertą Tavęs..“ / '

„Norėčiau užsidaryti ausį žemės gaisams, kad geriau ga
lėčiau girdėti Dievo balsą. Meilė viską tveria ir judina.“ '

Vienoje vietoje prilygina save prie valtelės!: „KaÄ žmo,- 
nių piktumas puola mane, pririšiu slavo valtelę prie uolios^ iįr 
saugiame uoste stovėdama, nebebijau nei audrų, nei vėsiūlų/1

Viktorija ,Colonna buvo susipažinusi ir su Mykolu Airi- 
gėlu, vyresniu už ją 'septyniolika metų/ Tas Ididžiąusiaisi ne.'-1 
nesauso dailininkas, architektas,, skaptuotojas, tapytojas[ ir 
poetas, įsimylėjo ’genijalę moteriškę, kaip jaunikaitis. J iš 
rado joje .savo papildinį, ‘žmogų, panašų į saVe, tačiau kitokį, 
a t j aučiant i j į ir sdprfaįi taritį, kai p niek as k itas. Vik tori j a- 
gerlbė Mįyklo'lo Angelo genijų ir apdovanojo jį savo prietep ’ 
lybe; bet meilės negalėjo duoti. Mykolas Angelas nįekąĮdlosI 
neužmiršdavo, kad ji priklauslo .kitata- $jo metai po metų/ 
abudu juodv pasįeno,'o jis nė kartą nepa|sis,akė jaį ją mylįs. 
Kasė tik jai madrig'aįlus ir sonetus ir vis) taip pat giliai, am
žinai mylėjo. Prieš savo paskutiniąją ligą ji pirmą, in vįenįu 
lėlį kąrtą padavė jląm ranką ir jiš kelias dienas VaikščįįojOp, 
kaip lapsyaigin’tals, laimingas ir nustebęs. '

Stebėdamos žiūrėjo ji į jo tveriamus pavidalus ir, pilna 
nusižeminimo, sakė jam: „Mudu esavą labai skirtingu žinok 
gu, mano prieteli. Jūs les ate Mykolas Angelais,/ aš teesu tlik- 
tai suprantanti moteriškė, tiek feuprtelntanti, kad galiu išmar 
tuoti tą atstumą, kuris (skirią mano užuo jlafutą nuo jūsi^ nĮepa^ 
žabojamojo veiklumo. Jūs (daug eša/ė padarę pasauliui. Kai 
tarėtės minkąs molį Savo stovyloms’, iŠ tikrųjųmustaty'davote 
naujas lytis ir naujus išreiškimo būdus!, kurių žmonės! ligšidS 
nebuvo turėję. !O aš, ką aš esju padalius? Ašį labai mįylėjaut 
tą, kurio nebėra... Aš (mylėjau ir jus,; ir taįyra viskas.“ .€> 
Mykolas Angelas, lygiai nusižeminęsy atsako: Tai jūs esate 
padarę tiek, kiek'iaš, lygiaį tiek pat,“
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Jis paaiškina tą sfayo mintį, sakydamas apie Viktoriją : 
„Ar žmogus darbuojasi tobulindam.aš save, ar išplėtęs savo 
veikimą įkvėpia gyVybės ir judėjimo neglyva Jaį me- 
d ž i a g a i — abiej’ais latvėjals jo darbas ynai tad pats!:, jis stato 
žmonėms pavyzdžius.'4 Ir paskui, kreipdamos! į sjajvo 
pr'ietelę, jis imleldžia: „Tat nesigailėkite m'aįu, markiną, tos 
garbės lygintis su jumis ir leiskite man viltis, kad; ajmžinįa- 
jame gyvenime mudu galėsdva lygiu lėksmu iškilti dugštyn.“

Viktorijai istisirgus Itomoje mirštamąja liga, jis rašo savo 
dienraštyje: „Žiūrėdamas: į( ją, aš t ari uos esąs vėl jaunas, 
nors esu labai ‘senas, ir jąu pervėlu.Mirtis yr4 tarp mūdViejų 
ir mylėti ją senąja meile tegaliu tomis trumpomis1 valandėlė;'- 
mis, kada užmirštu apie mirtį. Bet maino mintis vis! (dažnliau 
grįžta prie jos ;(mirties), ir nuo mirties šalčio aus'tWmano mei
lės, karštis.“

Vik to rijai mirus, Mykolas} Angieląs Vaikščiojo,. lyg su
mišęs, nė su .kuo nekalbėdamas. Jis tartum niekaip hjesm 
vokė, kas 'atsitiko.' Jis rašė: ,(,JDaibar žemė turi tavo! gryną 
kūną, o dangus tavo šventas, mintis.“

Praėjus dešimčiai metų,, Mykolas Aūgėl'as pasąkojo 
karta, vienam savo mokiniui s/a.vo ilgo gyvenimo nuotikiįus. 
Apie Viktoriją jis kalbėjo mažai, bet rąmiai. Staiga! ątsimfal- 
niusiu, graudžiu balsu jis. tarė: ,‘,Pąsakysiu tam ko niekam 
neesu sakęs. ;Kai ji gulėjo karste, ir aiš! atėjau| ątšisveikinti^ 
aš pabučiavusi jai ranką ii* neišdrįsau pabučiuoti kaktos. Ir. 
štai jau dešimtis metų, kaip tai mane kankina^ mano' sūnau/“

Jis1 užmiršo apieį mokinį ir ilgai sėdėjo nejudedąmąs; 
Ašaros pamažu riedėjo per jo senus, raukšlėtus skruostus^

Argi tokia meilė nėra Stebuklingai graži? Mąstant-ąpte 
ją, rodos, matai kažkokias milžiniškas kalnų viršūnes1; prieš 
akis skleidžias kažkokie platus, šviesingi horizontai. Prieš 
tokią meilę kaip atrodo visos tos valandos nieilelės, tost švel
niai vadinamosios „.simpatijos^, — knibždančios žemų 'gei
dulių,— šiandien su tuo, rytoj su kitu?

Bet mylėti taip amžinai, taip, kiliui ai ir giliai,- tegali tak;, 
kas, ‘budiia i ir rūpestingai saugoja savo* širdies turtą, neaik- 
vodamas jo visose gatvėse ir turguose. .

AI a r i j a P e'č k a u s k a i t ė.1

Saulutė" mergaitė.
Nedidelėj šiaudiniu stogu dengtoj grintelėj mažas kūdi

kis gardžiai ilsisi savo lopšely. KMp saldžiai jis miega mo
tinos, dainomis užniūniuotas! Nekaltybė ir džiaugsmas spindi 
visame jo veidely,

Sėdinti šalia jo mbtina [negali atsitraukti nuo to lopšelio, 
nors mergytė senai jau užmigo ir negirdi jos dainelių. Tteimęj
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lopšely motinos Visas tautas* gos gyvybė,' jos džiaugsmą^, jos 
laimė. ‘Karšta meilė liepsnoju motinos širdy; Toji, meflė 
verčia motiną atsiklaupti' ir iš jos lūpų girdėt karštos''mal
do Sj 'žodžiai: „Viešpatie, apglobk m'aho mergelę ypatingomis” 
Tavo malonėmis-, tebūna ji'žmonių mylimai!“

Buvo jau vėlus vakaräfe. ir miegas apėmė nuvargusią 
motiną. Štai pasirodo jai šviesos spinduliai spindįs anlg.eląsį, 
nužengiantis iš dangaus.' Kodo jis metiniai miegantį kūdikį 
ir sako:. _ / . . • i(

„įAtnešiau 'tavo dukrelė!) dvi brangiais' dovanas; jei jas 
ištikimai užlaikys, bus Dievo ir žmonių mylima.^

Tą pasakęs ima angelas puikų perlą, kurio maloni šviesa 
apšvietė miegančios mergytėsi galvelę ir padėjo jį ant jos 
krutinės. i

Mergytė sudėjo maldingai rankutes ir motina išgirdo lie
kai to kūdikio maldelę: „JMažajs'ai kūdikėli Jėzau, padątyfk 
mano širdelę tyrą!“

Ir antrą perlą paėmė angeląs. Spindėjo jis įvairiomis* 
spalvomis., 'Angelas palytėjo mergytės lūp'afe ir akis tuo ste
buklingu perlu, kūdikis: nusišypsojo ir džiaugėsi sapn|uodla.- 
mfas.: Motinai pasidalo taip ramu, taip linksmą.

Ir tarė angelas: motinai: „ĮŽiūįrėk, štai atnešiau tavo 
mergytei dideles ir brangias dovanteß: mąldingūmą ir 
1 i n k s, m y,'b ę., Jjei jias ištikimai saugos, bus Dievo ir žmonių 
mylima. Bet bėda jai, jei nepasitenkins pirmos (dovainos 
šviesa ir antrols grąžių spalvų spindėjimais; neląiminjga bus., 
jei norės (savo noru juosi didinti.' Dovapos! nustos; saįvb- yier- 
tės ir veiks priešingai.' Atimsi jos mergytei‘Dievo malon/eß 
ir žmonių meilę : 1

Tai pasakęs ahgelas išnyko’, o motin'a nubudus' ilgai 
tnąstė apie angelo žodžius. ■

* $ *
Iš tiesų, ar yra k’aą maloniau, kaip dievota ir linksma 

mergaitė? Kiekvienas džiaugiausi ją matydamas, ir, be abb- 
jojimo, Dievo akysje ji turi ne mažesnės vertėsi

O kokį bjaurų, atstumiantį įspūdį daro mergaitė., kuri jte 
ištiki'o yra maldinga ir linksmu. Tada jos dievotumas ir 
linksmybė teka ne iš grynos širdies ir ji pasidaro vien tak 
pliuškė ir ištvirkėlė.,

Dievas? apdovanojo kiekvieną mergbgtę maldingumo do- 
rybeį kiekvienai į širdį įdėjo linksmybę ir gyvumą. Nuo 
kiekvienos pareina tos’ dovanos saugoti, ginti nuo priešų 
arba ip nustoti ir suvartoti atvirkščiam tikslui.

Ku r i g i.t ik r a i yr a m ai d i n gą? “
Ar ta, kuri daug įnĮeldžiasį, d’ą&nai bažnyčion vaikščioja.- 

šv. Sakramentus priima? Tiesa, tokia gali būti dievotąjį bet 
ne visos, kurios panašiai ellgiaßi iš tiesų jau yra( maldinigost.

Maldinga yra tą, kurios visos mintys ir jausmai, visos 
kalbos ir veiksmai yra Dievo dVhfeia perimti, kuri visuomfet
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Dievo akyvaizdoje vaikščioja, ir visuose dalykuose stengiasi 
Die ve V alją pildytis r-

Tikrai dievotos mergaitės -širdis, tai Dievo nainai, km 
riame Jis gyvena ir veikia. Ten skubinasi mergai tesiminftys 
sau poilsio ieško darnios, ten semia) ji pia/t arimus ir paguo dą pa
galbą ir stiprybę.! Tą visa daro ji nem)aįtomai, žmoniųįnėpfai 
tėmyta, darbe ir poilsyje.

Vis.ai suprantamais dalykas, kad tokia) mergaitė noru baž
nyčion vaikščioja, Jėzuj priimti į savo širdį, taįi jos. visų di
džiausia laimė. Ji niekumet neapleis savo miegamojo įkąm'- 
barelio neatkalbėjus rytmetinių niaĮldų, o vakare, eidjamaį 
miegoti, Dievui „dėkų“1 tarti už visas suteiktas’ jai malones* 
tai yra kaipo koks būtinaįs jos sielos reikalas.)

. Maldinga tikra žodžio prfaĮ^me mergaitė yra kaipo gelaitė, 
saulėžole vadinam/a., kuri savo žiedą visumet į tą pusę krei
pia, kur Saulutė šildo. •

Ir fmergelės žiedasi širdis nuolat ieško ir kreipiasi į jos 
gyvenimo Saulutę—■ Jėzų., Sušilus Jo meilės spinduIiųėHe. 
eina tarp žmonių berdama džiaugsimą ir linksmybę aplink 
savę^f. -Kur ji nueina — ten ašakos džiūsta, • aimanąvim'au 
nutilsią, vargas mteinasiJ Kiekvienam atras ji malonų žo
delį pasakyti, tam p/adėti, tam patarti, su tuo pasijuokti,; 'siu 
anuo rimtai pasildaOjbėtii Savo šeimynoje ji yra toji saulutė; 
kuri sušildo, nuraminą, ,apšviečiau nudžiugina.

Nemažiau dano ji slavo draugių tarpe, — mokyklos siieĮ- 
nosė.; Kas iš mokinių arba mokytojų nemėgsta, doros, linki
mos; mandagios, darbščios .mokinėsi, dra|ugė^‘?i Q išaugus ir 
įėjus į platų pasaulį ji tikrai mokės sudaryti sau laimingą 
šeimynėlę, o tėvynei savo tikru dievo tumu ir linksmybe prit 
traukti sąžiningų visuomenės veikėjų darbuotojų*

• * * *
«T • *- •

Jauna, maldingą mergaitė turi būti linksi»a, nes jos 
širdis yra tyra, rami, pilna Dievo ir žmonių meilės^’

Kiekvienas žnibgus reikalaują, linksmybės' ir iš tiesų turi 
pilną teisę reikalauti j Ji 'būtinai reikMWga kaip kūno tąįp 
ir sielos sveikatai, kaip kūno darbui, taip ir sielos Veiksnįuį 
— dvasiniam gyvenimuiį Linksmybė žmogui tokios pat ver
tės turi ir taip jaim reikalingai, kaip saulutė augalams..

Tikroji linksmybė einanti iš gryno/ šaltinio, r— siekis 
linksmybė, yra kaip kokis balzamas vargingame žmogaus gįrį. 
venim'e, kaip neapkainuot'a gyvenimo j'ėjgay geriausia daivbb 
pavaduotoja.

Linksmybė padaugina žmogjaps jėgas, duoda gyvybės jo 
veikimui ir valiai, daro jį drąsų,, ;siiprų. /

Linksmybė turi didelės įtakos žmogaus būduk daro jį 
draugingą, noru patarnaujantį sąvo artimui. Linksmybė su
jungia žmones, kursto draugingu'mą ir sustiprina idra*ųgyst:ės 

- ryšius. ' ... ' / . I
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Paklauskime, kodėl mūsų laikais taip' maža linksmybės}, 
kodėl dabartinis; gyvenimas yra' kaipo koks masinių 
gyvenimas? ’

Atrodo, kad tas, elektros gaW ir visų, mašinų-ir,tgęležiiį, 
vielos tarnaują žmonėms, visos prigimties suvaržytos jėgos 
ir dvasios nori atkeršyti žmogui už jo tokį skubumą, rtoįkį 
karščiavimą darbuose, kurie 'atima kūno ir dvasios ramybę.

Mes jturime išmokti pergalėti tokį liguistą būvį, turimi 
auklėti savyje linksmybę 'kaipo sielos gyvenimo pa/niatą.

Kiekviena turi stengtis kaip savo taip ir artimų sielos 
darželyje sveiką sėklą sėti. Taip vadiname ^saulės žmonesi“’, 
■ > mes visos turime jomis! būti, džiaugtis kiekvienu saulės 
Spindulėliu, nors ir per tamsius!, rūpesčių dėbesiusi jis skver
biasi.. ' ■ 1 ■ ’.

Kaip daug progos turi žmogus! kiekvieną dieną džiaugtis t
Jeigu esi sveika ir turi stiprus narius, tai/ nebūk’ toki Jnjes 

jautri ir nemanyk, kad t&ip, turi būti,; džiaugkisį tuo ir bran
gink sveikatą! Džiaukis', kad tarp erškėčių ir rožes atrasjti 
gali ir nenusimink, kad šalip rožių auga.erškėčiai.

Nenuliusjk, kad diena tarp dviejų/ nakčių yra, bet džiaur 
kis tuo, kad viena naktis! randasi tarp dviejų dienų.

Tuo būdu galima prieiti ir išmokti džiaugsmo meną, la^r 
rasti tikrą šaltinį ir puikų linksmybės darželį.

• Sįmltas imažų linksmybių. didesnės vertės yra, negu vie
nas, didelis džiaugsmas', pfop.aš.įai kaip tankus vasaros lietus 
labiau į ižemę suteka negu smarki audra.'- . . <

Kas mažų linksmybių neniekina ir! mokai jomis n'aųdjotilsv 
tam iš tiesių, niekulmet nepritrūks ]įnksmybė’s|.

Mera tokios akmeninės ir nefderlin'gos gyvenimo dirvos, 
kad ji kiekvieūą dieną nors mažos džiaugsmo gėlės! neišduotų.

Dažnai pavydo pilbos primerktos akys' nemato mažų tų 
links|mybių gėlių, iš pykčio ir nuobodumo mindo; jas savo ko
jomis’,- o serganti širdis kankinasi išsiilgimu didžių . links-» 
mybių, kurios taip retos, kaip, didelė laimė«

Geras pirklys rūpinasi sau ątsargą sutaupyti; taip ir mes- 
rūpinkimės nurinkti iš tų mažų be skaičiaus atskirų džiaugsi
mu tokį sandelį, iš kurio galėtumėm semti atskirai linksmy
bes ilgesniam laikui, jų pritrūkus.

Mergaitė, kuri pati yra visumet linksmai (^žinoma Ivisą 
laiką čia kalba|mą apie gryną, dorą, iš ribų neišeinančią- 
linksĮmybė) ir ‘moka kitūsl linksmin/ti,. yra kaipo mielai sau
lutė vislai prigimčiai sųteikiianti gyvybę; ji j^u čįą ant žieimės 
gali būti pavadinta Laiminga ir, be abejojžno, gausių užlmp- 
kiesnį apturės iš DapgauĮs KĮaraliaųsi, kuris pats yra taręsi,: 
„Linksmink it ės ir idžiaūgkįtėš nlės ųžmokle^iis jūsių gausus 
yra Danguje!“

Brangi Sjuvargin'tote mūsų Tėvynės! „Naujoji iVaildiLuljė“! 
Būki tu ta siaulute m|ergąite( ir sušildink meilės, dorybės! jlr 
Iinks|m,ybės spinlduliais- kiekvieną, kurią sutiksi' savo jau
name gyvenime! . i Sulietuvino A ii ei 11 a.
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t«!Kaip svarbu valia turėti.f ■
VValia yra jėga, su kuria•siela, panorėjusi ką veiktu turi skaitytis sąžiningai ir atid'žihd. Išplėsti tą jėgą kad1 jį valdytų širdies sritį, kad ištiestų valdžią ant visų energijų, kurių joje yra, tai ir vadinfeHi nustatyti valią! Žmbgus tiejk tiktai turi valiois, įciek jis {atsispiria įtpĮkai iš šalies įr kiek suvaldo pobūdžius iš vidaus. ' _ *V alia t aip supranta yra tratąs daikte p. Taigi moralinis klausimas, kurį čia pradedame gvildenti,: nėra tuščias? Iš tikrųjų kuone visi žmonės įskiriąsi į dvi kategorijas»: į bejausmius ir į karštuoliu^. Pirmieji yra'apsileidę, nieko neveikia, jų darbai nepakelia iki prievolių aukščio. Ta siūlosi silpnybė, tas troso 'bijojimais yra pati plačioji, pavėjini goji valios liga. — Antrieji1 —• mes Visi nėr e tad {esi: 6ne tokia blogo ūpo užgauti — turi imipu'lsiifjals ūmias, sukryžiuotais, mėtos | visas šalis, kaip než&totfaisi arklys; —Nei vieni nei kiti neturi valios. Anie tik teturi valįą apatijai užėjusį mokiai sužadinti savo užsnūdusią ejn|ergtiją pasinaudodami tuo.trupučiu jėgos, kurią turi pasitikt išganingai im'pulsijai ir kuriaL,. karščiui pakilus, numalšins arba pažabosi savo blogą ūpą, tiešdlatai kleįlią Vaisingiems danbalms^ kurių jų šįeJja. yra sklidina., [Taigi, turėti valią yraį tai sutvarkyt v|eikimb produkciją! ir išlaidasį yra tai įkvėpti gyvybe,' kuomet ši imja gesUl sumažin/ti lieipshąį' kūomet pek daug išsjplečia.,Pirmas rezultatas tokio spyęte suvaldymo bus asmenybės išlavinimas. Kaž-kjaĮsyra teisingai pasakęs, jog iš tūksitr^čio žmbnių nėra hė vienos1 asmenybės.( Ir ištiesų, daugumais, užuot ,, turėt i 'sielą Savo rankose?1 yra vartomi i n takos ištša- liesi arba yra pdisidavę akliemls jų geidūliams.Yra pasjąkyta': „Tikra žmbgiauis vertė ne ta^ ką jis- turi', biet ta, kas jis yra.w Tbjgi, žmonės be valios.' ne egzistuoja^ nes1 jie pridera ne^sau, ules iš jų nėra jokios naudosi, nes. įlė nieko nepelno a Valiai padedąnt, jie išsivaduotų nuo sįaVo prispaudėjų; įgiję laisvę jie įtaptų ponajs aini savęs ir tuomet pasidarytų moralingos a^mĮefnyblės? Tai būtų didybė vieitoj nuopuolio.Ir pats Kristus nekitaip tapo žmonijos Gelbėtoju, kbdp viten išmokydamas, žmones» meno valdyti save. Jūsų kantrybėje valdysite (savo siejasi: phįsakyta šv. rašte. Kadangi pergalėjimas savęs reikėjau j at kur kaisi daugiau darbo negu kitų nukb vojimas — ką ajškiai rodo/k tone višų pagarsėjusių vyrų istorija — tai asmens išsilMvinimaB gimdo darbo galybę ir Intakingumą kitiems: žmonėms. Tie tatai tvbbkys pasaulį ir
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paveldės,. žemę, kurie/ pirma 'su1 valdys s'a/ve. „Palaiminti ra
mūs, nes jie paveldės žemę;“ — pasakė V., Jėzus.

■Prieš tvirtą valią visi lenkiaM iki negyvų elementų ir 
brutalingų galybių. Ačiū darbo iš t,verto» ir sumanymų tam
prumui gamta atskleidžią žmonių valiai savo slaptybės) jr 
turtus,< Dėlto sakoma: genijus yra' ilga kantrybė. Ir tąiĮyra. 
tiesa, jog valia nemta^au kaip dvasią veda prie puikiausių 
ir drąsiausių sumanymų. Nes proto padavimų vertė dauginu
siai eina iš valios., Du ž'miogu vienodo apšvietimo prįe$nįa 
prie labai įvairių rezultajtų stekdąmu valią, kuri juodu etato 
prie darbo. -

Talentas, koks jis būtų, (nuveikia tik per šarve® sunau
dojimą.. Kiekvienas 'žino, kaip dvasios' turtais, pridera nuo 
dėmesn [galybės. ; Išblaškyta ir iššk’aįidyta dvasia negamina 
nieko. Dėtnesįio atkreipta ji pereina' kiaurai, išgvil'detnla, pra
lobs!,a.Bet dėmesys yra įkyrus, jis laikosi nųoflątiūįu 
darbštumu ir ilga kova. Dėmesin yra pats pelningaĮsife’ rezul
tatas, ir rasi p$t s tiktoalsiisf saįkaįs.

Kad talentas pūreina buo valios, visi tat žibo. Bet ar 
žino, .jog pats organizmas japsčiai pareina nuo; sveikatos. Ga
lima pasakyti, jbg protinga igįjeną padeda valiai išsilavinti- 
Bet valia vėl saVo ždfru veikia sveikatą. Ji sulaiko, orgar 
nizmą, ji nusveria jame peltoą ir išiaidb/s, ji atvėdiną įsikaršt- 
čiavimus1, kurių per didelis įtempimas būtų pragaištingas.' Ji 
eina, toliau, nes jos tvirtybė suteikia organams tūlo tamprumo

Ženklai nurodantieji valią: pasiryžimas, atlikimas, iš- 
į'vįermėt, •

Tvirtos y alios žmogių galima pažinti iš trijų ženklų. Jis 
turi pasiryžimą, (jis atlieka tą ką buvo pas iryžęs, jis» tvirtai 
stovi prie savo, idėjų ir prie saVo sumanymų.!' Jahieįnėra nįei 
svyravimo, nei (apsileidimo, nei abejojimo.- Nors pasiryžimas 
gimšta (sielos (gilumoj ir nors iš pažiūros nieks jo»'nekliudo-, 
tačiau jisJąnaįptol nėra be nuopelnų, vien tik dėlto,-kad jis 
palieka be vaisių.

TasĮiryžinias yra pirmja^ valios žingsnis, kurs1 kai kurioms 
sjielom's jgan teunkiai Įdnedasi. Nes yrą asmenų svyruojančių, 
lengvaširdžių, iš prigimties nesugebančių ką nors pradėti.. Jei 
jie svyruoja, tai ne dėl to, kad jiems stigtų šviesos p’ateiryf- 
žimui ir ne dėl te/,’ Ikgit k.a|s dygios vertės veržtų jų su
tikimą bet vien tik 'dėl to. kad jie priešinas tam grynlafi vidu
jiniam procesui, ftiuo kurio pridera pasirinkinlaįs.' Tuo tai’pu 
ateis veikimo -Valand'ai ir su ja pasiryžimo valanda^, bet pasi
ryžimas tuomet bus varu aplinkybių išveržta^, o ne kilęs iš 
vidaus.. Kaip .anie 'mokiniai tinginiai, belaukdami pateku^ 
tinęs valandos Su pamoka^ galop mokosi nenoromis ir be(nau
dos»,: taip pat svyruojanti Vtdia, svyruoja kol nepasinfaudoja 
veiksimu, prie kurio ją verčia būtinas reikalas. Valios žmo- 
gusl numato, išnagrinėja, kfagtąisi palaukia^ Jei jis ir svy 
ruoja, tai klausaisi patarta) ir jį gavęs išsirenka k'aip da-
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■232 KAIP S VIRBU VALIA TURĖTIryti. Jo pasiryžtaas išeina jjajn’ ^ru> nes išeiną išj jo patiejs'. Tikras savo kelio, jis niekuinuet* nėra užkluptais iš' netyčių,.lAr šiaip ar taip valios byloj pasiryžimas iš vidaus- yra' tik pradžia. Jis yra lygi' vaisius persileįdėlis, jei nesa/baįjgjju ■ išpildymu. Taigi toli gražu nuo nutarimo pakilusio, sielos' gi* lybėje iki darbo, kurs apsireiškia iš viršąus judėjimui Nebe- sakius apie kliūtis, kurias žmonės sta/to išisiplėtojimui pūsų asmens veikimo, tam Veikimui tiek tenka įtempti jėgų,; pafnfo- rėjus įeiti nuo pasiryžimo prie' yeikimo, jog dažnai jofetargija suklumpa kelyje nepasiekusi kelionės’ galo.. Netikusi ir silpna yra valiab kurios prrtesakai dingsta nenuėję iki gaidį’ ji linksta ir krinta nuo sunkumo, taip tuščių, kajip^ galus inĮgįų norų. /Norai užmuša tinginį.“ Nes yra g'aįmtos apdovanotos, stelės, kuriomis pažinti prievolė būtų daug nemaflohii^w kaip ji atlikti. fKai kurių valia issirengija kelionėn ir iškilmingai praL -deda Vykdyti savo sumanymus, bet ji greit sustoji .arba maino kelią. S vyra vimasi atima jiems pirmo triūso Vaįsrių* Vieni netekę entergijosį lyg aną mašinfa netekusi vandens p anglių, pačiame bėgyje nustipsią arba sustoja. Tai kartu pasiduoda monotonijos nuobodžiui, tai kiti kart žmčnių apleistij ar apgauti jie nuštaena) L-Sieloj, kurios negali.pasiteikti ilgai karjerai prieš Dįevą jos turi nuopelną ;už padarytą pasiryžimą ir ūži pradėtą darbą, bet jos, neturi visuomenei to s galinjgOiS1 sOcįj alinės įtakos, kurią pelno tik baigti darbai. Mokėti užbaigti‘ yra tikrų tikriau1 šias ženklas ,jėgos ir galingiMtaoe intako® žmonėms..Tarp žmonių, kurie nekaip nemoką baigti, yrą sielos vė'.~ 
ja vaikė s, atsimjaiinėlės, kurioms jėgų užtenka, bet trūkstia tvirtybės 'sumanymuose.' iA.r tai dėl liguistos, vėj a vaikystės ar dėl apgaulingo noro didesta^ tobulybės tos sielos panašios | vėliavą, kurią kraipo menkiausią^ vėjelis,, gaišina laiką aikvoja savo p'ajėgąs nereikalingiems lauminėjimams, be vaisiams mėginimams., pžuot arusios ramiai savo vągią, josi bėgioja skersai dirvos, paliečiu viską? painiojai, nepalik d aĮmiois po savim nė jokių pėdų; ilgesniam laikui. Jos1 t'aJčiaiĄgaišintą, o nesėja ir nepjauna, 'ar tai dėl išaikvojimo energijos ar dįell pasukimo kiton pusėn. 4 '.Pasiryžimas nėgial ąpseit bę išvidinio ir laikinio trūso*.. 0 šis. yra daugumai prieinamai.' Išpildymas yra labiau supainiotas; jis kviečia sielą» laukan, kad pajudintų visas jėgąs, iš kur turi išeiti veiksmas. Taigi, išpildymas Užkrauna darbą daug ilgesį, dau g'..sunkes!nį.\ Tas' tąi padaro išpildymą 1 akijau keblesniu, mažiau parastu už pasiryžimą. Ištvermė talpina savyje pasiryžimo ir trūso tolyneigą. Ji yrą valiosfVai- nikasį. ' \ . . •Toks yra programas, kurį žmogus priviajo įvykinti, panorėjęs išdirbti ‘sau būdą. /Taigi, pasid/alrbavimas yra pamatinis dorinio gyvenimo dėsnis. „įDaug yra matų žmogaus va-
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kaip sv kr valia turėti ss<liai išmatuot, bet pats teisingipusisi ir pats tikrasis yraišįs: „Kiek tu 'gali?“ Dfelto; tai ir Kristus prižadėjo dafagaus ka- rjaliją tik tiemsį kurie) veržiasi, jon varu? Ir jeigū tat tieisid? klad Dievo kanalijja yria mumysej, tuomet mūsų energiją^ kurią mes aikveisime užkariavimui savęs,. suteiks, mumfe1 galutinai dangų kaipo užmokesnį. Taip stovi dora ir Evangelija, duodamos inums paeiliui paskutinę trūso painoką.Bet irusias yra fekaudusg Ar tefe' trūso skausmas truks taip ilgai, kaip plats gyvenimas? Taip ir ne,, Mes; niekada ne p si v adų ošime nuo trūso, nes nienąda niepajo'aigsime su ?a vimi, o t rūsiais. feavo prigimtimi} yra vargingas? mes ji$ yra vidujinė reakcija. Bet kiek', užkariaiujamle, tiek trūso plotas susisiaurina ir stačiai galimą pasakyti: „Ačiū trūsui, trūso nebėra/“ Trūsu įgyti palinkimai payefldamt Taigi verta yra veikti drąsiai, nes esame tikri, jog kiekvienas M mojimas' pamažina mums rytojaus trūsą. Žinomu mes nesulauksime niekada, kada vargo nebebūtų, bet visdelto būsime arti to y
Crux— stela mea.Laimužės mano šviiit aušrelė, Saulutė džiaugsįno teka jau — Šen ai ieško tą j ą ž v aig ž d ei ę 'šiandien laiįnmga suradau!0 tu švietei man; žvaigžde m aito,Kada dar kūdikiu žaidžiau,Ir dar ląudiįngo okeanoUžlieti skausmą jau meldžiau.Šypsbjais man, kadh, sustojau Ant kryžkielio tamspj nakties, Kad aimanavau ir vaitojau Ir taukiau, ranką kĮas išties...Dar vardo tavo nežinojau, Dar veido tavo nemalčiap,' O jau su ilgesiu ieškojau Ir inefe prie tavęs jaulčiau...Tiktai audra kdda nurimo,Kiaurus vėl šyptelėj’ dangus, Siela skendau tarp atminimų Mačiau išklaidžiotus tekusi - Išvydau: žvaigždė sužibėjo, Mane vadino, ir jutau, Ji sįelai paslapčia., kuždėjo: ,',Aš kryžiuj ■— draugas būsiu tavo.“ O! svės/kus Kryžiau, žvaigžde nianop SvjeiJkS;, džiaugsme mylinčios širdies! Palaimints. ženklas, kurs išgano, Kurs, išaugo sielą nuo mirties!Palanga, 1921; IX. 1. (XVII) Š ak e 1 ė.
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Apie apdarą.([Tęsimas iš 83 pusl$Praeitame sitraipsnejįy, (72—83 pusl.į) pakankamai išaiškinta gėdos jausmo kilmė./ Tenai yra; atmestas kaipo ne- teisiingas, tvirtinimas cvoJlįucijoniįs’tų, kaip Foralio, Bobelio ir k?, kad gėdos jausmas .esąs tik kultūrinės plėtp,- tėsy pripratimo ir priaukite j įmo produktas. , Čia teisinga tiki tai, kad pr,adžio(S| žmogus, kaip jis buvo Išėjęs: iš Leidėjo rankos, ’ne pažinio j o gėdoįs jausmo, kadangi tuomet protas nuginčijamai valdė pojūčių geidulius,' .0 kfeii tik proto valdžia» nugriuvo, tai pašiauly . atsirado ir gėdos jausmas.,' Lytiniai santykiai. patys salyimi nėra kas įbloga doriniu atžvilgiu — klaą visada neikia pabrėžt prieš neteisingus1 krikščionių askezės k ai tinto jus a Nes tiktai kai kurie krikščionybės aft- skalūnaį,. kaip, p'aV. gnostikai ir maniikiejai, tai šį pasaulį tikrai paskelbė esant k/atž ką bloga.’ ,0 tikruoju krikščionių mokslu visa pasaulio daiktų tvarka, kokia ji pradžioj Dievo buvo įtaikyta, yra buvus perdėm geria ir iš visų pusių pateisinama.Dabar žmonija jjaįu nebeįstieinjgia būt pakankam?! neša*- linga, kad lytinius santykius įgalėtų suprast taip tyrai, .kaip jie buvo Dieivo norėti ir 'manyti/' Nuo to laiko, kai žnioįgujį pirmą kart kritus, tie Isantykiai prisigėrė nuodėmingo smagumo, jie .žmonijai išrodo tik1 labai ir laibai toks dalykas*,, kurį jai valia piktmaudžio^.i. 'Todėl netenka nė stebėtis, r kad goresnysis, Dievo malonės palaikomais žmoguje gaivalias, dabar gėdisi lytinių dalykų kaip kelkio j'aĮm šventumą atėmusio pikto smagumo, bailingai kreipinį nuo jų savo žvilgį. Ir ši Iventa gėda turi būt Idįdieliausįhi vertinama; nies, ji .yra tarsi stiprus ttyenkiūnysį klūkidiąįsl ge^ujUams prasilaužti' iii ufž-- lietisįelą. .Tai f aktąsi, kad trūkumingas gėdos jausmo ir apdaro reikalo išsįplėtojimas dar anaiptol nėra stačiokišku nepaĮ- dorumo žymė. Taip pat yra daktasį kad esti nuogybės skaistesnės už priedangą, jei kuri priedanga nietur tikslo »pri- diengtų daiktų užmiršit, o užiuot juos tikrai pridengti/ tiilk nurodo, kad čia kas pridengia (Šneideris IA 85)oDabar iš . to, kad labai trukuUiingas apisidaryma.s dar anaijėol nerodo nepadorumo, kHi kasi Uorės padaryt išvien dimą, apdaro ir visai nereikjamt skaistybei b'augbt.} Tači'ąii šitoks išvedimas būtų padarytais per .gbeit.; Iš tikrųjų. Kusi kita yra nepažinot Apdaro" apskritai, ir kais kita: atsižadėt jo tūkstančius metų dėvėjus. Dažnai pastebėta, kad kokio bebūt menko apdaro pašjaįinim'as stipriau ar silpniau paliečia gėdos jausmą. Žemesniam^ inteligencijos1 (protinio
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APIE APIVARĄ 2?5išsilavinimo) ir ‘kultūros laipsny, kokiame stovi tūtą1 natūrinė tauta, slavo uždjavinį atlieka ir labai trūkumingafe / apr daias.į 'Tas naįivunms (paprastumas), kokis, didumoj atan tink a šiam laipsbnui,. plaukinį“ žmogų daro nuostabiai neša- liūgą lytiniam gyvenimui J Kultur o s šalyse tokio nešalim gurno, bent kai kuriosb ribosiey tur daugiau k'aįmo kaip mieM stų gyvento j ai.; .Kultūros žmog ų ap supa daugybė visokių erzinimų, nepaliaujamai puldinėjančių jo dirksnių sistemą; jis visas pasidarė djąug- labjau suerzinamas kaip natūriniis, žmogus. 'Jis patapo jutresnis ir lytinio gyvenamo srity. Jarų čia nebepavyksta tąip lengvai išlaikyt šaltumą ir nįešalin* gumą. [Lyginant tokią padėti ’ su .tfūios natūrinės teartos. p at dėtim, ši paskutine ji tada lyg turėtų pirmenos šituo at- žvHgiu..i "Bet kūjį turinė s tąutos ju trumas yra taįp pat ir pirmiena, kadangi teį yra vaisius pakilimo į tą kultūros lai p sųį, kurio tauta pasįekė protiniu ir fiziniu ’dlagbm Ko Jaukinas, nejaučia, tam kūltūring|a& žmogus tur organą/ Tai, be abejojimo^ yra mūs|ų sušvelninimas iš dvasinės pusės, ^iorš jis kai kada ir pfevmsįtų per dideliu nesveiku jautrumu ‘erzinimams ir prudieĮrybe (neprotingo ir njeūatūrinjgo pav tlo gėdos Įjaufemu),1, Čia mes turim plėtotes pirmyn, paž'af igosj. Bet sų. Šiąja pažangai taip pat eina ir blogumų, žmogus įtraukiamas į dvasines kov^s, kurios nekliudo najivų natūržmogį ir kurių tokių jis visai nejaučia.'Nors ir esti tautų, papratusių būt visai nuogomis, tai betgi niekur nėra be jokio gėdos jau&mb.r Ir dar girdėdami apie isCakom'a's ,įĮvisišk>r&‘ nuogas“ tautai, turime būt atsargūs ir ne manyt be atodairoj, j$s jau iš tikrų jų tokias esant; juta keleiviai, kurie apie tai nupasakoja, dažnai neskiria trūn kumingo apsidengimo nuo visiško plikumo (Šneideris Ii, 482)* *[Tautotyros (e'tnolbgijos) mokslas leidžia pajdaryt išvep dimą,. kad mažiau svarbu kalbėt apie nuogybę kaip tokią; svarbiau tai kaip nuogybė rodoma aikštėj, ir ar ji laikomu kuo natūringa ir s^vąjūni suprantama ar kuo ieškoma? ir sieį kiama.; Tai nebe pir'meufa^ jei kai kųriosįe žiauriose lauL kinėste tautose gėdos jausmas, rodos,, beveik visai išnykęs^ Tai yra dorinio sunykimo ir pasileidimo VafislusL.' Ir mūsų santykiuose esti individų, kuriuose užgesę visi gėdos pėdė sakai. ’ » ■ •jMiiau nereikia užmiršt, kųd' .primftlngo ąp d augalo reikšmlė peikia s[pręst ne moraliniu ar estetiniu rn'^imšveitimų keleivių, bet jų pačių primitingų pažiūromis. . O ir menkiausiai apsidarę primitingųjų būriai gėdisi pasirodyt visiškai nuogi.' Toliau, neturim užmiršt, kad su mųjivu apdaru daug dažnihu gnetim'ai eina gėdinigumas', kaip su išdavikiškais, civilizuotų madų kostiumais/Tai yra gamtininkų patvirtintas patyrimo faktas., kaid nuolatinis nuogumos žiūrėjimas daugiai šaldo, kaip su j’,u-
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2SG APIE APDARĄ
" ' ’ ~ ~ BMI■MlHMMIM*     ' _ » ' *™^*—>*—' _/ _ _. ~ ._! —  adina, ir buvo išreikšta nuomonė, kad natūrinėsetautose do'r ros, grynumas būtiniausiu apdhįįgalu Įesiąs1 geriau apsaugo tfaft kaip europiniais kostiumais. Ap•hi|no neturtais* ir dor’ng-um as vienas kito neišskiria. Nereikia taip pat p;amivš i, kl: d tamsį laukinio odos [spalva t/ai p neduria į akį,! ; kaip spindantį europiečio oda, ir kad tod|eli gjddjosi jausm|a/s taukiniams nė- stato tokių, pačių ir tokių aukštų reikalavimų,, kaip eubop piečiams! Net europiečiui tamsiaodis saįvo natūriniame kostiume nesukelia didelio pasipiktinimo, kadangi tamsi oda bieveik panaikina nuogttmo-įs'pūdį.r Tūla tauta mūsų akyse padorc apdaro trūkumą kiek papildo išsitepdama ir iššipab šydama odą; jie gėdytus! be šito viešai pūširodyt.i „Indė'-» naši, antai, neišeiną nuogas iš savo palapinės’, t J neiš te p savo odos taukais ir [danais J ‘ (Šneideris1 II 429'.)Sakoma blogai dalant misijonierius, kad jie atverstiem^ į ki ik ščionybę natūr žino giams atima jų nuogumą. Žino m aį natūrinės tautos taip pdpratusios, ir iš to greta (kai kuria prasimo) moralinai vertingo įpročio dei žvilgio į nuogumą jos tur dar ir igijeninės pirmenois.. Bet susiduriant su kultūnh!- gcmis tautomis pirmiau buvusis natūrinis būvis, nykstu, o sū juo ir pirmuonis najivumas diejl nuogybės.^ Jie santyi- •kiuoja siu apsirėdžiusiais ir iš to kiaįp tik įsisąmoniną savo nuogumą.(Kai kada tūlos natūrinės tautos vaikščioja pusnuogėj dėl praktinio trūkumo, neturėdamos iš ko įsitaisyt str^vo klįi(* matui atatinklapno apdaro, ir dėlto turinčios atsisakyt patenb kint apsidarymo reikalą., Nuostabu, kad net šitam neturto jie neužmiršta kūno papuošt ir į topt. Tuo būdu bent kiek! jie slave akyse papildo ąpdaro trukumą j

• a

iAtsižvelgiant. į gėdos jausmą psichinis apdaro tikslai d[ar nesibaigia; tą^ tikslas dar yra ir estetinis.' šis tiks.’ laši pereina į kūno papuošimą.' KūnaB yra netik organjas| bet taip pat ir sielos- gyvatos išreiškimfel& sim’bolas. Tai yra suprantamą krikščioniškam supratimui, kuriuo siela ^yra« kūno lytį plėtojąs principas. Pirmiausia veidūįš tal. yra'vidaus! atvaizdą«.! ,Veido priežiūra turi didžiausio intereso.u s|ako vilenas Amerikos gydytojas, „jei aįt'minsim1, kad akių išvaizda ir išraiškai odos sudėtis ir ■'Veido spdlva yra tik vidaus būvio išviršiniai pažymiai.f Kūne atsispindi fizinė bei 'dvasinė sveikata ir jėgta.f Todėl kūnas išviršiniu nw 
U \—zlonumu ir gražumįu privalo išreikšt gražią vidate gyfvątą) (Paulslen), f ■Nuogosios kultūros gynėjai sako, kad kiaup tik nuogasis} kūnas geriausiai dtatinka šiems reikaląvim(ains-‘ Jis esąs tobulas grožio idealas. — Betgi ir nuogbfe kūnas dar pakenčia tūleriopą papuošalą .esdotiniaiin veiksmui sustiprinti O papuošimui nori tarnaut ir ąpdaraą; ir istorija žino jį bu,-*
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APIE APDARĄ 337vusį tam. tikslui naudotą., E'tndbo gintai tyrinėjimu nūsiątė*; 
kad papuošimo neikvisada reiškiasi ir pusplikės® tani toß|e.i Apdaras ir kas ydą su juo sąryšy, ^rūpesnis išviršinių išvaizda, ypatingu būdu eina išreikšt pavienę asmenybę; todėl išviršinio žmogaus apdaras ir papuošalas visada rodfeši kaip tam tikrų dvasinių dorinių jo savybiųatspindis ir apt reiškimia^.» -Tatai Apdaras yra toks lobis, iš kurio žmogui imasi sielos smagumo,!

iiijTuo, kad pritmittogas žmogus turi reikalo apsidaryt ir pasipuošt, aiškiausi reiškiasi jo varžtas .pasižymėk savo aplinkos! aky vaizdo j. '-L ip ertas s'afko, žmogus papuošalą pa- .sfigaminęs-pirmilauapdairo, netgi patį apdarą esant tiktai iš1.- skplėtojusio papuošalo dalimi, v,Mies pakankamai ŽKrifožn tautų, kurios buvo atrastos neturinčios apdaroi, bet nė vien$ iš jų nebuvo be kokio grubaus papuošaloŠi pastanga padabint kūną individinĮgai, parodyt jį aplinkai, yra išimtinai žmogui savinga ir tuo jį skiria nuo gyvulio., Rods ir kaį kurios kitų gyvių rūšys, ypač poravimosi metuu rūpinasi slavograzną parodyt kiek galinki. palankioj šviesoj. Bet gyvulys čia tik vis>ai instinktingai plėtoja tas savo jau iš galintos turimas? žymes: Savo paties darbu jis negal nieko prisidėt savo kūnui papuošt.’ £ Šis ankstybas žmogaus palingdma^ individingai pasireikšt, pasirodyt kaip individas bet kurįuojam iš glamtos netekusiu pažymiu, šios rūšies, jain įgimtoji pastanga skiria jo giminę taip pat ryškiai nuo artimai mmingų gyvulių, kaip, sakysim, įnagių vaitojimas., Net pats žiauriausius laukinis nesitenkinta tik vienu egizfeta- vifciiu, kaip gyvuliai^ bet jis nori būt pastebėtas, jis nor bet ką neikšt priešais sau lygius“ (Lipertas). Kadangi apdąrap iš dalies; yra laisvo pĮasirinkimo ir prisitaikymo daj lykas, tai per jį galimi pareikšt savo paties esmę/ savo skonį, . ' ,y Šitoks pareiškimas gaji tjajrnaut ir .doringumui ir tuštni- imui* Išviršinis pasilaikymas gūli atvaizduot kilnę vidaus .grožę h' vertybę, ir tikrai geras skonis gali^gterfąi veikt ki- tųsį, kaip koks menas. Grožis ir čia turi /fe!a/vo dorinę ver^ tybę, iir vi^ai gali pasilikt greifa. nusižeminimo; nes', atvirkščiai, apsileidimas d^r toli gražu ne visad a yra dorybė, kadangi vieno išminčiaus! žodžiais Wiant, puikybė žiūri ir iš po sukylėtos skraistės.^ Noras tam tikru išviršiniu paisilai- kymu draugėj reikšt tam tikrą karak'terį, nėra nedorla^ ir yra pateisinamais drauginio susisiekimo tikslais!*
* * *

fApdaras yra artimai suaugęs su doriniu gyvenimu, <su visĮa asmenybe netik didumoj supranfe^na prasme, kad doringumas mums uždeda pareigos apdengt savo kūno plįi-< kurną, bet ir tąja prasime^ kad jalpdaw yra asmenybės ir jos dorinių vertybių išraiška ir ats[pindis, ir veikįąs jla^i sprenh
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ūžiamai. Apdaila yra daugiau kaip meno nuo v o kosi ia^ 
raiš ika• jis pavadintas net pasaulėžiūros išraiška.. Visi ži
nomi, priežodį: drabužiai daro žmones. Tte teisingą;. ir 
net Įgalima dątyr.ką giliau suvokiant, pasakyt: Drabužiai 
daro. karakten; Tįii .gali patirt kiekvienas 'save tėmijąs. 
žmogus,. . '. -

•Žmlonių apdaro istorijoj kaip raudonas siūlas traukiasi 
pastanga ątsižvelgt į in d i vi d inio reiškinio ypatingumą. Kul
tūringoje tautose tas. ypatingoj. pasireiškia pabrėžiant ir 
aikštėn .iškiš ant ypatinįgafc pirmūnas ir sumaniai pridengiant 
ar nustelbiant ydas. „Atsiekt figūros išideializavinią, viso 
pavidalo iškilninim|ą, jei jis nesutampą su mūsų. grožio'są
voka, . tai toks yra mūsų ’aQvsiidarymio «tikslo suulvelnin'tjas.. 
supratimas.

Šitas (savitumo pabrėžimiąs išviršiniame pavidale anaip
tol nepeiktinas. Indi vidinis skonis tur teisės, pas irelkštį. 
Nuo mados tironybės kaip, tik ir apsaugoja individybės pa
brėžimas.; (Tai yra būdo tvirtumo ir sfafvaimingumo ženklas^ 
tai pažymys, pasiryžimo plfcn'kt prieš .Išrovę.I Indi vidinis ženf- 
klasi privalo būt apdilo būdo pažymys.,

Tačiau šitąja kryptim gįaSi'ma nueiti ir pm toli. Kai kas 
gali tiesiog zovada imti vytis indįvidybę, kad kiek gajLįnm 
daugiau pislpriešint esamoms pažiūroms. Kaip labai yra 
sveikintinas dalykas, ktd tūla išsigimusi mada gaun'a) paA 
taisą ‘sveiku savitumo pabrėžimu, tol p tyčiomis vnepaljjsy,-. 
mast u* nekentfmas teisingų pažiūrų gčiji nuvest į nesveikus 
kraštutinumus.

Kad apdaras, yra svarĮbus dalykąs auklėjime, žino kiek
vienas. 'Bet tiktai į tai įiekreiprįaįna tiek 'dėmesio, kiek 
reikėtų., Mat, žmogus! daugiau įdolnfeĮuja tuo, kas priei
nama jo pojūčiams^ ją$n išrodo svarbesnė išviršinė jo aismeė 
nybės! pusei; o kadangi apdaras yra vidaus atspindis, tai jo 
ped agoginės etinės reikšmės reikiamai ir nepaisoma.'

;Be perdė'j^uib galima tvirtint, kad^apdarasi kuriame 
vaikas išaugti., esmingai dalyvauja jo, kaipo žmogaus išsv 
plėtojįmle. ^MūsĮėj. drabužių ntedžiagon įausta^ tūkstančįaji 
siūlųli persimetančių į (dvasios gyvatos ir etikos, sritį.“ , Tai 
pasirodo jau iš viršausi.

ApdaraSį, be abejojimo^ žymiai nulemia žmogaus gesti| 
eigą, tompąj, ritmą; vienodai apsidarę‘žmonės ir elgiafei re(- 
lialingai vienodai.! Ap'ito’as teikia apsčiai progosr dafttyf» 
pedagoginės įtakos jaunuomenei.! Čia daugeliu:kelių galima 
atvesi1; į kūdikių sielas švarumio nucūvokpį; paprastai, o ta
čiau su skoniu apsidaryt, pripifaįst letigtiš’ dorai ir drausmine 
gai.i Bet taip» pat kūdikis; gjaĮl išmokt tuštumo, begėd'iškūmo' 
ir švaistymfo, nevalyvumo ir apsileidimo.-'

■Pirmiausda auklėjim(ais čia tur apsčiai progos lavitiaint 
būdą kelt siocijalinį jautimą ir galvojimlą.1 „Dfa|ug daugiau 
nek-aipi' vaikams, kurie tiek daug nesirūpiba pasidab'Mm^
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įr išviršine išvaizda, tas) tur reikšmės pjudančiomsmergaitėms.) [Retai rasi, klajd, pav., vaikinų mokyklose apdarau yaddintų įžymų vaidmenį, ir kad jaunuoliai šlaVo apsiėjimą vyriausiai apspręstų tuo, arjų draugaf »gražiai ir rūeglap- bangai apsįdarę. Kijtįąip mergaitės1; jau anksti jų jaunjosfä sietae įleidžia šaknis dabinimos! ir pripūtimo, pajuokos ir negailestingumo diegai; jautrios kūdikių sielos' turi kęst ttaug tylių tragedijų^ jos, jaūčįafsi apleistos j įžeistos, ir nelai? rningos;, kad jų vargingas ir neg'baįžus apdaras atstumia jas nuo turtingų draugių.“Tačiau auklė j imlafs. dažnai nepaiso šito uždavinio; ir tada jisl lieka kajtafe, k^d soči j, alinių jausmų vietoj kūdikių sie.' lose pasėjama dmig nenatūringumo; ir dar neisuaugfiis|os mergaitės jau įraukiamos į kenkšmiii’gą bežd'žJofnĮavimĮą, kokiu užsiima tuščiagalvėš suaugusios J Tai kenkiu kūdikiui ir jo sveikai dvasinei plėtotei:M'ioderfĮai Jgalvojancios» moters nusiskundžia, kad- šių dienų plačių Sįluoksinių mergaitės prisisiurbusios' tuštumoj rūpi(nas>i tik dafodfntis'. ir njukineipiamofe) pajsirodyti .tiįk1 (pa- viršium.| Lengvai pasĮiduodanti įtaikai kūdikio širdisi užuot vertingų dalykų pripijd-oma niekniekiais^ ,,•Gausingos sielos vertybės smunka žemyĮn, iš 10, 12, 14 metų kūdikių daro per anksti subrendusias' moteris, kurios, visai njevaflkišklai nuolat užsįėm^ savo išyaizd^, kaip senės šneka apie madas ir drabužius, ir, liūdnu išaugusių pavyzdžiu, jfaU išmokę apiie žmones- spręst iš to, ar jie gražiai apsitaisę.' Drauge didūl- moj dingsta ir tikroji grožio nuovoka., JGražu“ vaįdin^ma k,as nauja- ir brfapgu; ir nenuostabu, kad šis mergaičių jau- nimasi, girdėdamas bfegfajines išaugusių šnekas apie siuvėjas*, kainas,, ’ni/adas ir tt.$ -veikiai pradeda taip čiulbėt, kaip sjėniai gieda"c. (Adele Schrieiber, Das Buch vom1 Kinde I, 45^76). '(Todėl yra labai syjbus auklėjimo ir auklėjimosi punk- įasilavintis gerą skonį išviršiniame pfa^irodymei4 Ypač mergaičių jaunimui dideliai. sįv^ffbu priprast prie kilnaus paprastumo, ir malonumo. Auklėtis'geram, švelniam skoniui tai reiškia priešintis dabinimiiijsi ir tuštumui. O reikia žinoti, kad geras skonis tai ynai kūno ir dvasios igijenos (sveikatos} (Klementas,.» To turi paisyt’ ir kiekvienos institucijos apd’a- rasį. Būtų daroma klfeįda, jei vienuolynuose ir šiaip inter- natuosie- auklėtinės, dėl klaidingtaįį ąuprasto nusižeminimo) užuot auklėjamas, ĮkiĮtniai,. parastai į|d^bint kūną, būtų ver: čįamosi save darkyt ir rėdytis pašeiSisįais drabužiais.1 -?Mo- terei yra įgimta dailumo nuovoku jdSf nereikia maikint, tet tik Skaidrint.) '• :Galėtų pasirodyt kad krikščiėįįbė palaikanti apsileidimą ii? nnevaiyvumą.; Askezės isÄija>. rėdosi, yra kupina tokių įrodymų'. — Tačiau kriklsčionybė žinp šventadienį, išeiginį drabužį tiek sielai tiek, kųilUi. Ir Kristaus šiuo art- r ’’ * " ’ •
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240 APIE APDARĄžvilgiu mes negalim vaizduotis buvus kr aš tutino j pafdėty. Jo drabužis nors galėjo būt vąrgiū(ga;s ir paprastas,-šiaip aiv taip nebuvoNuplyšęs ir skylėtas.! Nes kitaip sergėję kryžių, kareiviai nebūtų diel jo metę burtų/ kuriam teiksi.^į,Tarpe didelių praeities žmonių būta laibai estėtihgųį, kurie dangstėsi blogais drabužius, kad energingai paskelbtų karą savo per dideli am estetingafrn jutrumui/Žmo-- nėst. turintieji dar daugi kovot su savo tuštybe, turėtųį. ag)^ skribai, rėdytis paprastu ne „pelninjgai“, idant patysf sau pasįgielbėtų paprasciMisioj emancipacijoj (išvadavime) iš nėr r*amk^| «.gadinančio būdą gjeismo būti visuomenės m atomam‘‘ (ForsĮteris)(Betgi norėt vaidint asketo Vaidmenį cinišku (nepadoru) apdaro apsileidimu yra toks pat šlykštus; reiškinys, kaip tąsai pnįriziįejų pasirodymw, kai' jie savo pasninkavimą skelbė Viešumai trimitų balsais.‘ Apdaras turi dar ir kitų tikslų/ Apie juos •.kalbėsimu gal kuom c kitą karti < Sekdami Valterį — Pn D.
I

ANT BEDUGNĖS.Jūrėmis plaukė laivas... Tiršti ūMn'sūš debesys apsiautė jure,: vilnys, kaip kaimai kilnojos j vėjes'plėšė bures ir kriokė, it žvėrių laisvėn ištrūkęs..^ Žaibai nušvi'sdajvo tani- s/oj; perkūnija trankės debesyse.Atėio laivui galas' sudaužė. Jis nuskendoi Išaušus; rytui, jo vietoje jūrėse plaukiojo rąstai, st’a^bir nes ir lentos.' Prie vienos iš lentų kieno tai gaįlėštįnga ranka buvo pririštas! Vaikutis/ iJį metė tamsta jūrių vilnys. Pririštas1 ir Vilnių daužok maš ant jūrių bedugnės jis linksmai šypsojos, nors bedugnį ir buvo prisirengusi jį praryti;Jljokdaniastls vaikutis paberdavo rankelei į vand'enį juo žaizdamas. Putos taškė jam veidelį. Akutes primer* kęą vaikutis kvatojo /.. Linksma jfajm buvo. Jūrių bedugnė4 nebaugino jo. ^Bedugne jam niebaisį ...Sutinku ąši gyvenime šypsenas linksmuos, veiduos gardžiu ąš linksimą juokąMatant linksjmumo kupinus veidus ir maloniais šypsenas^ aš kiekvieną kartą nejučiom^ prisimenu Vaikutį, kurs m'aU loniai šypdojote, linksmai juokėsi, tamsių jūrių ;vil!nių daužomas. ' . i’
Į|T
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ažumą įierdėtaSy bet tąi nieko nekenkia: musū(ui

Apie elgesį.
i Bendri pasteibė j imai.

„[Kuo Skirias Jauna mergelė nuo jaūnos moteriškės!? 
Jauna mergelė yra nukiritįės iš d&jngaus angelas; jauna mote
riškė jau yra išmokusį taip suskliaįusti savo' sparnus, kad jįe 
niekam nesipainiotų, laMtJtako# r .

Šį įgražų prilyginimą kanakados! esu skaičiusi kažikui;; - 
Tiesą, jis 
jaunos mergelės labial (gerfail žinosi neisiančios angelai; Bet 
jame yra viena [gili tiesiai. Net ir su (angelųniekas nenorėtų» 
gyventi, jei nuolat reikėtų kliūti .už jo sparnų.i Öia( jįau pri
einame vislo to klausimo branduolį.'

Ką mes įmanome sakydami, kajd gražus elgesys yra vie
nas svarbiausiųjų dfcįykų gyvenime? Jaunimas1 dažniausiai 
smerkia visas tas taisykles ir pastabiais, niekindm'ai guštelė- 
jęspečiais.; Tai yra jiems grynai išorinis' ir antraeilis,' ped- 
senęs dalykas. 'Aišku, kad' Wp manydami, jie nesupranta* 
jo esi 's.

Tų senųjų Jbrmų judinamoji jėga yra giliai paslėpta; it ai 
ne kasi Ikita, tik meilė. „Niekam nesi painioti ant tako*, tai 
reiškia: niekam peįkyrėti, nieko neužgauliotų nieko nenu
stelbti.. T,ai reiškia Haik a{pie kit.u's mąstyti, į k itus atsižiū
rėti, laisvu noru (stovėti^ užpakalyje kitų; Čia. jau priėjom^ 
įąakymą, kurs taip gerai mūsų visų yra,', žinomas, taip dažniai! 
lūpomis! kalbamas, bet šulig kuriuo; su t Vaikyti savo gyVei- 
nimą viąados mulus be galo sunku: „Mylėk Savo airi imą, kaip 
patį save.'“ • : i : f. . :l

Gal ne Viena hiano jūiunų sį^iaityiojų purtina čia galvą.. 
..-Visas tas mokslas, kaip elgtis gatviėjei, mokykloje ir namiey 
draugijoje ir darbo vietoje' juk ničnieko neturi bendra su 
meile artimo“, mąsto įu Kąsižin, kasžin! HeikiŪ tik paanąb 
styti, kaip visa tai1 veikĮaf kitus < Kiek1 geradarės’ šiluinlo^ 
plaukia iš meilaus p'afevjeikinimo, iš greito, rūpestingo patar
navimo, iš pagarbos pilno, užleidimo vietos, net iš tylėjimo 
tinkamu laiku. Tik, žinoma^ nieko nereikia; daryti mechaP 
niškai, viską tūri kiaurai perverti veiklioji įr ta^naujanįoįojį 
mieglė

Jei Imies (nuolat atsimename, kjajd mūsų prievolė yra mei
lingai rūpintis, (savo artimais., tai visas mūs ų elgesys turi išla
vinto ir išgryūilnto .'žmoniškumo antspaudą.; Ir tas žmonišku* 
mas netik daro muši mąjĮųnius. kitiems, ibeft ir mums- plaktiems 
tampa brangia (dovana; neš? tiesia inums kelią į artimų, pasiti
kėjimą ir širdis. Jis yna,' kaip saUjė: Ia|ngai iri yartaa pla®afi 
atsidaro jai išleisti ir visfejsf pasaulis ja džiaugtasi/

/ I

l
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Bet kaip įgijamas toks/ elgesys'? Atsląkyti tuo klausimi! 
yra lengviau negu paskubtą aįtsąkymią paversti darbu. Ar 
del to, kad išmokti gražiai jelgĮtis1 yra, .taip painu ir sunku? Žį-’ 
neina, he. ;Bėt deiį toj kadčia būtinlaįi reikalinguįyra du da
lyku: save valdyti ir save apgalėti. _ :

. Pažiūrėkime arčiau į tiedvi sąvoki. Pirni’apj saVęs val
dymą., Jei mes nemokame taip, tvirtai sfafvęs valdyti, \kadl 
mūsų kūno ir (dvasios aš Visados pasiduotų mūsų1 gieresniąjM 
valiai, tai vjaldo mus nei toji Valia, bet mūsų nekantrumai,, 
kurį taip mėgsitamĮe [Vadinti nervingumų, mūsų nuolaidūmfa# 
patiems sau, mūsų putlusis jautrum'ajs; ir kiti panašūs1 jausi
mai, Būdami tokių impulsų žašlaĮs, ar galime būti malonūs! 
sąvo artimiems? .

O ’j uk aųgščiau' slakėmė: „ Apie, k itus mąs ty ti, ki ta į s' r ū
pintis, laisvu ųoru stovėti užpakalyje kitų/‘ Ar jįaįf galimląsĮ 
daiktas, jei savo stovi plačiai išsiskėtęs; pirmoje vieĮtojje??

Be iValdymosi, rimto, net geležinio valdymosi, nieko, net 
pešime. O valdytis reikia’ mokytis palengva/ ir sistematingai'. 
Ir besįūniokydami 'įpamatysime šviesiai Užtekant vieną dį- 
džiausiu jų tiesų; kad' tas tėra, tikrai laisvas1, kas mbkä^all*- 
dyti patį (save. Piktai piajikę viešpačiu paties savęs, mes! 
tampame tikru tvarinių Vainiku, Dievo atvaizdu ir pakylami 
viršum gyvuliškų insĮtinktų.

O apgaliėjimias Įsiavęs ? iKej visados, oi, ne visadbs yrą ma£ 
lonu atlikt visas pareigas uždedamas1 mumš Visame t meilingo, 
ir. švelnaus apsiėjimo, ypač susiduri&Qit nie su mylimais, ir n|e! 
siu simpatingais žmonėmis.’ iTačinįi ir jiems — nuoširdžiai, 
ir ne veidmainiaudami — privlafTomė žadinti savyje meilumą* 
nes tiktai meilumo 'remiamas, mūsų elgesys bus nešuvairžytas 
jei plaukia iš dorinio įsitikinimo ir jei jų akstinais yra meilėj 
tast turi dažnai ir drąsiai 'su savim kovoti ir apgalėti daūgylbĮę 
vidaus pasipriešinimų. t

Štai kokį įaugs tą (doros uždavinį užd uodai mums tai, ^kiąs1 
yra vadinamja gražiu (elgesiu, jei pagrindingai jį ištyrinėsime. 
Tuomet jis atrodo visai kitaip, ir nebėra* vien „išorinisjr pėr- 
senęs dalykas“.; Taip esti beveik su vistelis pavjeĮldetajįsaąiis. 
papločiais.: Žiūrėti į juos visados, vien tiktai kaip į susjtint 
gusiąją tuštyblę yra -bemintis ir patogus seklumas^ Protu, ap
dovanotas! žmbgus turėtų-pasistengti suprasti, ką reiškią ir 
ko reikalauja iš joi ŪaĮ foūma, kuriosį jis yrą (mokomas. Iri Įjife 
pamatysi, kad tų palikusiųjų mums tuoš papročius įmonių 
gerai žinota, kas: <įafyta ir kad jie yra mums1 pągaminę tlįe- 
sįiog ramstį visoms gyvenimo aplinkybėms? Jie sėmė iš savo 
pačių, prityrimo, ir melši geriausiai padarysime pasitikėdamį 
jų išmintinga vadovyste^ Tiki darykime tai nte aklai įsikibję 
•į siuakmienėjustas formas, .bet taikindami jais prie mūsų laikau 
ir kvėpdami į jas naujom gyvybės. ’ 11

iVadovu (toje IslvarĮbiojė iir nė per daug išdirbtoje' sTityjfe1 
teesie šie (straipsneliai, kuriuoisė kalbėsime rapieį Vainai gra^
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žaus{ (elgesio temulkmienaš^ Kad juose nebūtų spragų, "reikš kartais' paminėti ir (tei* -kas. visiems žinoma.; Visų tų pasikaM. bėjimu. vyriausioji mintis yra ta, kūįl išorinis ąptašymas' ir net mitriausios apsiėjimo tormo# tuomet teturi tikro# vertėsį jei plaukia iš (dorinio) įsitikinimo ir jei jų aksttįnast yra meiįliėv o valdymas Ir ąpgĮaOėjima# savęis* yra jų priemonė#.
Jei norime būti ponui slavo namuose, turime pirmų pirmiausia išmokti visiškai valdyti smarkius1 savo kūno reikalavimus.. Visi palinkimai ir geiduliai turi nusilenkti prilėk dvasios Valdomą Valios jėgą, kfctidi tai jiems ir kažin kaip būtų) sunku.Mūsų elgesys su žmonėmis privalo čia būti vado Vaju j ą- inas dviejų principų: kadi mūsų kūnas niekados neįkyrėtų, kitiems ir k aid mes, kieki 'begalėdami, netiek tumėm kitiem# iieestetingo reginio. •Sunkiai kovodami tsu tūkstančiu sįayo blogų įpročiųį įgytų per apsjileidimą ar sau pątąik au j ant, turime atsimintu kad vyriausias principais čiaj yra visą savo kūną laikytį r a-» m i a i. Visia, kas tą rjajmumąardo, yra nuodėmė prieš1 gerą užauklėjitoią. ,Gerai iužauklėtfa^ žmogus nemastaguoja rankomis nei kojomis ir nekiša pirštų prie savo veido-. • Kasi toG lydžio braukosi plaukusį kna'binėja ausį ar lūpasį k'i-apšltb# nosį, čiupinėja smakrą ar kaktą,; k(a(s nuolat sukinėja ir tami- po savo 'drabužius arbfa nesiliaudamas.1 žaidžia) su apyrankei, su retežėliu ir kitais panašiai# dlaiktaisy ir gal dar įk.įšėjs; į būrną kokį brolioką, kramtei jį — tas yra nem’a/nd'agusi,^ nbs visi tie judėjimai, mechaniškai ktnitejami, erzina žmones ir be to dar mus pačius Įdaro juokingus. „Tb tai jau visiškai nemoka elgtisĮ“ — Sakoma tuojlau.'Mažmožiai?. Visąs „gda^us elgesys"4 yra vien mažmožiai, bet jų suma sudaro svarbų dalyką. Tai yra neigiamasis1 iras, nes daug svarbiai, yraj 'žino t i, t kas nedarytina, nek'aįįp smulkiai mokytis visų taisyklių,, kas darytina.1 Kas darytinai tai dažnai pareina nuo. valandos ir nuo aplinkybių, k a# nedarytina, tai visur ir visados jstovi tvirtai. -Daug 'įkyresnis ir nemalonjesnisi yra tlap, kas. barškiną #u kojomis ar su pirštais, arlbfe šliukšime j a su kojomis, įpragfj čioja šų pirštais, remiasil bųtj stalo su alkūnėmis,./arba] kfefe kalbėdamas tįaįip dangstos šių rankomis' bumą, kad sunkų jį Otiipra/sti. Labai g)aOa, kadi kartais šiaip jau gražaus* 1elga> mosi žmonės, taip apsilelsdarni, nustoji gerai užauklėto žvingausi vardo. ! , ;Bet dar blogesjni, tiesiog! nepakenčiami draugijoje yna tie, kurie nesjdrovėdami kasinėjas, krlajpštosi bu pirštais uosį ar ausįš, kramto Įhų valo) ir pjausto ną£ūs, kitiems1 čia pa^t eslant, lygiai ir tie, kuriei rak in ėja dantis arba balsingai'žiovauja, nesiteikdami uždengti su rlaink’a bjauriai išsižiojusio#
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burnos, pagaliau tie, kuriej garsiaispringčioja ir snįypsČiH 
nosu . , t <• . ■ •.

Vis tai yra stambūs; prasikaltimai prieš gražų elgesį iir 
ypač p ū.i: jest^ikoc (jausmą. Kai kurie kūno er'zi'niintaj i U 
priklauso mūsų (valios, pavyzdžiui kosulys, čiaudėjimasi., Jų 
ištiktas žmogus, geriausiai p,Marys' pasišalinęs,, kol epziniinais 
praeis, Kartais (tfJiii sunku pądąryĮti,. pavyzdžiui esanti iėątjrė, 
Koncerte, paskaitoje.* ‘Tuoknet, jči visos valios1 pastangos 
nieko nepadaro, hep asti 1 i eka; žinoto ą.. p asid uo t i ir viską at
likti k negreičiausiai ir kuo tyliausiaįL;, Bet jei vis deltoj :at- 
kreipsime į save kitų dėmesį, neikia mandagiai atsiprašyt®,1. 
Gerai išauklėta lajmerikietė atsiprašo net ir sučiaudėjus. Pas 
mus nėra tokio papročio, tačiau niekados nereikia užmirkti 
čiaudint pridėti prie nosje& nosinį, kad nebūtų taip ball'singaį, 
o jei •tas* nėra galümfa», befcit nusigręžti. Turinti slogas', gei- 
riausia visai neeiti į draugiją, nes čiaudėjimas ir kosulys*- 
yra visados ne apetit ingiai. O jei to išvengti negalimą, itai 
reikia atsiprašyti. Tuomet kiti iš s^yo pusės privalo ne
kreipti dėmesio į tą savo artimo, nelaimę, kfeįd dar nepajd!i- 
dintu jo tvainijimOs; !

Dabar jau turėtų būti ajšku, kad svarbiausia yra| lai
kytis kitų tarpe kieki galint ramiai ir tyliai. Betldar relkįą 
pasakyti šį tą apie, kūno laikymą.; Jis privalo būti nes u var
žytas, tačiau toks, klafl matyti būtų, jog stipriai save val
dome. Kas maršuoja st/a^gus, irkampihgas1, lyg medžio ^täk 
bas, tas netiekia grasaus, reginio,, lygiai ir tas, k aid vaikščioja 
susimetęs į kuprą ir sudribęs,1 ir sėdi sugniužęs ir ištiž'ęs. 
Aukso vidurys čia nėra 'sunkų rasti^ Vyriausioji taisykite 
čia tokia pat, klafipl kareiviamsi: krūtinę išpūsk; pūVą įtrauk1. 
Viršutinioji kūno dalis turi būti visados laisva ir tiesi, rankos 
ir kojos kiek galint' arčiau kūno, tačiau taip, kadj žmogus ne
būtų panašus į automatą., < 1

Dažnai girdėti isfekiapt jaunimą: „'Kad' žinočiau, kur 
dėti savo rankas/4 Tai nėra, iš tikrųjų, neišsprendžiamoji 
problema. Pirmiausia reikią žinbti, kur jų neįdėti. Gee 
riausia padėti jūs lengvai į skraitą — tik, žinoma^ nėsun'ė- 
rus) jų kur noik pilvo apylinkėje ir nėsukįnėjant nykščių 
arba ant šoninių krėslo atkalčių.^ Stovint, jei nieko nelai
koma rankose, galima jas lengvai sunerti ar nuleisti išil^až 
šonų. Bet visadoš U ąt u r ai-i n i, kitaip žmogus atrodo, lyįg 
išsigandęs baramia<s mokinys. v

Vaikščiojant bereikia irkluoti suariamomis, stovint net" 
reikia išsjžergti bei ramutytis tai viena, koja, tai antrai Ypač 
bjauru yra feprę'stis į šonus. 5'

Labai negražus įprotis yrfe; suptis kėdėje.. Nervingi žmo^ 
nėą žiūrėdami į tai, tiesiog kenčia, nes s*a<yo vaizduotėje jau 
mato besiartinant kiaįaštrofą. Kartam sėdėti ant kėdės net 
ir vyramš nepridera, apie* mergaites nėra kją nė kalbėti. Plan 
čiai, patogiai atsilošti kėdėje ir stovėti atsirėmus į sienas įn
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spintus negražu, nies tokia poza reiškią visišką apsileidimą į’r- 
pagarbosi stoką. ‘iDiel. tos pačios1 priežateties jaunoms panelėms 
nepridera'sėdėti užkėlus hqją| aųtj kojos.

Daugumas tų klaidų /jlalunimaS galėtų išvengti, 'jei jaus tusi 
jas, darąs. Bet čią ir ypfia visą (bėda* Jis| nemąsto apie Mi. 
Čia žmogus 'turi patssavėiąukjėti. Jei mums kas'buro'do 
mūsų 'paklydimą, ar jei! patys jį pamatome> į kitus bežiūrėk 
darni — io jei norime išmokti gražiai lelgtis!, būtina? turįmie»- 
gerai atsjmerkę žiūiįėti „kaip kiti dlūro“ —J privalome ątfelr 
dėję (saugotis to paklydimo nepaki to tu Pjaleiigvinti t|ąv 
darbią geriausiai igiaflämia Statant-prieš blogąjį įprotį gteirąjj i,, 
vadinas, (stengiantis nieįk(a(dos' ne elgtis taip, kiaip nepridęava, 
nei savų j t tarpe, nei eisĮąnfti pačiam vtetoato.' Kas , namiej na- 
užlaiko graužam elgimosi tfagsyklių, tas niekumet neišmoks, 
gražiai elgtis (draugijoje ir niekumet nepasieks tsvarMiafti- 
šio jo auklėjimo tikslo ■— kad visi gražieji įpročibp. taptų mūsų 
antrąja prigimtini ir nebėgtų mūsų lyg kokia prievtąrta- 
Reikia stengtis, kad kiekvienas mūsų njegraižus pa$i$lgi- 
mias mums d a t re m s 'būtų nemalonus 5 kuomet t iktfeK te- 
galėsime tikėtis neapsunkinsią savo nemjandagumu nė 
savo artimų. r > B

Iš Fanny Tschėrnko — M. P e č k aus kaitė.

A. a. broliui J. G.
I.

Kodėl, kodej, o, broli mano, 
Ant tavjb vistakl linksimo veido, 
Kms h’išsigandio viargo tvano, 
Mirties šešėlis nusileido?

Kbdel nutrūkb tavjo dainės, 
'Blašką (skaujsm/us juokai nutilo? 
Ko vjeįdaSį tavo atsimainęs?
Kokis, isjkausmas širdyje prabilo?

©et Jau (žinau,! o, (brolį mano, 
Širdies* (geljmių slaptingą galę, 
•KĮur (spėja (audrūs oktano, 
!Gyvatos laivės liūdną dalį...

Tū ranką pajutai siaptinfgą, 
Mirtūes( (jautei teduotą kvapą, 
Ir jau gyvjenimb audringo 
SkMdjei tu paskutinį lapą... ** * *

Dabar žinau,jo', broli mjaho, 
Širdies (gleltaiių Slaptingą galę: 
Ji spėja auįdbajs oktano, 
Gyvatos" laivės j auföia dalį • 

Šiauliai, 1921 X. 15 (XVIII»
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II.
Iš,aušo rytas) (spinduliuotas, 
Gyyy'bię kelifa jo šviesa, 
Nušvito mišklasi p-aauksuotajs— 
Gamta, rbd’sį 'šypsosi visa.

Platusis kelias už kalnelio, 
iRod’sl, skęsta jūrėj spindulių', 
Tėn nėra,, rod’isį mirties šešėlio — 
Ten (daug (gyvenimo gėlių.

Skubiai ‘žengiu žmonių būrely 
’Rainyjbėn ved ančių taku, 
Už kalno sugaudė varpeliai — 
Širdy ir linksma ir sunku ...

AŠ karštą lyd žiu vainikuotą,
Jį vjėida vėliava viltiesi, 
Kaip skaistus rytas: spinduliuotą 
Su 'ženklu nuveiktos mirties..

Ir jsjk’ausmo slegiamai krūtinei 
Mirtiesi j;au afetin’s nebaisus:

Tu, Meile, (galę jo sutrynei —
Tavy Silpnutis yr’stiprus!

(Lydžiu tav|e, o broli mano,
Ramybės, amžinos taku, 
Apleidęs 'audras okeano 
Ilsėkis amžinu miegu...
džiaugkis, .broli numylėtas

Geriausio Tėvo glėbyje, 
O vargas tavo iškentėtafe.
Te mus p adrąsin kelyje I

Ir taies užbaigę šią kelionę, 
Palikę audras^ khįp ir tu, 
Išvydę Viešpaties; Malonę, 
Jį garbinsim linksmai kartu!

Kuršėnai. 1921. X. 15 (XIX). Sakelė.

MOTERS UŽDAVINYS.
Koks moters uždavinys ? Šiam klausimui ynai įvairių at(- 

SfakymųJ v Aš čia paminėsiu tik kteį (kurias gyvenime' siitik- 
tas vyrų nuomones. .

Paprastai, moters uždrayinys,; taip jį supranta minią, t/ai 
yra patamląuti vyrui, šeimynai. Yra sakoma^ moteriškė 
leista kad aprūpintų vis-a^ vyrams smulkmenas: kad jam 
valgį gamintų, kad jį ūpdkalbtų, apsiūtų, namų ruošą bei 
ūkio darbus atliktų; kitokios reikšmės kaikurie moteriškei 
neduoda. ' ’ ■. '
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Kiti sako, moteris tai yra vyrui gyvenimo draugė, ji 
jam padedanti gyvenimo kelionėj, lengvinanti jo žingsnius. >. 
Ir dar tenka išgirsi!štai kokių; atsakymų: moteriškė leista 
tam, kad vyrui nebųtų nuobodu, t.. y,, kad jį linksmintų 
vyr ui žaislas -būtų.; D.augūmfu dar š ian diek laikė s i šio s p a'-> 
sĮkutinc’sios pažiūros į moterį.. Ir gaila, . kiaĮltie vien vyrų 
•akysmoteriškę mato tokią, be t ir pačios moterys, mergaitės,, 
jų ir nėm/a'žą, taip 4 ye įvertina./' Ir tai /Šiandien; šiais l'ąi,'- 
kais4 • - ' '•

Buvo laikai, kadįą visuomenė laikė moterį tokia, bet tai 
buvo gilioje šieno vėjo, tai pagonybės laikais/ Tuomet mote- 
risį buvo vyro vergė.’ Ir dabar dar ytia pagoniškų tąū$ųv 
kaip antai, turkĮaj; jų moteris) i ir šiandien yra vyro vergė/ pd 
neturi teisfės atidengtu veidu su vyru kalbėti, neturi teisėj 
nuoga ranka ką nors, vyrui p<duoti, su juo prie stalo siėsįti 
ir t.j t. Tiktai iki dvylikosl metų mergaitė bėgioja laäSVay. 
paskūi jau jai užrišamas veidas/ Turkų moteris neturi .tei
sies tekelti už vyro laisvu noru — nuo tėvų ją vyras nUisį- 
perka,/ Tr tai jis perka ne vieną, bet kelifefc žmonas. — Tai 
tik paviršutinė vergystė paganų moters.*.. Baisus moterį 
nužemrmimąsf, o tačiau faktas,' kad taip buvo <ir dar 
tebėra.

f Lietuvių tautoje pagonės padėto ir, mlaityt, negeresnįėi 
buvusį,, Tria žinių, kad ir lietuvė būdaVo vyro vokiama ir 
iš'perkiamla^ fTai matome liaudies dainose, kad „brolelis t to 
šimtelius; davė;/ 'seselę vadavo...“ ir t. t. Veliamus už
silikęs paprotys sušveĮlnėjo5; nors ir vogdavo, vogdavo taip, 
k'ad paskui tėvai laįtrastų savo dukrelę

Daugel amžių pagonė moteris kentė didžiaiusį pažemi
nimą nuo vyro/ Krikščioniško mis; akimis į tai žiūrint, mes 
galim pateisinti tą vargingąjį, neplrdmingąjį. pagonės: moters 
būvį/ Tada moteriškė buvo ilupuolusį.- Pirmutinė mūsų nw 
tina Jėva užtraukė prUsdkaltimą. ir to prasikaltimo baisioj 
pasekmės krito ant visų jos {dukterų Betgi šventa 'Aukšn 
čiausioįo Apvaizda permjainė nupuolusios moteriškės skaus
mą į garbe.. Krisįtus ateįidam&š šin pasaulin iškėlė moterį; 
jis) sugrąžino žmonijai vėl tą (skaisčią pirm nupuolimo Jėvą.* 
jis ją išaukštino; Tai p adų/ėdi šrin k darnas moteriškę savo) 
motina. '

f Taigi, Kristus, krikščionybė, išaukštino moterį, padarė 
ją ne; tik Ijy/gią, beį bet aukštesne už įvyrą, ne:s jai pjaĮstat'ė 
auk!šte:sfiį uždavinį, jai d'ajvė svarbesnę gyvenime rolę — į 
joą rankas atidayė žmoniją; Žmoniją auklėti, žmoniją vesti 
idealų pasaulin, vesti Kristaus keliais — tai moteriškės, už
davinys] .0, kaip mažja moterų, jau nekalbėsiu apie vyrus, 
supranta tą aukštąjį pĮajskyrimą! Jau senai laikas supr^sitį 
kastoets, ir kam mesp ; to ' .

Svarbūs moterį uždavinys.) Tai supilamo ir piktasis. žaD 
■tysi rojuje; Jis nesiūlo vaisiaus Adoniui —- jam' nebuvo ren
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Adomąs s;a(vadme p ildys jb norus./
. kalo Jį gundyti.’ Jam svarbu prikalbinti Jėvą, motiną^ o 

tė^vąs"
Moteriškė giąl ne tiek yra lengva kurion pusėn! par

kreipti, kiek Isiimrmi Ją pakteiptl, ir nors ji, »sakomas silpf-
■ nes(nė (bet ne visais atvejais) už vyrą, bet f'ir daugiau® turi

lės moterį Niöberieik'aio

Ml

.vergsi :
priežodis sako, kür velnias neįveiks5, pasiųsk „bobą4

Taip j Moteris galinga, ji djaįug gal padaryti,' daug mu- 
veikti; Q1! [gal piakreiptį žmoniją ton ar kiton pusėn —- a{r į 
l aimę ar j( prajžūtį, žįūrinĮtp ką ji pribūtopamėgusi.' Ir ką’ 
gi moteris gal pamėgti, jei ne taį, kiafc yra dora, gražu, kiliui 
ir šventą! , /Juk jos uždavinys kilnius ir šventas! Žmoniją 
auklėtų [tobulinti, dorinti, gerinti, spti į žmonių sielas įdea- 
hrsiir juos auginti juk tai moteriškės uždavinys1! O k ad mo
kėt įsėt į kitų siejas šventų idealų sėklą, kad mokėt auk
lėti, reik!, kad pačiose auklėtojose klestėtų idorteį kad jų šir
dys degtų, šventa krikščionių meilės ugnimi.,

Bi augiosios draugės, Vaidilutės! Turėd'ambs taip aukštą 
tikslą ir jausdambs tiek savyje galios, stokime darban; pir
miausi auklėkim save, o paskui, kuomet sutvirtėsim, išaugi-' 
sta ir išbu josim, sus pausime gyvenimo vairą į1 savo rapkasi 
ir vairuosime kitiems.. G[i'j(fö$.

AUDRA.
Tyla viešpatavoGiedros paįdangės, nė mažiausio de- 

bėįstefc jo|s|e nebuvo matytiSkaisčiai švietė tik ką 'užte
kėjusi saulutei

Pakelėje kvepėjo jaunutės pievos žolelės, žydėjo gėlės 
Lengvutis ryto vėjelis bangavo jų viršūnėles^ Ore čiulbėjo 
aukštai iškilęs! vieversys. Jo balselis viliojo, nualsino aukš
tyn, aukštyn... Ak,, koksi giedras buvo rytmetys!

■Vingiuotas takelis J. krūmai, kąįnai... Saulutė viliojo, 
taip paslaptingai šypsojos? Ir palietė jos karštas spindulys 
sielos gelmes ,r. Sužibo akys, nušvito mintis. Širdis pamy
lėjo.?.. Saulutė taip karšt|aį šildė. *

Bet kilo audrai Ak, kaip aOik'sfti, dar vos1 tik rytįnė|tys!
Apšliniaukė dangus. Tamsu. Tik ž/a|ibų sūkuriai švyt- 

riavo orė.. Sudrėbėjo žiemė. Vės,Ūlos tik kaukia, tik1 ven- 
kasj, susiglebeščiuoja ir vėi sklaidos 4. Pakelį užklojo tainb 
ša.;. Bkausmingai sudejavo šielą.?. f

Debesys rūsčiai tarp savęs t,ajrėsi ir dengė, tik' dengė' 
■ žydrąją padangę.’ Darėsi vis tamsiau ir tamsiau. Ir Cblašj-i 
kėspL nerami siela ir mintis ieškojo minltiesi, širdis širdies ../.

Apilsio siautusi audra, ibfl’aavosi padangė! Protarpiais 
' juodųjų dėbesų. žvaigždutė suspindėjo«. Ji blizgėjo, mirgėjo, 

viliojo .J ? , i
Ak, veltui sjpindi, žvaigždute! TaVo spindeliai nėšildp; 

mano sielos! .y. Gilė.
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Vaikelio Jėzaus Sesuo Teresė.
(Jos beatifikacijos proga š. m. gegužis m.).

Lietuva yra išimtina šalis, kur V. J. Sesers Teresės vardas 
nežinomas. Nekalbant apie Prancūziją, jos tėvynę, Sesuo Teresė 
tur daugybę draugų, ypač jaunimo tarpe, visur: Italijoj, Šveicarijoj, 
Ispanijoj, Vokietijoj, Belgijoj, Olandijoj, Anglijoj ir abiejose Ame- 
rikose, vienu žodžiu,—visame pasauly.

Sesuo Teresė yra mūsų laikų šventoji: ji mums artima ir 
suprantama. Dar gyvena žmonės, kurie ją pažinojo, dar viskas 
taip nesenai buvo. Vos 25 metai skiria mus nuo jos mirties, 
o jau šiomis gražaus gegužės mėnesio dienomis ji viešai Bažny
čios paskelbta „palaiminta“, reiškia, nurodyta mums kaipo gra
žus idealas, kurį kiekvienas gali daugiau ar mažiau sekti.

Kame gi Sesers Teresės gyvenimo paslaptis? Kodėl taip 
trumpai gyvenus pasauly, vos 24 metus, ji sugebėjo taip auk
štai pasikelti, kad dabar minioms gali rodyt kelią? Todėl, gali
ma drąsiai pasakyti, kad ji ėjo vaikų keliu. O vaikams Kristus 
prižadėjo dangaus karalystę: „Jei jūs netapsite panašūs į mažus 
vaikus, neįeisite į dangaus karalystę“. Sielos aiškumas, papra
stumas, o ypač nenuilstanti karšta Dievo ir žmonių meilė buvo 
neperskiriamos Sesers Teresės ypatybės. Prieš mirdama, ji džiau
giasi sakydama: „Aš jaučiu, kad mano misija dabar prasidės, 
mano misija daryt, kad kiti mylėtų Dievą, kaip aš Jį myliu... pa
rodyt sieloms mano kelelį. Tas kelias, tai dvasios vaikystė, tai 
pasitikėjimas ir visiškas atsidavimas.... Aš nieko kito Dievui 
nedaviau, kaip tik meilę; Jis man meile atsilygins. Po mano mir
ties kris rožių lietus. Aš noriu, būdama Danguje, gerai daryti 
žemėj. Mano troškimas—galėti toliau dirbt Bažnyčiai ir sieloms; 
aš Dievo to prašau ir esu įsitikinusi, kad Jis manęs išklausys. 
Juk angelai savo palaimintoj vizijoj rūpinasi mumis. Ne, aš ne- 
nurimsiu iki pasaulio galo! , Bet kuomet angelas ištars: „Laiko 
jau nėra!“ (Apr. X, 6), tuomet aš pasilsėsiu, tuomet aš galėsiu 
džiaugtis, nes išrinktųjų skaičius bus pilnas“.

, Sesers Teresės bijograf i ja, be abejojimo, yra viena iš poe- 
tingiausiųjų. Du metu prieš savo mirtį ji surašė savo gyvenimo 
istoriją, kurią ji pati pavadino „Baltos pavasario gėlelės istorija“. 
Ji tapo parašyta vienuolyno viršininkėms paliepus. Kadangi vie
na iš tų viršininkių buvo Sesers Teresės tikroji, tik vyresnioji, 
sesuo, ji rašė nesivaržydama, atvirai, taip, kaip jai širdis diktavo. 
Vienoj tik vietoj ji išsitarė: „Daug šios istorijos puslapių nebus 
niekumet skaitoma žemėj“... reikia manyt, kad jie skaitomi 
danguje, nes danguj jie buvo rašyti.

Prieš paduodama žinių iš Sesers Teresės autobijėgrafijos, 
pasistengsiu nupiešt jos tėvų portretą.

1
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Jos tėvas Liudvikas Martenas (Martin) buvo vieno iš ge
riausiųjų prancūzų armijos kapitono ir garbės lėgijono kava
lieriaus sūnumi, išaugęs giliai krikščioniškoj atmosferoj. Marte
nų šeimyna žinojo, kas tai yra tikroji drąsa, kame tikroji garbė. 
Liudvikas buvo jaunesnioju šeimynoj ir daugiausiai mylimas. 
Turėdamas 20 metų, jis aplankė Šveicariją; ant Didžiojo šv. Ber
nardo kalno jis panorėjo liktis vienuoliu esančiame tenai garsia
me vienuolyne, bet buvo nepriimtas, nes dar nebuvo baigtos jo 
lotyniškos studijos. Jas baigti jis grįžo į Prancūziją. Aplinky
bės susidėjo taip, kad Liudvikui teko išsižadėti savo svajonių. 
Penkiolikai metų praslinkus jis vedė gražią, energingą p-lę Zeliją 
Gerenytę (Guėrin). 
Ji taip pat norėjo

• tapti vienuole šarite 
(šv. Vincento Pau- 
liečio gailingąja se
serim), bet šių se
serų viršininkė pir
mame pasikalbėji
me su p-le Gere- 
nyte, lyg ko tai 
įkvėpta, pasakė jai, 
kad čia Dievo va
lios nėra. Tuomet 
ji nutarė ištekėti, 
manydama, kad iš
auklėti Dievui šven
tus vaikus yra taip 
pat kilnus uždavi
nys. Iš devineto jos

• mane tieka meilės apglobė, Jis taip pat daug meilės įdėjo ir ma
no mažon širdin. Sunku pasakyti, kaip aš mylėjau tėvą ir motiną; 
aš rodžiau jiems savo meilę tūkstančiais būdų, nes aš buvau labai 
ekspansinga; tuos būdus šiandien atsiminus, ne sykį mane pra
juokina... „Dar prieš mirdama ji sakė nesuprantanti šventųjų, 
kurie nemyli savo šeimynos“...

Ji mylėjo savo sesutes, ypač Paulę. Šiai teko atstot mažai 
Teresei motiną, kuri mirė, Teresei teturint vos ketverius metus. 
Kuomet Teresė ėjo devintus metus, Paulė stojo į karmeličių 
vienuolyną Lizjės (Lisieux) mieste, kur Martenas, žmonai mirus, 
buvo persikėlęs su dukterimis. Tuo pačiu metu Teresė pavo
jingai susirgo ir jau nebebuvo vilties jai išgyti. Tada jos sesu
tėms karštai meldžiantis į Šv. Mariją, Teresė aiškiai pamatė, 
kaip stovinčioj! prie jos lovos Švenčiausios Mergelės stovyla 
atgijo ir pasidarė „taip graži, taip graži, kad aš niekumet ne
mokėčiau žodžiais nupiešti. Jos veidas reiškė neišpasakytą sal
dumą, gerumą ir švelnumą; bet kas mane iki sielos gilumo su
judino, tai jos maloni šypsena. Ji prisiartino prie manęs, Ji man 
nusišypsojo; „kaip aš'esu laiminga!14 galvojau sau; „bet aš to

energingą p-lę Zeliją 
vaikų musu šventoji 
buvo pati jauniau
sioji. Ketvertas ber
niukų mirė mažu
čiai; liko penkios . 
mergytės.

Sesuo Teresė 
pradedą savo auto- 
bijografiją nuo pir
mųjų savo kūdi
kystės metų atsimi
nimų. „Visą mano 
gyvenimą panorėjo 
Dievas meile ap
supti; mano pirmie
ji atsiminimai — tai 
šviesiausios šypse
nos, nuoširdžiausi 
žodžiai. Bet jei Jis13-kos metų Teresė.

■i
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niekam nepasakysiu, nes tuomet mano laimė išnyks...“ Čia no
rėčiau cituoti, ką ji rašo toliau, kaip ji tuo pačiu akimirkiu pa
gerėjo, kaip jos paslaptis išėjo aikštėn.

Ir visa Sesers Teresės autobijografija turi tą ypatybę, kad 
norėčiau ją cituoti nuo pradžios iki galo.

Negalėdama to padaryti trumpame straipsnely, paminėsiu 
tik svarbiausius faktus. Teresės pirmoji Komunija 1884. V. 8 — 
„atsiminimas be debesėlio“; 1886 m. jos vyresnioji sesuo Mari
ja stoja į tą patį vienuolyną, kur buvo jau Paulė; Kalėdų naktis 
tų pačių metų permaino Teresės būdą; ji pergali save ir vėliau 
vadins tą datą savo „atsivertimo valanda“.

Jos jaunesnioji sesutė Celina, ta pati, kuri tėvui mirus taip 
pat stojo į Karmelį1) ir kurios talento dėka mes turime kelis 
Sesers Teresės žavinčius portretus, tampa jos artimiausiąja drauge. 
Jos gyvena tomis pačiomis mintimis, jos abi svajoja apie Kar
melį. Jų vyresnioji sesutė Leonija mokosi pas vižitietes, kur ji 
paliks vienuole. Sekminių vakarą (1887 m.) namų sodne, kuo
met .saulė savo spinduliais auksina didžiųjų medžių viršūnes 
ir maži paukšteliai čiulba savo vakarinę maldą“, Teresė pirmą 
syk sako tėvui apie savo norą stot į karmelites. Jos tėvas taip 
labai mylėjo savo mažą Teresę, ji buvo jo „maža karalienė“; šį 
momentą jie verkė abudu, o tačiau jis nedarė jokių kliūčių jai 
sustabdyti. Jis tik pasakė, kad ji perjauna esanti. Tuomet ji 
ėjo penkioliktus metus. Čia prasideda Teresės kančios. Nei 
Karmelio viršininkai, nei vyskupas, nei pagalinus Šv. Tėvas ne
sutiko iš syk leisti 15 metų mergaitei stot į Karmelį, kurs yra 
vienas iš aštriausiųjų ordenų. Kam ji ten ėjo? Jos apaštalo 
temperamentas, žmonių sielų meilė neduodavo jaį nurimti. Kar- 
meličių užduotis — per maldą ir įvairius pasiaukojimus išmelst 
nusidėjėliams atsivertimą. Būti „sielų motina“—štai karmelites 
oašaukimas. Dar maža . būdama Teresė svajojo apie laimę- būti 
xarmelite. Vėliau ji aiškiau suprato savo uždavinį po šitokio 
atsitikimo. Kartą ji perskaitė laikrašty, kad nusikaltėlis Prancini, 
dėl baisių žmogžudysčių nuteistas mirt, nenorėjo atsiversti. 
Teresė karštai meldžiasi už jį aukodama Dievui Kristaus Atpir
kėjo nuopelnus ir šv. Bažnyčios dvasios turtus. Ji jaučią, kad 
jos maldos nenueis niekais, ji tik Dievo prašo, kad tas „jos pirmas 
nusidėjėlis“, Prancini, „jos paguodai“ parodytų kokį nors išviršinį 
gailesio ženklą. Ant rytojaus ji greit peržiūri laikraštį; „Prancini 
be išpažinties, be absoliucijos įžengė ešafotan; dar akimirkis ir 
jo kūnas kabos ore, tik štai Prancini atsigręžia, puola prie kry
žiaus, kurį jam kunigas paduoda, ir tris kartus bučiuoja šven
čiausias žaizdas! Tai buvo mano prašytas ženklas! Pradedant 
nuo šios valandos mano troškimas gelbėti sielas didėjo diena 
oo dienos. Aš girdėjau, rodos, Kristų, kurs man tyliai sakė, 
<aip anuo metu samarietei: „Duok man gerti“. Bet juo dau-

9 Karmeliu dažniausia vadina karmeličių vienuolyną, nes tikrasis Karme
lio kalnas yra Palestinoj.

i
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giau aš Jam duodavau gerti, juo didėjo mano mažos sielos troš
kimas.

Karmelio durys dar kelis metus butų buvusios uždarytos 
mažai Teresei, jei ne apveizdingi Dievo keliai.

1887 m. rudenį Martenas drauge su Terese ir Celina prisi
deda prie važiuojančios iš Paryžiaus į Rymą kompanijos. Jautri 
Teresės siela giliai atjautė visus kelionės įspūdžius. Ji gėrėjosi 
Šveicarijos ir Italijos žemėvaizdžių grože, aplankė gražiausius 
miestus ir dailės paminklus. „Amžinasis miestas“ sukėlė jos 
sieloj pirmųjų krikščionybės amžių atminimus. Drauge su Celi
na ji bučiuoja Kolizėjaus arenos žemę, šventųjų kankinių krauju 
aplaistytą, lanko katakombas, kur ilgai sustoja prie šventųjų 
Agnietės ir Cecilijos karstų. Toj kelionėj ji susiduria su plačiu 
pasauliu, arčiau pažįsta žmones. Jos tėvas apsistodavo gražiausiuose 
viešbučiuose, kur tiek progos susidurt su įvairios rūšies žmonė
mis. Be to, Paryžiaus kompanija, su kuria jie važiavo, buvo 
beveik be išimčių iš aukštesniojo luomo žmonių. Bet nei Te
resė nei Celina netapo apakintos jų skambančių vardų. „Aš 
supratau, kad tikroji didybė yra ne vardas, bet siela... Antras 
patyrimas, kurį tuomet esu padariusi, liečia-kunigus. Prieš tai, 
aš negalėjau suprasti svarbiausio karmeličių tikslo. Melstis už 
nusidėjėlius man nepaprastai patikdavo, bet melstis už kunigus, 
kurių sielos man rodėsi grynesnes už krikštolą, to aš negalė
jau suprasti. Aš tai supratau Italijoje.

Kelionėje mes sutikome daug šventų kunigų ir aš mačiau, 
kad nors jų aukštas titulas juos aukščiau stato už angelus, ta
čiau, kaip žmonės, jie silpni ir nepastovūs. Jei Kristus šventuo
sius kunigus Evangelijoj vadina „žemės druska“, kągi reikia ma
nyti apie tuos, kurie yra atšalę? „Jei druska išdvoks, kuomi bus 
sūdyta?“ (Mat. V, 13).

„Mieliausioji Motina“, rašo ji toliau savo viršininkei, buv. 
Seserei Paulei: kai p gražus musų pašaukimas!. Tai Karmelio 
uždavinys laikyti žemės druską“.

Teresės audijencija pas šv. Tėvą Leoną XIII yra vienas iš 
gražiausiųjų siužetų paveikslui. Prie šv. Petro įpėdinio kojų 
juodais ceremonijalo drabužiais 15 metų mergaitė prašo leist 
stoti jai į karmelites. „Šventasis Tėve, aš norių Jūsų prašyti 
didelės malonės!“. Šventojo Tėvo galva pasilenkia prie manęs, 
jo juodos gailios akys lyg norėtų įsmigt į mano sielą. „Šven
tasis Tėve, Jūsų jubilėjui paminėti leiskite man stot į Karmelį“. 
Stovįs greta Teresės Didysis dijecezijos Vikaras, kurs buvo įsa
kęs visiems kompanijos nariams nekalbėti su šv. Tėvu, išgirdęs 
Teresės prašymą, kurio istorija buvo jam gerai žinoma, įsikišo 
sakydamas: „Šventasis Tėve, šitas vaikas nori stot į karmelites, 
jų viršininkai svarsto dabar jos klausimą“. „Jei taip“, atsakė 
šv. Tėvas, „daryk tai, ką viršininkai nuspręs“.. Sudėjus rankas 
ir atrėmus jas į jo kelius, aš pabandžiau paskutinio argumento: 
„Šventasis Tėve, jei Jūs tarsite „taip“, visi to norės“. Jis dė- 
mingai pažiūrėjo į mane ir neužmirštinu tonu pasakė skirdamas
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žodžius: „Tu stosi, Jei to Dievas nori“. Aš norėjau kalbėti dar, 
bet du gvardijos kareiviai davė man ženklą, kad man laikas kel
tis. Matydami, kad to neužtenka^ jie 4r Didysis Vikaras padėjo 
man atsikelti. Tuo pačiu laiku Šventasis Tėvas lengvai padėjo 
savo ranką ant mano lūpų ir pakelės ja davė man palaiminimą. 
Tėvelis buvo susirūpinęs, pamatęs manę skęstančią ašarose Išė
jus iš audijencijos! Jis nieko nežinojo apie mano žygį...“

Verkė Teresė išėjus iš Vatikano, verkė su ja ir gražusis 
Italijos dangus. Teresė pastebėjo, kad visuose svarbesniuose 
mano gyvenimo atsitikimuose gamta atspindėjo jos sielos bū
vį. „Kuomet aš verkiau, dangus verkė su manim; kuomet aš 
džiaugiausi, dangus nebuvo apsunkintas jokiu debesėliu“.

Grįžus į Lizję po kiek laiko ji gavo atsakymą iš karmeličių 
viršininkės, kad vyskupas leido ją priimti, tik vienuolyno vyre
snybė nusprendė atidėt priėmimo laiką trejetai mėnesių.

Galutinai 1888. IV. 9 tapo paskirta Teresės vienuolynan 
priėmimo diena. „Iš ryto, apėjus dar kartą mūsų namus, mano 
kūdikystės malonų lizdelį, nuvykome į Karmelį. Per šv. mišias 
aš buvau savo brangiųjų giminių tarpe. Per Komuniją, kuo
met Kristus nusileido mano širdin, aš girdėjau vien tik verksmą 
aplinkui. Kai dėl manęs, aš ašarų neliejau, bet einant pirma 
prie vienuolyno durų, mano širdis plakė taip smarkiai, kad aš 
pamaniau reiksiant iš to mirti. O, agonija! Reikia per ją pe
reiti, kad ją suprasti. AŠ priglaudžiau prie širdies visus saviš
kius ir atsiklaupiau prieš tėvelį, kad gaučiau iš jo palaiminimą. 
Jis atsiklaupė taip pat ant kelių... Pagaliau Karmelio durys 
užsidarė paskui manęs, ir ten aš sutikau mano mylimiausias se
seris, kurios tapo mano motinomis. Tai buvo mano naujos 
šeimynos pasveikinimai, kurios pasišventimo ir meilės gilybės 
pasaulis nepažįsta“. Teresė gavo vienuolišką vardą „Vaikelio 
Jėzaus Teresė“. Tas vardas gerai atspindi jos gyvenimą.

„Taigi mano troškimai galutinai išsipildė“, rašo ji apie stoji
mo vienuolynan dienos įspūdžius: „mano siela pajuto ramybę 
taip gilią ir saldžią, kad to negalima apsakyti. Ir štai jau aštuo- 
neri metai ir pusė, kaip šitoji ramybė manęs neapleidžia; ji ma
nęs neapleido net sunkiausiomis valandomis“.

Sesuo Teresė nėjo vien rožių takais. Ji daug kentėjo šioj 
žemėj, bet kaip ji mokėjo kentėti! Būdavo taip, kad jos siela 
pavirsdavo lyg į tyrumą, negalinčią susilaukti rasos lašelio. Ro
dėsi, kad dangus Ją apleido, paliko vienai sau kovoti. Negalė
dama beveik melstis, gyveno viltimi, kad Dievas vėl parodys 
jai savo veidą. Atsitikdavo taip pat, kad viršininkės, ypač pra
džioj jos buvimo vienuolyne, norėdamos ją ištirti ir tvirtai išau
klėti naujam gyvenimui, buvo jai gan kietos, ne kartą ir vėliau 
ne visos vienuolyno seserys ją gerai suprasdavo. Bet Teresė ži
nojo, kad kareivis auga tik kovoje ir kad jos kančias, jos aukas 
Dievas paskaitys kitoms sieloms, ir tokiu būdu ji padės kitiems 
išsiganyti, tapti laimingais. „Bažnyčios širdyje aš būsiu Meile“, 
rašo ji sąvo ^utobijągrafijoj: „mano broliai ir seserys dirba mano
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vietoj, o aš, mažas vaikas, aš stoviu arti karališkojo sosto. Aš 
bėriu mano mažų aukų gėles, aš giedu Meilės giesmę. Aš my
liu už tuos kurie kovoja“.

Ligoj viena iš vienuolių paklausė Teresę: „Žmonės 
sako, kad tamsta niekumet neesi daug kentėjusi?“ Nusi
šypsodama ir rodydama pilną gražios raudonos spalvos vaistų, 
stiklinę, ji atsakė: „Žiūrėkite! kas mato Šią stiklinę, gali manyti,, 
kad joje saldžiausias likieris, o iŠ tikrųjų ji pilna kartumo. Štai 
mano gyvenimo paveikslas: kitų akyse jis apvilktas gražiausio
mis spalvomis; jiems rodosi, kad aš geriu saldų likierį, o ten 
buvo kartu. Aš sakau „kartu“, o tačiau mano gyvenimas ne
buvo kartus, nes taš žinojau, kaip kiekvieną kartumą džiaugsmu 
ir saldybe paversi“. —„Tamsta dabar labai kenti?“ — klausė 
toliau vienuolė.—„Taip, bet aš to taip norėjau!“ — „Mums skau
du matyti, kad tamsta tiek kenti, ir, kas žino, gal tamsta dar 
daugiau kentėsi“, sakė jai naujokės, kurių dvasiškąja mokytoja 
buvo Teresė kelerius metus.—„Nesirūpinkit manimi, aš jau ne
kenčiu, nes kiekviena kančia man saldi. Jus negerai darote ma
nydamos apie tai, kas gali atsitikti vėliau. Mes, kurios bėgame 
meilės keliu, nereikalingos nieku rūpintis. Jei aš nekentėčiau 
minutė po minutės, pritrukčiau gal kantrybės, bet aš nieko kito 
nematau, kaip dabartį, aš užmirštu praeitį, aš vengiu-atidengti 
ateitį. Jei kas nusimena ar nustoja vilties, tai tik dėl to, kad 
galvoja apie praeitį ar ateitį“.

Vienai naujokei drauge verkus, Sesuo Teresė prašė ją to 
nedaryti, nes tas gali būti liūdimo priežastimi kitoms seserims.. 
„Tamsta gerai sakai“, atsakė naujokė: „aš pati apie tai galvojau 
aš niekumet daugiau neverksiu prieš žmones, o vien tik prieš- 
Dievą; Jam aš papasakosiu apie savo vargus, Jis mane supras 
ir paguos“. Sesuo Teresė gyvai traukė toliau: „Verkti prieš 
Dievą! To nedarykit! Reikia daugiau stengtis nebūti liūdnai 
orieš Jį, negu prieš žmones. Kaip tat! Tas gerasis Mokytojas 
cad bent mūsų vienuolynuose galėtų savo Širdį palinksminti,, 
kad užmirštų amžinus nusiskundimus jo pasaulinių draugų; nes 
žemėj žmonės dažniausia nesupranta Kryžiaus vertės ir dėl to 
verkia ir aimanuoja; ir tamsta norėtum daryti kaip žmonių dau
guma? ... Tikrai, to negalima pavadinti meile be išrokavimo.. 
Mes privalome Kristų paguosti, o ne Jis mumis. Aš žinau, Jis 
geras, ir jei tamsta verki, Jis nušluostys tamstos ašaras; bet po 
to Jis nueis liūdnas, negalėjęs tamstoj pasilsėti. Jėzus myli 
linksmas širdis, džiaugsmingas sielas. Kada gi Tamsta išmoksi 
paslėpt nuo Jo savo vargus ir pasakyt Jam, kad esi laiminga, 
net tuomet, kuomet dėl Jo reikia kentėti? Veidas atspindi sielą; 
Tamsta privalai visumet turėti ramų ir šviesų, veidą kaip mažas vai 
kas. Kuomet tamsta esi viena, daryk tą patį, nes visumet esi- 
angelų akyvaizdoje.

„Tikrai, tamsta esi šventa“, sakydavo jai kitos. „Ne, aš 
nesu šventa, aš nieko nepadariau, ką darė šventieji: aš esu ma
ža siela, kurių Dievas malonėmis pripildė. Jūs matysite danguje^
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kad aš sakau teisybę“. „Taip, bet tamsta visumet buvai ištiki
ma Dievo malonėms; juk taip?!“ — „Taip, nuo trejų metų am
žiaus aš nieko Dievui neatsakiau. Bet tai ne mano nuopelnas. 
Žiūrėkite, kaip vakare saulė apšviečia medžių viršūnės, jie atrodo 
paauksuoti; taip ir mano siela rodosi šviečianti ir paauksuota, 
nes ji išstatyta meilės spinduliams. Jei dieviškoji saulė nesiųs
tų savo ugnies, aš tuoj pasidaryčiau tamsi ir miglota“. „Mes 
taip pat norime būti pauksuotos, kaip to pasiekti?“. „Reikia vykdintl 
mažos dorybės. Tai kartais sunku, bet Dievas niekam pirmos 
malonės neatsako, reikia tik turėti drąsą pergalėti save; jei siela 
yra ištikima pirmai malonei, ji tuoj pakliūva į šviesą. Reikia 
drąsiai veikti, nuo to širdis stiprėja ir žmogus apgali visas kliū
tis po vieną kitos“.

Kartą užėjus kalbai apie Dievo teismą, ji atsakė: „Mažieji 
bus teisti nepaprastai maloningai“ (Sap. VI. 70.). „Reikia tik 
•visą gyvenimą likti mažu vaiku“.

Sesuo Teresė labai mylėjo Šv. Mergelę: „Kaip aš myliu 
Švenčiausiąją Mergelę Marija! Jei aš būčiau kunigu, aš taip 
gražiai apie Ją kalbėčiau! Kiti Ją perstata kaipo nepasiekiamą; 
reikėtų Ją parodyti kaipo galinčia būt siekiamą. Ji yra daugiau 
motina negu karalienė! Aš girdėjau apie Ją sakant, kad Ji savo 
šviesa užtemdanti visus šventuosius, lygiai kaip saulė užtemdo 
žvaigždes Argi tas gali būti?! Motina, kuri sumažina savo, 
vaikų garbę?! Ne, aš manau, kad ji padidins išrinktųjų grožę“

Sesuo Teresė paliko visą eilę gražiausiųjų poezijų. Jos yra 
lyg iš dangaus atneštos melodijos.

Apsireiškusi Teresėj džiovos liga pakirto jos fizines jėgas. 
.„Aš negaliu jos išgydyti“, sakydavo jos gydytojas: „tai siela, 
kuri negali ilgiau palikti šiam pasaulyje“. „Žemės oro man 
trūksta... kuomet gi aš alsuosiu Dangaus oru“?, sakydavo Teresė 
paskutinėmis savo gyvenimo dienomis. „Aš nesigailiu pasiauko
jus meilei“, atkartoja ji kelis kartus.

Prieš mirdama, ji paklausė viršininkės: „Motinėle, ar tai jau 
agonija? Ar aš jau mirštu?“. „Taip, mano vaikeli, tai agonija, 
tik gal ji trukt dar kelias valandas“. — „Aš nenoriu mažiau ken
tėti“, ir žiūrėdama į savo krucifiksą (mūkelę) sako: „Dieve mano, 
aš Tave myliu, aš Tave myliu“. Tai buvo jos paskutinieji žo
džiai. „Ištarus tuos žodžius, ji išsyk nusviro ant pagalvių, pa
lenkus į dešinę galvą, panašiai kaip mergelės kankinės aukojo 
save dedamos galvą po kardu. Akimirkiu ji prisikėlė, lyg kokio 
slapto balso šaukiama, atidarė akis ir nukreipė jas aukščiau 
Marijos paveikslo.. Jos akys, spindančios dangiška ramybe ir 
neišpasakyta laime, žiūrėjo taip vieno „Tikiu Dievą Tėvą“ metu. 
Dar akymirkis ir jos siela dieviškojo Aro nešama apleido žemę“...

Vienuolyno seserys įdėjo palmę į jos ranką, kuri, 13 metų 
po Sesers Teresės mirties atidarius jos karstą, buvo rasta žaliuo7 
janti. Daugelis tuomet jautė žibuoklių ir lelijų kvapą, išeinantį 
iš jos karsto. ,
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„Dievas danguje išpildys visus mano norus, nes žemėje 
aš niekumet savo valios nepildžiau", pasakė kartą Teresė. „Jos 
troškimas „po mirties gerai daryti žemėje“ ir „berti žemėn ro
žės“ išsipildė.

Per 25 metus įvairiuose kraštuose ji padarė tiek daug ste
buklų,- kad jų oficialūs skelbimai sudarė keletą storų tomų, 
karmeličių išleistų vardu „Rožių lietus“ (Pluie de roses). Juose 
yra labai daug įdomių faktų, kuriuos čia papasakoti būtų, per 
ilga. Po mirties Sesuo Teresė išgydė daug ligonių, kurie Šau
kėsi jos pagalbos. Visi faktai yra gydytojų liudijimais paremti.

Bet kas ypač graudu, tai daugelio protestantų ir atšalusių
jų katalikų atsivertimai, perskaičius jos autobijografiją. Didžiojo 
karo metu daugelis kareivių su Sesers Teresės paveikslu ant 
krūtinės nebijojo mirties. Nemaža atsitikimų, kuomet vaikai ir 
suaugę žmonės, melsdamies į Seserį Teresę, matė ją kambary ir 
jautė nieku neišaiškinamą gėlių kvapą.

Tokiu būdu Sesuo Terezė pildo savo misiją, apie kurią ji 
taip gražiai buvo kalbėjusi prieš mirdama.

Mūsų laikais Sesuo Teresė yra tuo, kuo yra gražiausioji 
gėlė netikėtai pražydusi žiemos metu; ji lygiai yra maloni tiems,, 
kurių sodne ji pražydo, kaip ir tiems, kuriems tas sodnas ne
priklauso. Tuo sodnu yra Bažnyčia.

Sesers Teresės autobijografija, kurią skaitydamas vienas 
protestantų kunigas iš Edinburgo (Anglijoj) pavadino genijaus,, 
teologo ir pirmos rūšies poeto veikalu, nemaža ašarų išspaudė 
iš akių, kurios atprato verkti. Ką gi sakyti apie kitus! Tos 
ašaros vien tik gaivino.

Dar šiandien, aš, rašanti šias eilutes, lyg matau vieną iš 
mano gerųjų pažįstamų, kuri per visą savo gyvenimą juokėsi iš 
to, kuris tik primindavo antgamtinius dalykus, ir toj dvasioj 
auklėjo savo vaikus. Dveitą savaičių prieš mirtį, ji perskaitė 
Sesers Teresės „Sielos istoriją" ir ką gi?! Ji panorėjo tikėti ir 
mirti visai pasitikėdama Dievo gailingumu. Koks buvo dangaus 
angelų ir jų sesers Teresės džiaugsmas!...

Štai kokiu būdu „siela, kuri pasikelia, pakelia pasaulį“. 
Tiesa, Sesers Teresės kelias buvo ypatingas, ir visame kame mes 
negalime ją sekti, nes kiekviena iš mūsų turi savo kelią; bet 
„dvasios kūdikystės kelias, kurs vienas yra tikras“ mums visoms 
yra prieinamas.

Kaunas, 1922. V. 15. J, Ž-tė.

Dantė ir Beatričė?
3. Kas tokia yra buvus Daoitės Beatričė?

Dantės „Naujojo Gyveninio“ ir „Dieviškosios Komedi
jos!“ didvyris — j[ei| tąj fžodį įgaūma palvla^ot — Beatričė Jyrak 
Dabjaudiai išaukštinta pasaulio literatūros moteris; tuo pat.' 
laiku ji yra mažiaiusiai apčiuopiama poezijoj alsmenybė, lab*
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j ausiai neįm|ename(s meno paveikslas. Tiek jos patsai vai
das, tiek nieaftgfe gyvenimo bėgis nenušviesti pakankamai 
aiškiai. Apie ją tiek žinotai, ką ir kiek pąsfa(koja pats Dantė. 
O. jisi tą nedaugei savo prąsitį^inuų apsiaučia dar skajitmeinų 
mistika, simboliais^ ąlegorijoniis; todėl sunku atskirt, ktįn _ 
gryni faktai, o kur poeto pągdaĮžinimai. I

Todėl sprendžiau t Beatričės problemą, prieinant a labai 
nevienodų, ir netgi vištai priešiųgų nuomonių.

Kad Beatričė Dantės kuriniuose yda apsčiai simbolizuok
' • .. ~ B '

tąsi paveikslas, tąi neabejotina. Problemos branduolys tai 
klausįimas, ar Beatričė čia yra t i k t a i simbolis, ar- i r siįm 
bt-lisi.. į 1. L <

Visi Dantės tyrinė toj ai sutinka klausimu, kad poetas1, 
karštakraujis pietų žemės sūnus, siąvo jaunybės metais1 pa
žinojo ir ragavo meilėsį, ir kad jisį, paišydamas Beatričę ir. 
sįavo santykius su jąja, tįtm reikalui pakeiksiu skolino įŠ 
šios) savo žemiškos meilės1. Tokių paveikslų yra skolinta, iir 
Šventojo Rašto „Aukštojoj Giesmėj“ („Giesmių Giesmėji“O, 
kasi ten bebūtų jos autorius — Salaimonas, ar ’ kitas. Bėk 
Beatričės prtoįbHrįat tai yra klausimas: Ar Dantė saVo 
„(Naujame Gyvenime-“, „Puotoje“ ir „Dieviškoj Komedijoj“ 
dainavo šią slavo žemišką meilę, ,ar jis čia, sekdamas Aukš* 
tąją, Gijeslmę, Beatričėje išaukštino tiktai simbolį? ,

Del šita tat ir skiriasi „Realistų“ ir „idejalistų“ ‘nuoinoV 
nes,. Tuo tarpu kai pirmieji įrodinėja BeaįtriČę vis dėlto Ibiu^ 
vusį tikrą, gyvą žmogystą iš kūno ir kraujo, ‘indi|vidą, istori
joj sas'mĮenyibęy paskutinieji — „ideafeitaį“ — sako tokią as^ 
tnenyfbę niekada negyvenusį o esant ją tik abstrakciją,' tik 
poeto sieloj ir vaizduotėj gimusį idealingą paveikslą.

Tuo tarpu neliesdami tų dviejų kraštu linų nuomonių^ 
išklaušykim įvairįų .laikų ir tautų didžiąušių Dantės tylū
nė to jų nuomonių ; , . n į . ’ • ; . Į

Piją reiškią siim-bdlingas BĮeatriččs paveik šias 
,ąpsik r it ai?

Iš seniausiųjų Dantės komentatorių Dagitės sūnus, J o- 
ku!bi|a:3. Dėaii-tė, vadiniu Beatričę šv. 'Rašto Apreiš- 
k i m u ir t e o 1 o g i j ą; kitas Dantės sūnus, P e t.r a s D a n t ė, 
vadina ją tai išmUnti'Įmi, tai teologiją. Taigi, jau pa* 
tiesį p omo» sūnus neturėjo vienodos nuomonės; o juo toliau, 
juo didesnis nuomonių įvairumas;. Tos pačio|s gįaldynės, kaip 
ir Dantė, italų rašytąjį’kfcl Bokiači j a.s (Boccaccios), kuris 
antroje 14-jo šimtmečio pusėj, kaipo pirmasis Dažotės profe* 
šorius, komentavo Plorenmjoj j,D. Komediją“, Beatričę laikoj 
simbolizuojant g ei b s t aįn č ią ir iš g a natn Č į ą m a 1 o n ę; 
pranciškonas da Bu’tDš (tuoj po Bok'aįčijo) ją laikė esant
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tai kcn templatingą protą, tai padedamąją (coo- 
peiante) ir vykdomąją (consumante) mąkmę, t^i vėl teo-_ 
įo gi j ąi; i a u. d im asi — k».rdk«'čj.o nu u t eo 1 ogjtj ą„ 
Lom'bar dis — dangaus išmintį, arba teiologi ją.

lA9tme šimtmety B aŪ[b‘as simbolinę Beatričę; Vjt(dįna 
D le v c p a ži n i m u, R o š>ę 11 i’s — D i e vo Išmintimi, 
-S c o 1 a r l’s — iš m1 i n t i m i apskritai priskyrus čion ir gėtį 
B i a g 1 i o' Į1 i’iui Beatričė yra te oi o g i j'ią, t. y., Die v o d a- 
lyk ų m p k š 1 a s, lygiai. kaip ir A b1 e k e n’ui. B ta n c’a^i- 
Beatričėje matė A p reiškimą, savo palties1 valią ir Dievo 
p agalbą. Taip pat ir Galan ti’s vadina ją A pr(eiš
kilnu. Tuo pat laiku kai BBaįhc’as. patiekė savo aiškinimą/ 
Prancūzijoj FaurieTis atmetė bet kokį alegorinį Beatri'-. 
čės aiškinimą ir manė Dantę ir „‘Komedijoj“ dainuojant tik 
savo jaunybės santykius su mylimąją; o jo vertėjas italu 
kalboj n’ Beatričėj mato šventą poeziją. Vokiečiaį Fi
laretas ir paskiausiu laiku taip pat Gildė meisteri s 
prisidėjo prie senesniųjų aiškintojų Beatričę laikydami pa
deda m ą j ią malone. V i t e i BeaĮt r ičė pr ad žio j yra n u sj i - 
1 e n k i a nd i o t i k ė j i m o atstovas, o nušvitusi „Komedi
jos“ Beatričė — filosofijos nugalėtoja, kovoj išblaįi- 
dyta, jokio antpuolio nebijanti teologija;. Delff’asl iš 
Beatričės padarė D fa. n g a(u s Je r u z a I į, arba Kris t a\jl S 
S u s,i r i n k imą». V ė g ė 1 ė ją vadina a t bjV^giaį m'ąrj-a 
malone ir drauge Dievo Išminties ir išglaniymo' 
mokyto j ja. Toliau, B e r g m a n’aš pataria Beat riče/ 
kyt k r i k š č i o n y b ė s gen i j u m', Go-schięTis joje įmatė 
tai konltehtplatingą pažinimą, tai Bažlniy- 
Čią; R.od’as — teologijos įkūnijimą ir drauge cie- 
sib r y b ė' ’s g a 1 y b ę,; H e 11 i n g e r’iui jau „Nau j o jo Gyve
nimo *' Beatričė buvo g e 1 b s t a ū č i o s m a 1 o n ė s s i m b o'- 
lįisi; o paskui jam joje yra simbolizuofeg Dievo .išgano--. 
mojo darbo misteri j a, ir pagaliau išganymo idej a. 
Jė'zujitui Gi^t'inmiin’lui Beatričė visai yra; Kristąu^ 
Bažnyčios'simbolis. 1

Žvilgterėję dar į naujuosius italų kolnentaitorius, 'rainį- 
darne, kad Tomase’o Beatričę laiko teologijos tnjo'-l 
k'stju, Francio s i’s — meno i n t u jie i ja,. Troya ir 
C a e t a ni’s — p a 1 ąi m i n a n č i u m' o k s 1 u, G u a 11 e r i’s, 
Fo r n a c i a r i’s, kaip ir pirmiau anglas Bario w’as — ko n-, 
templatingu gyvenimu. Perez’as kaip ir Gaįrpel- 
lini’s padarė ją scholastikos a^istotelininkų aktinguo ju 
protu, Frigefi’sį — siela, kylančia į Dievą mei
lės šp amais, Puccianti’s — religine, d orine ir 
pili e t i n e i š m i n t i m' i. P a sį q u a 1 i g’ a i Be'aįįr ič ėz. yr a
sdjeilįįofe. kli Intlum'ias arba mtad o-n'u’m a'st; Bvipsta in o 
Campo ją vėl padaro \t. v*ia r k a n č i a jn D i ė v o Iš'm'pnl- 
t i m i J ė zu j itui Ctįp r n oi d i Beatričė, bud amą vis išk’ad išitd- 
rijos! 'asmlenybė. atlieka Dantei įvairius ufficci, arba Dievo
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norimus 'darbus, mokindama jį tai gėrio, tai te»isingu- 
tolio, tai gaililpguino arba Dievo Išminties}. Šis- su
pratimas larti'mtafs Bosett'i’o supratimui, kuriuo Beatričė 
yra K r lept ajfu s s i m!bo 1 i s, paski'aju pavadinta D i e v o I š- 
m rifu t ijniį.' ' (Niuo (tb me(toĮi<nas d’A n c o no.ą aūškimmąp 
Beatričę esĮant Jsim'biioli idėjos ap sĮkritąj. Su šiufo 
aiškinimu sįisi<siek<ja de, c ti^fo aiškipimas Beatrįčę 
esiant gro/žį, dorybę ir iš m in t į, bekūnį ir sus vel
nintą ijndiividą, nebe individą, bet tipą ir rūšį, 
n e m o te n į, bet m o t e r i š k u m ą, a m ž i n ą j į G o e t h ė’s 
moteriškumą... Jam Beatričė daugiąu kaip mote
ris,gražaus ir naujas angelėlis, nesu žmoni n tas, 
*dūfev WkfpmMst (dar nerealizuotą^ idealas,, veid- 
d'aisĮ, ku r iame reišk iasi v i sĮa klais gražu, gera ir 
t teįs(i nĮg;Įat Įtakoj tokių įžymių aiškintojų <k'aįp d’Ancona 
ir de Sanctis. B arto M’is statė Įsiavo hipotezę Beatričę esant 
i d e a 1 i to g ą toi'o t e r į, tuo tarpu kai šiaip jis ją vadina* 

■d v fa sii jn/je doktrina, d i e v i š k u mok si u. Sąryšy įsu 
šiais aiškinimais eina ir Renier’o išvedimai apie dvejopą 
Beatričę: pirmąją išimti n a i m o t e r į, kitą išimti n a i 
šimboĮį (teologiją), tarp kuriedviejų stovi vidurinis daly
kas» ■—’ donna pietosa, Nuo šių aiškintojų nenustolsta j par 
grindė ir C a r d u c c i’s, vadindamfats Beatričę v i d u r a m ž i ų 
valstybe, tikėjimo, teologijom, Bažnyčios sim
boliu. 1

1

Paminėsam dar tokius italų Dantės didelius tyrinėtojuą, 
kaip Pole t te ir B ert h ier’ą. Tirmąjam Beatričė yrą tai 
d i e v i šk a s in o ks las ir t i k ė j ima š, phfskutiniajam — 
dieviškas1 Įmioksljas;. . Iš anglų to pat laikosi Baynes, t tuo 
tarpu k'ai Lp welU’is'e priieisdamas „Naujojo Gyvenimo^ 
Beatričės realybę, visas kitjais Dantės moteris laiko esant 
grynasl dikcijas ir Komedijos Beatričę reiškią esant teo
logiją. f S c a r t įa z z i n i’s< pirmiau supigęs Beatričę kaip 
d. i e v i ši-k ą apšvietimą, paskiau joje mMo p o p f e žf y- 
b ė (S simboli (Virgilijus jam yra jUomos ciesorybėš simbo
lis'. Kraujui, kuris sutrįaukė krūvon vistos šiuos įvairius 
aiškinimus (Dante 452—456), Beatričė ytoa,' D i e v o I š* m i n‘- 
t i s[, t. y.,\ iš virs ą u !s< (e i n a n t i š v i e s! a, nf e s i r e m i -ai n' t i 
n a t ū r Įįįi i o proto f u n k c i j o m i si- ir jis laiko ginčą dėl 
Virgilijaus ir Beatričės reikšmės pabiaagtą (t. p. 461).

Bet tai buvo perdrąsūs pas'akymji(s.■ NeŠUVienodino nuo
monės dėl to ir 20-me šimtmety, nepasibaigė „idealistų“ •ir 
.y^realisitų“ ginčas ir. ■ iki pat šių Dfetntės sukaktuvių. Kaip 
pirmiau, taip ir dava" dauguma tyričė'ojų e ni vidurio keli p, 
Beatričę laikydami p u si ba u realiu paveikslu, p u s i a u ale 
gorija. Ir tik nedaugėtos!, neši tenkindami šituo negriežtumu,, 
siekia gįliau ir eina toKąu viena ar kita pnešinigomfe lįnk- 
inėmįš:, Čia paminėsime po vieną kitą tipingą tų priešihįūi 
linkmių atstovą — iš pačių paskirsiu laikų.

■-o*
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Kaž koks vok.ietys A. Rudiger’is pasakojai daugel 
metų siukę> galvą klausimu, kas tokia galėtų būt Beatrice, 
kurią Dantė „Naujojo Gyvenimo“ 30-nie skyriuje vadinja 
^stebuklu“, kurio jšaknys yra vien stebuklinga Trejybė (uii 
miracolo, la cui radice e stolfepnenbe la mirabille Trinidad'e)* 
Na ir '1894/95 m. žiemą jis jsirgd amas, kįaj neižnia kelinį 
kartą skaitydarnias „Naują j į Gyvenimą“ ir laužydamas ^ai
vą, ką galėtų iieikišt nupaišyta 3-me skyriuje vizijiaį, užmigt 
staiga išbudęs ir atbusdrenas, kaip per sapną', girdėjęs, save 
patį aiškiai ištlaįrįant žodžius.: pTai yra krikšto siakrajmlen,1- 
tasl“. Apsigalvojęs dieft to, jis: nudžiugęs,, kad. raidę s. tikrąjį 
Beatričės probBmos išsprendimo raktą. Savo gaįvojimo dar 
viniusjis išdėstė straipsny: „Die Brauengestalten in Danties 
/JNeuemf Lidbdn“ und ihrief einzig . mögliche Bedeutung“' 
(Hochland 1913/14, Į, .430—447, 593—604). Čia jis kraštu* 
tinio ,,idealizmlo“ būdu įrodinėja Beatričę es|ant k r i k š tio 
s! a k r a tol e n t ą, apiskrįtui a n t g a m’ t- r n i ų 1 šigfai n y mx> 
p riemįani»į personifikaciją, altoriaus saddral- 
mentą, slulst ip rito i mo sakramentą, kunigystės 
sija k ra tol- )e n t ą (atsisjakaaitį Dantę pasveikint), motery;- 
sttės s aki r am ten tąg trutoipai sakant, jam Beatričė yra. 
septyni sakramentai plius Bajžnlyčios ganomoji 
ir miok’o/m^ ji vaizdžia; visja tąį įįraugęl [sudaro 9, o tai 
jau ir esą visa kio totokūrs.

Betgi rimtas Dantės tyrinėtojas ir natojų kelių šiamą- 
darbe skynėjais proft E. Krebs’as pfa^odė visą tokių R u* 
diger’io išprotavimų įsilpnumą ir menką jų autoriaus nusi
manymą pagrindmiuos^e Dantės tyrimo klausimuose (Deut- 
s'ches Dantje-Jahrbuch, Fünfter Ban!d!, 1920, 93—97). Tfaffjaį 
tų išprotavimi’ arčiau ir nežiūrėsime. Či;ą tariamės būstią. 
įdomiau išgirst nuomonė kito asmens, ginančio B<eja/tričęH 
siimJbolingurną, nepripažįstant joj^ bet kokios istorinės asme* 
nybė^, kuri nuomdnjė yra išreikšta šio Dantės jubilėj-auis. 
proga. Tos nuomonės reiškėjas tai jėzujitlafe d-ras Dzido^ 
riusi Hop fner’is, žinomos Eeldkircho jėzujitų gimnazijos 
profesorius. .

Savo pažiūras; Hopfner’is išdėstė dviejuose ,,Reichsd 
post’o“ dienraščio (1921 m. 66 ir 186 MM) straipsniuose ir t 
viename š!avaitr($ščio įDjąs neue Reich“ (lü^’l. XII. 25. M 13) 
sjtraipsny. Iš jų tat ir pamėginsime ^pasakot autoriiau|į- 
mintis. f

Pasfak autorife^is, Dantę ištikęs toks didelis tragizmas^ 
kokisi Igai neištikęs üb' vienu senųjų ir naujųjų laikų poetą}! 
jo meno paveikjHus, neapsakomąjį turtinlgės ir gražios* vaiz-i 
duotėsl kuriniūs laikb eh&nt istoriniais <Va^ykais.. M^fė^Ū 
trokštančios jsiielbs šiomis jnbilė jąufe dienomis' maldinlgfad
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klausėsi saldžių žinių, kąd krikščioniškialisias iš visų poetų 
yra buvęs; 'taip pat ir p^pba'sčiausiąs' žmogus, savo įmeflėk 
romaną pradėjo jau nuo (dievintų 'metų ir turėjęs: drąsos ^Išfvo. 
širdies istoriją ištriūbyk visiems [ateities laikams. „Naujame 
Gyvenime“. ’ Kas žino, ar klausyt šių pasakų tūlas įsimy? 
Įėjęs! ir tūlla įsimylėjusi nejuto savy dvelkiant dantiško ga- 
bumo! — šyptelėja autorüusl

Seniausi Dantės Komedijos a i skintoji J, kai ji dar mesi- 
vadino „dieviška“, bet tokia buvo, taigi Dantės anržininjkaą; 
kurie ’jjį turėjfo geniausiai pažinoti, Wp jų jo ^paties. sunue 
Petras,, per pusę žmogaus am’žio turėjęs progos geriausiai 
pažint tėvą vigais jo •s.aįityjkįiRfi-s, tie aiškintojai nesiklaį1- 
d,iro poeto kuriniuose ieškoti istorijos: ; jiem's Beatričė yra 
sjlmbolilsi. Tiktai štai po kokio pusės šimtmečio Dantei pJąĮsv 
mirusį, Italų literatūroj pasirodo liųdniaįųsio paveikslo rite* 
risĮ, pusprancūzis Bokačijasį gimęs Paryžiuj iš motinos, p r ai v 
cūjzėisj, lygiai paiaidlate gyvenime ir raštuose ir visai «nepa
tikimas savo istoriniais dirviniais; šis didvyris turėjo njeji 
lemto ^atkaklumo apjuosint šviesų Dantės paveikslą. Prinp 
cipu cherchez la femme i(ieškokit moterš) leidosi jis ieškot 
istorinės Beatričės ir — rado ją’. Tai išdary t, rods:, nebuvo 
sunku,: nes dar ir dabar Beatričė yra labai išsiplatinęs It/V 
luose vardas, o pirmiau — d'a^r daugiau. Pątsai Dantė turėjo 
tuo k ardu dukterį, pas/lcui apsidengusią vienuolės apsiaustų, 
Bokačijc Beatričė vadinosi P o r t i na r y t ė, patapusi pas
kiau žmona kažkokio Biagidi’o; daugiau jis apie nieko nega
lėjo ĮsĮu teikt.

Tačiau sh pasaka apie gražią kaimynę moksli jau se
nai apsįidirbo. Scartp/zzini’s, vienas iš geriausių Dantės1 ži
novų paskutiniais dešimtmečiais saiko: ,,/Portinarytės neiką* 
las! yra galutini dingęs, nors ir kažkiek pala dinų laužtu 
cLefll jo sįavo ietį.“ Dantė juk pats sūįko trumpai drūtai, joĮg 
toji, kuriai jis pašvenčia )s|a(vo kurinius ir savo gyvenfimą, 
buvo vadinama Bre(atriee, t. y. Pal'ąimute, tokių žmonių, 
kurie nežinoję jos tikrojo1 vąrdbl Taigi, Beatričė yra ne a$* 
mle-ns, o reikšmės vardas. Bokačijo amžininkas da Buti’g 
labai aiškiai stoja prieš istorišką Beatričės supratimą, gal 
būt, kaip Hk kald kovotų sU BokaČiju ir jo nioĮkiniu Bhfens 
batdi’lu'. „pajėtum manyt“, ra^o jisį „Beatričė esanti kaip 
ir kuri kita margaitė su kūnu ir krauju, bet taip nėra|T“ 
.Dantė, ra^o jis toliau, išėjo iš pranciškonų obdieho, kuriamo 
visada gyvuoja teologiją, ir todėl jis sako, Beatričė Jam 
mirusi ir paslėpusi nuo jo (savo veidą.

Dantės gaujas Gyveniniais“ ir jo „Komedija“ reikia 
suprast kaip du rom'anlu, kurių didvyris y Ta ne DanW bet 
žmogus,. 'Nes kiekviena poezija, norinti būt tikras^ me
nasi, tur pralaužt sifeferas pavienes buities sienas ir .įprasi/* 
plėšt visluotinu paveiku to. Tai darMit, poetui palh>kaįnia. 
laisvė savo paties pp(tyrimū!S' pint su didvyrio nuotikiafö. .Q.

o
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Dantės /Komedijoj“ net istorinės a.snieniyibės jo jjnajnkoee 
tūlu atžvilgiu netenka sjąvo iųdividumo. Jei jis sąyo gtm 
■bėjo Gvido NoVejlo dą Polentos' tetą, žinomąją PraiioiŠk^ 
da *Riminienę nukiša į pragiarą, tai »tuo jisi nenor pasakyk 
nei pats lesąs tikras dėl jos pražūties, nei sklaįtytojas turįs 
būt tuo įsitikinęs: krikščioniškiausias iš visų poetų negalį 
galvot taip nekrikščioniškai: gyvųjų ir mirusiųjų teįisėjlas 
tai įtlik vienas Kristus. Bet toji Pranciškė, kurią poetas, 
vaizduoja, toji juk pelno pragarą: istoriškumo čia neneik' 
žiūrėt.

Į)ar mažiau istoriški yra abiejų Dantės veikalų didvy
ris) ir didvyrė. Komedija yra jaunybės'romano atbaigimas1 
ir apkarūnavimfoH Joje jis išlaikė, ką prižadėjo „Naujojo 
Gyvenimo“ gale: j i si Beatričei pastatysiąs paminklą, kokio 
neturi jokia kita mOterisl T ą t r i K o m e d i j a p i r m d J 
ei 1 ė j y'rj a B e a t r i č ė s/ i šf a uk š t in i mją s; K o m e d' į- 
j o s d i d ž i a u s i a s tik si aš — B e aįt r i e ė s. š 1 o v ė. O jei 
taip, ir jei Beatričė yra istorijos asmuo, tuomet ^Dantė ant 
savo jaunybės meilės objekto kaktos užspaudė tikrą spin
dinčią krikščionybės tiesų karūną, nuostabiausią d'afngiškbs 
kilmės dijademą; jis čia būtų padaręs tai, ką norėjo padąryt 
Goethe, kai svajojo Dievo Motinai pialšvęstą karūną Ein^zy- 
delno turtyne „užspaust ant šviesių savo Lilės garbanių“. 
Bet toks darbas, rodosi, vargu suderinamas su kilniu krikš
čionių poezijos kunigaikščio charakterio pakeiksiu, kadangi 
poetas ture jo žmoną ir buvo bent penketo vaikų tėvu. Taigi, 
toksf būdamas, ar jis būtų g;a(bėjęs ištisus metus ir metų de
šimtis! negalvot 'beveik apie nieko daugiąju, kaip apie įavo 
jaunybės meilę: apie ją. jis kalbėjo, rlašė, svajojo; jai 
jis meldėsi; dainavo apie ją „Naujame Gyvenime“ ir pa
galiau, ją garlbindefnas^ padėjo jai po kojų savo gyvenime 
kurinį, kuri dirbo daugiai!^ kaip dešimt] metų? Kuri žmonū» 
būtų galėjus tylėdama su visu tuo sutikti? O yra šmeiži
mas tvirtini, poetą neĮS<ųgy(yeinįus su satvo žinona: ištorij)a; 
apie tai nieko nežino.

_Kad Beatričę nesiuprastų buvus istorijos aJe'menį, Dantė 
sukurė dar kitą veikalą, „Puotą“ (Convivio), perdėm a lė
go r i n į dalyką. Jame jis dainuoja, savo meilę kitai mo
terėly »pašvenčia jai (savo kaneonus, suskirsto šias dainas' Jr 
nušviečia jas panhJšiu būdu, kaip „Naujame Gyvenime“, kad 
pagaliau patiektų iškiljniingą pareiškimą ir apgailestavimu,1 
jo jhaująją meilę esjant nieko daugiafu kaip filosofiją, įr 
jai būtų gėĮdosį jei kitaip būtų aiškinama. Daro tikrbi 
įspūjdžio, kĮad ,Į,Puota“ yra ginialmasis „įNaujo Gyvenimd“ 
raštas! Nes jo įvaįde jis sfakb, „Puota“ netik nenadaryr 
slanti „^Naujam Gyvenimui“ jokio nūostbHo-, bet būstafn(l$ 
jam1 didžiausiai maldinga, ir jei jis tame prie raidės pra^-* 
mėsi pjrijdedąs alegorinę, tai čia j iS .vangu* turis Kirą imsią, 
kaip atmest raidės praisme „Naujojo Gyvenimo“ aiškinimą^
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J is taikąs alegoriją todėl, kad po e tų t ai p p r i i m t a (pier? 
Ii ipoeti e usįafto). - . i.

Be šių esti dar daug daug kitų šios paniūros pagrindų, sako 
toliau-Ho.p'fnerisi. Sulig jiomi'3 Dantė yra krikščionių tikėjimo 
poetas, o jo Beatričė niekas kitais, kaip tikfšitas tikęj im as, 
palaiminąs' tikėjimas (fede beajtriee^ kitame gyvenime per
einąs j palaiminantį regėjimą (vįsione bie^įtrioe). „Naujasis? 
Gyvenimas!“ yra pašvęstais tikėjimui, kurs gali gaut mir
tingą sfmųgi iš klaidihgois fitosoBijos; ir Komedija iki y,Eo^ 
jausi“ pašvęsta taįn pačiam tikėjimui, kuris dabar betgi yrai 
apvalytas1; nuo įžengimo į gRojų“ Komediją pavedama Dieyo 
leg'ėjimdį Vieną kartą Beatričę jis pavadina šviesa, at
einančia tarp taiĄsjų proto ir {amžinos Dievo tiesos; .jis ęial 
supranta tai, ką teologai pažymi žemėj lumen fidei (tikėjimo 
šviesia), aname pasauly — lumen gloriae (šlovės Šviesia); 
priešais! Šią dvilypę šviesą stovi dar trečioji — lumen ralio- 
nisi (pr'j\) švitea)., kurią Dantės veikale įkūnūją- Virgilijus-

Tik toks supratimas mums rodos visiškai susiderina! šu 
kilniu krikščionių poeto charakterio paveiksiu, —- bįajigiia 
Ho p f noris. Ant jo švįelsaus drabužio m'es* nie privalo m1 pri
tiki jokios; dėmės, kurios istorija mums1 nebruka su būti
numu. Jis tur* teisės į savo paveikslą be dėmių. s Mūsų 
dienų pasfauHis, kuris visai ne pajėgtų sukurt tokio gilaus 
tikėjimo veikto, Komedijai sliprast tur užsidėt kliokite 
akinius^ netokius, pro kuriuos jis žiūri į šių dienų kūrybbsf 
vienadienius kurinįųs. Dantė, žinoma, sąmoningu būdu, pa- 
mėgždžiojo sienų jų laikų šventąjį dainių, kuris Aukštojoj 
Giesmėj, rodįs^ žemiškos meilės tonais' ir paveikslais^ gįedh 
tačiau tik aukščialu žemės) esančią m’eilę. —

Taip tat protaųjįa vienas iš p alkiausiųjų laikų Dantėj 
.aiškintojas, nepripažįstąs Beiajtričės istorijos asmenybę. Ko-* 
kių argumentų turi priešingos’ linkinės aiškintojai, pajffikk 
sime kitam kartui. ■ Pr. D.

! (Nie galas!.) ■ _ t

Kaip gyvena kity šalip moksleivės.
Laiškas iš Kelno apie tenykščių kastalildų moksleivių 

įLijiobte“ draugiją). į '
llmle „(N. Vaidilutes1“ sąsiuviny padėję iš Kelno trumpą 

prof.t’H. Meyįerio laiškelį (53 pusi.) ir tenykštės katalikių- 
moksleivių draugijos ,jEijobo s“ įstatus (62—63 pusi.), daba a' 
štai turimė. ir daugiau žinių iš tos draugijos .gyvenimo ir 
darbų, malbniai 'mums suteiktų vienos iš pačių Lijobaįčįų
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slavo mMm's įlašytu laiškų ir informaciniais lapeliais. ’ TWjį 
laišką čia įdedame ištisM, papijldyidąmi jį lapelių žiniomis.!

/ ’ - (XIV) '
Katalikių Moksleivių
^Lijobosu Draugija.! ’ \

Keįlnasį W22 imi balandžio /mr 22 d? • 
Labai gerbiam'ap ponas Direktoriau!

■Nuoširdžiai dėkojam už Jūsų draugingą interesląviniosi 
lūšių pastangomis. /Ponui profesoriui Meyeriui pavedus, aß

galiu Jums pranešti vieną kitą džiuginantį dąlyką apie gy- 
venimą mūa(ų susivienįjime^ .

Susivienijimo-narių skaičius per pustrečių metų pakW 
iki 700.j i Religinėmis ir pasaulinėmis priemonėmis visa pa
daryta narialms vieniems su kitais suartinti ir vesti prie ųžĮ- 
sįbrėžtų idealų.į Kiekvienas narys gadina į rankas' spaus
dintą programą apie susivienijimo da?bų tvarką vieno pus
mečio bėgy.; Didelis narių skaičius uoliai dalyvauja pamal
dose, du kart mietų ketvirty laikomose Šventos Marijos Kal
int oli o ‘bažnyčioje.! Greta to yra da$r eucharistinė kuopa/ 
kuri kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį susirenka Švem 
čiausiam Sakr&|mentui pagarbint. Aukštesniųjų klasių airbaf 
baigiančioms daromos du klart tridienės rekolekcijos; Ypač 
dideliu įdomumu renkasi mergaitės į šiaip (ne religinius) su
sirinkimus. [KiekvįeĮnas susirinkimas vadinu jas i tam tikra 
idėja. Pavyzdžiui, aš Jums prikergiu mūsų paskutiniojo pa
sakos vakaro programą.. Tokius vakarus rengia pasikeisd’a- 
mosi tai viena tai kirai mokykla.^

Ypatingai gausingo pūakinfmo apturi moksleivės taip 
pat rateliuose ii* atskirose p als k ai tose J „fLijobai“ patarnaut 
sfcojo įžymios pajėgos ir vadauįa meno rateliams, literatūros 
kur Sdmfe, mĮužikbs kuo pelė m sy rankdarbių būreliams ir k/ 
'Rankdai bių būrelių darbštumu Kalėdomis; galėjo būt apdior 
vanoti dovanomis 300 Vargšų vaįkų.

Taip pat atsĮkiromis paskaitomis teikiama mums puikių, 
dalykų Antai kun. Mukerin'anafe1 nesenai labai patraukia
mai paikojo vyresnėms moksleivėms apie ^Moters uždą-, 
viniusl“. Baigusios 'mokyklą buvo pamokomos eile pask/aftų 
pašaukimo pasirinkimo klįausįmu.

Ateinančią vaslarą numatytos iškilos pareiniaisL Jei ne
būtų taip toli, mes; ir Jus atlankytume ir pašiūrė tume kaip 
gyvenama ir dirbam^ jūsų draugijoj. Bet kadangi tais padją- 
ryt negalima, tai i^š Juisi gražiai prašyčiau ir tolialu1» palaikyt' 
susirašinėjimą tarp mūsiškio tenykščio seserišKo sustįvieni
jimo ir Lijobos. , f ' ' ?'

Visomis Lietuvos moksleivėms katalikėms nuoširdų pa« 
sveikinimą iš* senojo Kelno siunčia Lijobos vardu

Marija Gejilen’aitėū
Kbln-Kippeą _
Nohlstrasse 28. , i > ; ;
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KAIP GYVENA EITŲ SALIŲ MOKSLEIVĖS 205Šią laišką dar papildome žiniomis iŠ atsiųstųjų sui Mšku spausdintų lapelių.
I» Iš „LijobosH Draugijosprogramo žiemos pusmečio.* (Niuo W21 inį |s(pallių m. Iki 1922 m. balandžio m.). ■ 'AitiusnAukštyn! Šiuo o balsiu mes išpažįsta™.■ slaįvo norus „jpLijoboj“. Draugiškai susivienijusios lygiose, ūpingose padangose, mes norime augt višame kfa^s teisingą,■ gerą ir gražu, mes norime išaugt kilniomis^ didžiomis moteiĄmisl kurios) išsižadamąja meile tįagnau ja Dievui ir žmonėms^ 3}am turi mums padėt šio žiemos pusmečio „Lijobos“ darbai.A. V i s| ų n a r i ų y r a g a. r b ė s d ai y k a s d a 1 y v a u t,- į' • PamiaÖdosle įsu pąmjokiŽĮu (4 k^ag.t; nurodyta laikas1 irvieta). ■ _ >2. Pasauliniame susirinkime (3 klagt).B. L ais vai p as i renk ąjmo s narių kuo pelės: . lt Religinių apologetinių pasikalbėjimų (kas dvi savaipt ės; tačiau paskilaju užbraukta).2į MūsĮų poetų pasaulėžvalgos (k!a(s dvi savaitės).& Filosofinių pasikalbėjimų (kas dvi savaitės).4. Įvado i religinį mjeną (kas dvi savtaltės). j =b. Įvado į muziką (kas dvi savaitės). < /G. Paskaitos ir pasikalbėjimai apie pašaukimo p'^sūflikimą ir atskirus pašaukimus (drauge su Katalikių Motte rų jaunimo skyriumi).7. Šokių kursai (nariams nuo 16 metų; kaina apie 75 auk1.; paskiau nubrauk'thĮ).8. Rankdarbių kuopelė Kalėdų dov’aįiomsi gaminti.C. Eucharistinė ,,Lijobos“ kuopa (vadovaujamla religijos mokytojo' Dick so, kiekvieną kėtvir',- tadienį prieš 1-jį mėnesio penktadienį turi pamiajdas su pa- mokslu Šventosios Mergelės seserų liecėjaus. koplytėjei 5 vai.; nariai kviečilaĮmi kiek (galimai gaus/ingiau dtįyvaut jose dėkinga meile Euchariisltijos Išganytojui)D Šiaip kiti darbai a '(atskirų mokyklų grupėse bus paskėlbti vėliau).Reikia greit pranešti per atskirų mokyklų a^tsitbvos apie prisidėjimą į kuopeles. Per atstoves! įteikiami ir nąuj j aš dr augi jon priklausymo ženklas (po 2 auk&).
II. Iš pasaulinio susirinkimo programos š. m. kovo 28 |dL *A. Paskaitos:1. Atidaromasis pasveikinimiąs1. 1 3 1 ;21. Dvejetas dainų (atliks trijų blaįlsų moterų chorai).3. Pr jf. Meyerio metinių „Dijobos1“ darbų apžvalgai4. D-ro Reut herio paskaita: Paįsaka vokiečių kūryjboj1.B V aidinimąs 1tam tikro pasakiško turinio veikajėlio (RumĮpelstlilzchė n^

50



266 KAIP GYVENA KITŲ ŠALIŲ MOKSLEIVĖSsu dainomis solo, cho r,u, pijaninu ir deklamfemja; (dalyvanih ' jauti asimlens mąJūnitokhls, jo duktė, karalaitis, k!am!b!airinėK. Rumpeįsltūzoliien, medėjai ir medėjos, aitvarai ir kiti gaiaįuC. Gyvieji paveikslai.Bilietu kaina 6 auk., naciams —.2 auk. i
Vienos danu mokyklos įspūdžiai.Kilus, didžiajam karui mhįno gyveninio ąpystovos ta® Nusidėjo, kiad aš buvau priverstaišvažiuot į Kjopenhajgfe Danų žemė sšotin ę, p rad ė t am gimn'a^i jo s mokslui ąo^iąm eiti.“ Po dvejeV metų aš ir vėl sugrįžau į Lietuvą. Čia td4 įduosi įsu draugėmis ,,N. Vaidilutės“ skaitytojomis. p!a£ida,< linti keliais mane įspūdžiais į tą svetimos žemės mokyklą patekus.Mokykla, kurią aš lankiau, tai yra prancūzių vįenjuoiįų šv. Juozapo sĮeserų laikoma gimnlaizija drauge su pradedaV imaja mokykla miesto centre (Osterbrogfeįdės gatvėj). Jojlę iš visto 11 klasių Aš išėjusi Rusų gimnazijos 3 klasesi ir mokiusis privačiaį tua buvau priimta į VII-ją klasę, kuri maždaug atitiko Rusįų gimnazijos IV-jai klasei.Pirmą diena šitoj mokykloj man p,atdarė didelio įspūdžio f Mokytojos^ visos vienuolės, labai maloniaį mane sutiko. Jos mane vaišino ir kalbinio, Jbiet ąš labaj maža isupra- tau jų kalbėsi, nes daniški visai nemokėjau, o vokiškai taip 7 pat ąilpnai. .Paskui mane nuvedė į klasę. Ten buvo apie 30 meiv gaičių Jos visos su manim1 pasisveikino. Mokytoja paskyrė mian vietą ir išėjo iš klasės. Viena iš ^moksleivių atsdsltoijb ir ilgai ką tai kalbėjo, LAŠ tik tiek' MuprMau, kad ji k'aĮpM. į įmanei. Ji drąsino mantę, kad ,a^š jausčiaus taip, kaip s’atvo tėvynėj, ii1 kiad jos vįsos įstengs;s. man padėt. Pabaigus kalt , bė.tj ji nusiėmė nuo slavo [kaklo karolius ir neidavę man...Mąn pasidarė be gaįo maloniu patekus tarp tokių'mergaičių. Vėliąu viena iš jų nuvedė mane į koplyčią. Ji bu|yo nors mažytę, bet labai gūąži, ms buvo išpuošta gražiognis. gėlėmjis|. Paskui apėjom gimnastikbsy fizikos ir paišy|bioši kambarina Ten taip pMt viskas, buvo gerai įtaisyta ir graižiai siu tvarkyta. , ;'Antrą dienx kai suskambino skambutis, (visos ėjom į koply- lytėlę kalbėt maldosi. Po maldos grįžom į kl[a|sę ir prasidėjo p'amokojSi. Mdžiosios pertraukos metu visos, klasės susi-’ ėjom į valgomąją sĮalę ir ten pusryčiavom. Pamokoms pasibaigus' ir sudėjus knygas vėl eidavom' į koplytėlę kjaįbėt» maldos, o po maldos visos skirstėmės namo.Antradieniais ir penktadieniais mūsų koplytėlėj buvo laikomos mišios, į kĮunas susirinkdavo visose katalikės moksleivės!. Per mišias giedojo moksleivių choras. Šioj mokyke lo j pro te sitančių buvo daugiau kMp katalikių. ‘
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KAIP GYVENA KITŲ SALIŲ MOKSLEIVĖS 267
•rr—~ .   —. ' ~ i'...'..'■2.'.','7' • . ..u .■ !~-rKiekvieną mėnesį visą gimnaziją sušaukdavo ‘į siaję. Tjetti siusiiinkdavo ir visos mokytojos., Kiekviena klasės globėją, šaukdavo iš eilės Šavo mokines ir kljaūsdavo kitų mokytojų, nuomonės' apie ją. Visas tuo (būdu pašaukus;, viena iš imbky- tojų pasakydavo ppajĮcaUblą. - • • . ’Trumpam laikini praslinkusi, iaįš. visai pripratau prie naujos tvarkos/ 'mergaičių ir mokyto jų.Žiemos metu ręngdavom koncertus neturtingų vaikų naudai. Į juos daugilaūsiai atsilankydavo moksleivių tėvaį. Pavąs'ary kas dvi savaiti eidavom į miškus', parsinešdavom daug gėlių, kuriomis! 'puošdavom koplytėlę ir dä(vo klasįas. . ■Kopenhagoj dar yra ir kita tokia mokykla tų pačių s|ei^ sjenųs. Toji mokykla su penšijonu. Pensijoje reiškiasi daugiau prancūzų kalbosĮ įtakos. Pirmiau ir šitose mokykflioiseį viekas (buvo, prancūziškai. Tik paskiau valdžia uždraudė. Dabar,/ Įmano lankytoj mokykloj viskas, buvo dėstoma daniškai (žinoma, išėmusi svetimas k-a Was). Mokytojos buvo beveiį< Įyisos vienuolės. Mano buvimo laiku (VII ir VIII klasėse) tik dviejų dalykų mokytojos buvo ne vienuolės'.šitos, mokyklos pridera čia esamfa(in šv. Juozapo seserų vienuolynui. Jisai yra užmiesty. Jame buvo mergučių įr vokietaičių, ir lenkaičių ir k. Jame buvo ir vienok lenkų kunigas!. Gimnazijos mokytojos vienuolės šventėmis visos yykclavo i tą vienuolyną ...Kalbamoj 'mokykloj besimokinant, nė nep/aįutau, kaip prabėgo dveji metai. M,. Si—tė.

Vienos lenkų mokyklos įspūdžiai*Prieš dvejetą metų karo banga buvo miatne nublioškiusį į Lenkų žemę,; į Žirardovą. Tai nedidelis miestelis Varšuvon apskrity. iTen buvo viena vyrų ir dvi mergaičių ginUnrafzi- josc Ponios Javorovskiehės vadinamoji „Pirmoji“ gimpao zija turėjo, valstybinės gimnazijos teises. Joje ir m!ain buvo lemta pusė metų išbūti. j ■ •Šioj gimnazijoj taisi metais buvo tik 7 klapsės; kitais me- taisi ponia direktorieiiė manė įtaisyt ir 8-ją klasę, .jei mokinių skaičius nesumažėtų. Mokinių buvo per 200. Dau- {įausia mažesnėse klišėse. 6-je klasėje buvo tik 8, 7-je .— 14 ar 15. <Pastatyta ši gimnazija buvo visai blogai. Mokytojai neturėjo jokio autoriteto. Dažnai, būdnvo, mokinei paprašius mokytojo apie šį tą paaiškint, mokytojas tik nurausdavoįi ]bežinodamas ką atslakyt. , Buvo tik viena lenkų kalbos mokytoja, baigusi aukštesnį mokslą. Šią gerbė ir k'Iajusė jois ne tik mokinėsi, bet ir mokytojai. Ji tik viena rimtai žiū-’ rėjo: į gimnaziją ir norėjo nors kiek Ją taisyt,tačiaįu jaį vienai buvo sūnku eit prieš Visus mokslo jus. Iš kitų kajbų kiek geriau buvo p aslai y t& lotynų kalba. O prancūzų ir vo-
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kiečių kalbos taip b'logaų klald 7-sįos ar 8-sios klasės Hier- 
g ai t ė nemok ė d a v o ne t gera i i š verstt pers khflĮ yto d alyko,

Doros atžvilgiu buvo taip pat neperg:eria|usiaJ: nes tai 
labai maža 'įtupėjo mokytojams», o ponia direktorienė dau
giau žiūrėjo, kaip galint daigiau pinigų ištraukt iš tėvų, 
nekaip labo iš mokinių. Mūšį kunigas itįaįi buvo, rodos, taint, 
kad prisiklausęs iš mokinių visokių tuščių kalbų, skieptų 
jasi mieste — Apskritai, nors' pusę metų buvusi .aš iš tos' 
mokyklos neišnešiau n'ė vieno gero’ įspūdžio.

Vyresniųjų klasių mokinės turėjo savo vadinbpn’ą „Štvie- 
timo ratelį“. Jo pirmininkė buvo minėtoji mokytoja Bud- 
zinskienė. Tas ratelis įsitjaisė labai gerą chorą,,i ^rengdavo 
pastai as. koncertus kur Luoto dalyvaudavo irarts'tų iš Var- 
šuvosi. Per mėnesį kartą buvo rengiami Vakarėliai ir šokiai. 
Šitas ratelis netik linksniibo mokinės’ tais' vakarėliais; jis' 
dar užn^ 1 čdc.vc neturtingų mokinių moksilapinigius, duo
davo knygų, kas neįgalėjo pirktis. Jis turėjo dfctfr gerą kny
gyną, kame buvo keli tūkstančiai knygų, daigiausia lenkų, 
rusų, o taip pat ir kitomis kalbomis. J, B—to.

Mergaičių mokyklos Lietuvoj.
Karmėlavos Mergaičių Ūkio Mokykla.

Ši įstaiga įsikūrė 1918 m. dar vokiečiams Lietuvoje šeimi 
ninkaujant Kauno Lietuvių Katalikių Motėrų Draugija gavo iš 
jų leidimą įkurti šią mokyklą. Įkūrimo sąlygos buvo labai sun
kios ir, nepatogios. Valdyba pakėlė daug vargo ir rūpesnio. 
Nors gamta čia labai puiki ir vieta sveika, tinkama mokyklai, bet 
trobesiai buvo sulūžę, apleisti, vieni sudegę, kiti suardyti — iš
rodė tikras laužas. Atsidavusios moters su energija pradėjo šį 
darbą, neatsižiūrėdamos į vargus, trukumus, pradžioje nič nieko 
neturėdamos — nei šaukšto, nei puodo, nei pinigų; ir pasitikė- 
damos tik žmonių gailestingumu varė tą darbą ir neapsivy
lė; nes gerų žmonių širdis neužmiršo rengiamosios mokyklos.

Pirmoji mokyklos vedėja a. a. p-lė Stanelytė, suprasdama ir 
jausdama reikalingumą ūkio mokyklos ypač mergaitėms, visišku 
atsidavimu mokyklai dirbo pusę metų ir iš nuovargio susirgus 
mirė. Mokykla, pereidama įvairius trukumus, vis dėlto diena iš 
dienos kylą aukštyn, nes Dievo Apveizda, matyt, turi ją savo 
globoje. Šiandien jau mokykla yra gana tvirtai atsistojusi, nauji 
trobesiai kyla vienas po kito ir yra vilties, kad geros širdies 
žmonės ir toliaus rems taip reikalingą mokyklą.

Mokykla yra mokymo ir auklėjimo įstaiga. Jos tikslas yra:
1) išauklėti doras, kilnios Širdies ir tvirtos valios mergaites, 

kurios sugebėtų gyvenimo audrose žengti pirmyn tiesiu keliu.
2) Nurodyti mergaitėms moters uždavinį, kaip ji turi veikti, 

kad taptų gera pilietė, šeimininkė ir motina, platindama dorą, 
kultūrą ir pažangą ekonominėje ūkio srity.
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Kiekviena mokykla stengiasi ir rūpinasi apšviest mokinių 
protą, duot kuo daugiausiai teorinių žinių, bet užmirštama ūkio 
auklėjimo sritis, kuri ypatingai mergaitėms yra reikalinga.

Mūsų krašte beveik visos mokyklos, o ypač ūkio mokyklos, 
visos yra mišrios. Galima gerai suprasti, koks tai gali būti au
klėjimas! Antai, sujungus ugnį su Ugne, kyla gaisras, kurs išnai
kina didžiausius miestus ir pasilieka tik gražaus miesto degėsiai 
griuvėsiai ir šlamštas. Taip pat yra jungti bendrai ir jaunuo
menė, ypač trečiame amžiaus laikotarpyje ir dar ūkio mokyklose. 
Tai yra tik demoralizacijos, sugedimo plėtojamos ir jaunų jausmų 
užmušimas. Jaunoje širdy paliks ne grožė, bet grožės skeletas.

Karmėlavos Ūkio Mokykla nori sulaikyti dorą ir aukštesnę 
moralės susipratimą mergaitėse, kalbamam pavojui pašalint. Į 
mokyklą priimamos vien tik mergaitės, kurios laisvai, linksmai 
eidamos savo pareigas, prisilaikydamos nustatytos tvarkos, ben
drai gyvendamos nuolatinėje globoje ir lavindamosios manda
gumo išeina mokyklos programą.

Kandidatės į mokslą priimamos baigusios pradžios moky
klą arba privačiai išėjusios šį mokslą. Kandidatės privalo turėti 
nemažiau 16 metų, turėti pasą, dbros liudijimą, metrikus, gydy
tojo liudijimą ir turinčios reikalaujamą užmokesnį, būtent: už 
mokslą 400 auks. metams ir 400 auksinų už bendrabutį mėnesiui

Ūkio skyriai vedami šie:
1. Daržininkystė ir sodininky s t ė. Pažinimas ir 

atsakančios dirvos išrinkimas. Daržo užvedimas, medžių čiepi* 
jimas, daržovių ir gėlių auginimas.

2. Paukštininkystė. Paukštininkų užvedimas, pau
kščių auginimas, skaitmenų vedimas.

3. Bitininkystė.
4. Naminių gyvulių auginimas, šėrimas ir gydymas.
5. Pieninė. Pieno pažinimas, pieno laikymas, susipaži

nimas su pieno indais, sviesto ir įvairių sūrių dirbimas.
6. Ki a u 1 i n i n k a i. Kiaulių auginimas, racijonalus šėri

mas, paršų ir kiaulių tukinimas.
7. Išdirbiniai. Dėstoma įvairių daržovių vaisių ir mėsos 

konservavimas.
8. Valgių gaminimo menas estetikos ir igijenos at

žvilgiu.
9. Keptuvė. Įvairios rūšies duonų, pyragų ir saldainių 

gaminimo būdas.
10. Sandėlis. Dėstoma jo surėdymas, pažinimas, lai

kymas, produktų suvartojimas sulyg sustatyta norma.
11. Rankdarbiai. Paprastų drabužių kirpimas ir siuvi

mas, lopymas, adymas ir įvarus smulkūs rankdarbiai.
12. Skalbykla. Baltinių skalbimas ir lyginimas kietų 

apikaklių, spalvotų drabužių, šilkinių, vilnonių nertų, ir k.
13. T v a r k o s m e n a s. Laikymas ir vedimas namų tvar

kos, metalinių daiktų valymas, k. a., lempų, vario.
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Teorija (I ir II kursas) 
Daržininkystė

2

&

U kursas.
Tikyba
Aritmetika Paukštininkystė
Chemija Bitininkystė
Lietuvių kl. Namin. gyvu!, auginimas
Zoologija Pienininkystė
Geografija Daržovių, mėsos ir k.konser„

Valgių gaminimas
Kepykla 
Skalbimas

Be šių teorinių dalykų geresniam išsilavinimui mokinėms 
dėstoma visuomenės dalykai, kad jos turėtų visašališką prade
damąjį proto ir fizinį išsilavinimą.

Bendro lavinimo dėstomi šie dalykai:
I kursas

1. Tikyba
Lietuvių kalba \
Aritmetika C
Botanika 4

5. Lietuvos istor. !
6. Geografija (
7. Fizika

Gimnastika
Dainos

1. Sąskaitų vedimas. Paprastas būdas skaitmenų 
'knygų ved mo, biudžetų inventoriams tikrinimas.

2. I gi jena. Taupinimas ir laikymas sveikatos, gelbė
jimas žmogaus nelaiminguose atsitikimuose.

3. Pa s i k a 1 b ė j i m a i J š p e d ag o g i k o s. Žmogaus to
bulinimas ir auklėjimas; apie moterų klausimą.

Mokinės dvi savaites būna pamokose po 6 vai. į dieną ir 
dvi savaites praktikoje su teorija po dvi valandas į dieną.

Iš tėvų, globėjų reikalaujama palaikyti 'mokyklos įstatus ir 
.dienotvarkę, kad mokinės būtų atsiunčiamos paskirtu laiku į mo
kyklą, nesivėlytų gryžti iš atostogų. ‘Atsitikus svarbiai prieža
sčiai, globėjai ar tėvai privalo pranešti apie tai raštu.

Už mokslą ir bendrabutį, mokama ratomis: įstojant mokama

10 dienų
už pusę mokslo metų, o paskui protarpiais.

Atostogos: Kalėdų dvi savaitės, Velykoms 
vasaros atostogų 1 mėnesis.

Mokslo kursas 2 metai. I - ■
Įstojančios privalo turėti tokį kraitelį: 

Marškinių 6, Šiltą kaldrą —
Naktinių bliuskų — 3, Pogalvį —1
Liemenėlių (Stanikų) 3, Šiaudinį —
Rankšluoščių — 
Nosinių — 12, 
Paklodžių — 4,
Užvalkalų — 2,
Kojinių vasar. žiem O, 
Suknelių išeiginių 2, Drobės naujos ar dėvėtos 
Suknelių kasdienių 2, Mazgotės mažos prie skyrių — 6 
‘Bliūskelių kiek nori. Šepetėlių rūbams ir batams po 1 
Skarelių, gal v. marg 2, Peilį prie skyriaus — 1

- » ' baltų 1, Šepetėlį ir puoduką dantims 1
Didelę skarą — 1,

• Naujų mokslo metų pradžia 1922 m. rugsėjo 1 d.
■ KarmAlarietė.

ir

4, Kapą lovai uždengti, baltą, g. b. drob., 1., 
2, Kapą pogalviui pridengti — L
4, Apatinių sijonėlių žiemai ir vasarai po 1. 
2, Žiurstas mundurinis (uniforma) 1, geist. 2 

„ drobinis prie darbo — 2
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n/Kauno MergaiČiij Mokytoju Seminariją*
Apie šią pirmąją Meirgaičįų Mokytojų Seminariją jau 

kiek rašyta /N. V-tėsį“ praeitame sąsiuviny (206—7 pusi.). 
.:Šį kart paduosįme į.ją stojimo sąlygas; ■

-Stojant į I-ją rtengiiamąją klasereikalaujama dviejų 
gimnazijos klasių kurso mokėjimai', į 0-ją rąnig?a(mąją — 
trijų klasių/į 1-j į pagrindinį (Sjetaiip^rijos kursą — keturių 
klasių. Kandidatės su atatinkamų mokyklų pažymėjimais 
priimamos be egzaminų. Laikančios egzaminus1,' laiko iš'• re
ligijos,, lietuvių Jral'bbSį istorijos^ geografijos, tgam)t!otyr(^i, 
f aritmetikos ir geometrijos (šio dalyko, tik į 1-jį pagrindinį 
kursą).

Už mokslą mokama 100 auks. mėnesiui; gyvenančios1 
'bendrabuty, be to, dar mokiai .500 lauksi laikymui. Stipendijos 
pirmąisiaie mokslo metais' niekalu neškiriamos.. Kitais mie
tais) Stipendijas galės g(a(u!ti tik gabeshės. neturtingos mo
kinės.

Kadangi bendrabuty vietų skaičius aprėžtas, tai kanjdh 
datės! (įspėjamos pasiskubint paįduot prašymus, kad laiku 
būtų žinoma, kiek bendrabutį praplėsti. SiunlčiaVit prašy
mą,’ reikia drauge atsiust: 1. gimimo dokumentą, 2. mokyk
loj, jei turi, pažymėjimą ir 3. gydytojo pažymėjimą dėl svei
katos.

Baigusios du pagrindiniu seminarijos kursu ir išlaikau- 
sjos reikiamus egzaminusi, gaunla pirmojo laipsnio pradedar 
mųjų mokyklų mokytojų teisies Švietimo Ministeirijos’ nu
tarimu l*9j21 m. gruodžio m. 31 d. 10265 M.

Stojamieji ^gkamlnai s. m. birželio m. 17 d. ir rugpjūčio. 
16 d.

Prašymus' išsiųst adresu: Mergaičių Mokytojų Seminat 
rija, iViešoji Aikštė 2, Kaunasi

Semlnari jo s> Direkcija.
Marijampolės Mergaičių Bendro Lavinimo Kuršiai.

C L
. Marijampolės Mergaičių Pensijonato Valdyba praneša, 

kad stojamiiej' egzaminą! į Bendro Lavinimo 1-jį ir 2-jį kur- 
■zusį bus šį. m. birželio m. 16 (d. ir rugpjūčio m. 16 d'

Kandidatės į 1-jį kurSą turi laikyt egza/minus iš trijų 
dalykų — rieliigijos, lijetuvių kalbės ir aritmetikos ir mo
kėt, kiek jų reikalaujamu mokėt stojant į 1-ją gimnazijoj 
'k'lasję. / . ’ '

Kandidatės į 2-j į kursą laiko egzaminus iš šių dalykų: 
1. religijos ((Sienojo ir Kąmjojo Įstatymo Šv. Istoriją); 2,. lie
tuvių kaSbos (visa Damjioh(aj/Čio gramatika, diktantajs, atpa- 
slakOjimiai, eįiiės); 3. aritmetikos (ligi dešimtinių trupmenų); 
4. vokiečių kalbos (skaityjmlaš, alt p ašakojimas, eilės iŠ Hirt,si 
LejsiebUch Ausgabe E I ir II; gramjatikos pradžia: Artikelį 
linksmiavimias, asmėįila/vimas): 5. gamtotyros (žemė, vanduo,
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272 MERGAIČIŲ MOKYKLOS LIETUVOJ

oras); 6. geografijos pradžia ir trumpa Lietuvos geografijos-- 
apžvalga; 7. isįtorija (trumpa Li^tuVos istorija.).

Prašymus, įsiusti a'drußu: Mergaičių rensijonaįo Valdy
bai, Marijampolėjie'j Petro Kri^ulčiūjio g.

- ■ 1 Pemsiijonato Valdybą.

%

H

it

v

ft

Iš Lietuvos moksleiviu gyvenimo.
KaunSS» Kauno Į gimnazija š. mi gegužės m. 18 d„ padarėm 

gegužines į Aukštos os Panemunės mišką. Gegužinėse atsilankė- 
p. švietimo Mi niste ris. Po piet apie 4 vai. į gegužinių aikštę 
dar atvyko St. Seimo vicepirmininko kun. J. Staugaičio lydimas 
popiežiaus Vizitatorius Lietuvai kuo. ^ecchini. Vienas iŠ mo
kytojų jį pasveikino Šiais žodžiais: „Illustrissime Domine! Ut 
Sacrae Scripturae verbis utar, dilatatum ėst cor nostrum prae 
gaudio, iam actum esse tempus qnö aditus ad Sanctam Sedem 
regimine russico praeclndebatur. Gaudio gaudemus nos iam non 
tšntum libere posse Apostolorum linvna adire, sėd etiam in 
nos tris focis poss.e excipere Apostolicae Sėdi s Vices Ger en
tern. Tibi, Illustrissime Domine, nos iuventutis magistri et 
nobis concredita proles hac occasione manifestamus nostra 
piissima Vota (Šviesiausias Viešpatie!‘Tariu Šventojo Rašto žo
džiais: pinta mūsų širdis iš džiaugsmo, kad jau praėjo tie lai
kai, kuomet susisiekt su šventuoju Sostu neleido Rusų vyr au
gybė. Didžiu džiaugsmu džiaugiamės mes dabar galį netik lai
svai pasiekt šv. Petro Įpėdinį, bet net ir savo namuose priimt 
jo pasiuntinį. Mes mokytojai ir mums pavestas jaunimas šiąja 
proga reiškiame Tau, Šviesiausias Viešpat e, musų nuoširdžiau
sius jausmus).

Po šio pasvekinimo V klasės mokinė A. Kliorytė„, 
moksleivių vardu teikdama aukštam svečiui adresą, pasveikino- 
Šiais žodžiais: illustrissime Visitator! Ante diem VII Idus Fe
bruar i as iucundum pervenit ad nos nuntium, Sancti Petri Se
dem ascendisse Eminentissimum Cardinalem Ratti. Fuimus 
sumusque duplo laeti: prima enirn vice tot saeculorum de- 
cursu Christi Vicarius Suae futurae gregis tam louga remota 
pasoua ipse invisit.

Civitas nostra bis meruit AltisJmi Hospitis excipiendi gau
dio frui* Devotissimis nostri animi affectibus exceptus inque* 
ad ultirnas nostrae patriae fines comitatus et perduotus nostri& 
cordibus suae paternae beuevolentiae indelebilem impressit 
effigiem, quam prae oculis habentes nos, iuventus catholica.

fl
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*

hac occaMone nacti, Sanctissirao Patri properamus in Tua per

fiten, nös, Deo opitulante, paratos esse hac incredibilitatis 

nostra wcolumis servetur.
Haec nostra Vota manifestamus equidem die, qua toto 

in orbe catholico colitur Tua patria oriundus Sanctus Venan- 
tius, qui aetate par nobis, incredibilia pro fide tulit, quemque 
confidimus potentem vitae nostrae iuvenilis totorėm fore (Švie- 
siausias Vizitatoriau! Šiq metę vasario m. 7 d. pasiekė mus ma

HII

iii
n

u

dona filialis obseqmi et amoris sensum protestari palamque
' ' ■ ■ y. 7 ~ jl * • ■ . • .. . ~

saeviente tempestate, forti animo omnia inf austa ferre, ut fides

l die, qua toto 

tins, qui aetate par nobis, incredibilia pro fide tulit, quemque 
confidimus potentem vitae nostrae iuvenilis totorėm fore (Švie- 
siaustas Vizitatoriau! Šię metę vasario m. 7 d. pasiekė mus ma
loni žinia, kad šv. Petro Sostą apėmęs Jo Eminencija Kardinolas 
Ratti. Siąja žinia mes lietuviai ypač buvome nudžiugę, nes- 
pirmu kart šventojo Petro Įpėdinis būsimos taip tolimus savo 
avi jos kraštus patsai yra aplankęs. Lietuvos valstybė du kartu 
turėjo laimės priimt Aukštąjį Svečią. Mes Jį pasitikome ir pa
lydėjome giliausiais tikybiniais mūsę širdies jausmais. Mūsq 
širdyse amžinai pasiliko Jo tėviško palankumo paveikslas.

Visa tat turėdami galvoj, mes, Lietuvos katalikiškasis jau
nimas, šiąja proga pasinaudodami, Tau tarpininkaujant, reiškiame 
Apaštalu Sostui tikru s-ūnn klusnumo ir meilės jausmus, šiais 
prieštikybinės audros laikais mes esame pasiryžę, Dievui pade
dant, visa ką iškentėti, kad mūsa tikėjimas išlikta sveikas.

Šiuos mūsų jausmus reiškiame kaip tik tą dieną, Kada Ba- 
žnvčia mini tavo tautieti Šv. Venanciju, kuris, būdamas mūsų 
amžiaus, tiek yra iškentėjas už tikėjimą. Tikimės, kad tasai 
Šventasis bus ir mūsų jauno gyvenimo globėju).

Paskui Aukštasis^ Svečias pasigėrėjo-‘ tautiniais žaidimais, 
pasiklausė daina ir palydėtas trukšmiugomis jaunimo ovacijo
mis grįžo atgal. Ekskursantė,

Gegužės j

Ekskursantė,
28 d. Kauno ateitininkai (moksleiviai ir stu

dentai) turėjo savo metinę šventę. Vainikais išpuoštoj bažny
čioj (prie St. Seimo rumu, kur ir visada laikomos moksleivių 
pamaldos) šv. mišias laikė Kauno I gimnazijos kapelionas kun. 
Jokubauskis, asistuojamas dviejq klieriku studentu. Per mišias 
protarpiais šalia vargonų dar grojo smuikas ir giedojo vienas 
balsas. Komunijos ėjo gražus būtys jaunimo, da ugi a šia 
mergaičių, gimnazisčių ir seminarisčię. Garbė joms, kad 
šiuo atveju pasirodė esančios uolesnės amžinųjų vertybių bran- 
gintojos, nekaip j u draugai! — Mišioms pasibaigus, užlipęs prie 
vargonų choras pagiedojo ateitininku himną. Paskui kun. Jo
kubauskis pasakė pritaikintą pamokslą, y

Po pieta tą dien turėjo būt gegužinės į Napoleono kalną. 
Bet dėl šaltoko oro neįvyko. Ir labai laimingai atsitiko, 
šv. Komunijos priėmimo dienas reikėtų mums mokytis praleist 
kiek kitoniškiau, negu paprastai. Ypač gegt dnėse pigu pakrū
mėmis išbarstyt brangiuosius perlus ir išlaistyt saldqjj vyną,, 
kurį tokiomis dinomis yra sau pasiteikusi siela.

H
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Iii. 28 d. tuo po moksleiviu pamaldų žinomas—Gegužės n
lietuviu rašytojas filosofas Vydūnas, tuo laiku buvęs atvykęs

as, užėjo į gimnaziją ir Čia įdomiai kalbėjosi su mokslėi- 
i ą. Kūno augimo klausi-

H

Ii

į Kauną laikyt paskaitų, Kauno I gimnazijos moksleivių kvie- •z* v- • ♦ ’ .•- • • : ’* v» • • ' • • “i t • • ii i •.čia:
vija apie k ūn o ir d.v asi o s a ug i m ą. Kūno augimo klausi
mi! plačiausiai paliesta buvo tinkamo mitimo reikalas. Gerb, 
kalbėtojas vaizdžiai ir įtikinamai įrodinėjo reikalą atprast nuo 
mėsiško maisto ir pratintis į augmenišką. Taip pat palietė šva
ros, apdaro, kvėpavimo, judėjimo ir k. igijenos klausimus. 
Kalbėdamas apie dvasinį augimą, palietė reikalą pasirinkt skai
tymui tiktai tinkamas knygas, nurodė, kaip turi eit tikrai drau
gingi santykiai su vienų kitais ir k. „Aukite ir gyvenkite kitų 
labui“ — pabrėžė gerb, kalbėtojas kaipo vieną iš didžiausių jau
nimo gyvenimo uždavinių.—Nors gerb, filosofas savo išprotavi
muose niekur nesirėmė krikščionybės mokslu, o tik savo pa
tyrimais, tai betgi jo lupomis čia perdėm kalbėjo anima natu- 
raliter christiana (prigimtimi krikščioniška siela). Po pasikal
bėjimo prelegentas taip pat rimtai atsakinėjo į patiektus mok
sleivių paklausimus. Tik patys paklausimai, deja, toli gražu ne 
visi buvo lygiai rimti: vieni buvo visai najivūs (vaikiški), kiti šiaip 
tiko tik pajuokiu t dalyvius. Tai, suprantama, nedarė garbės 
nepasirašiusiems paklausimų padavėjams.

Nors visi pasikalbėjime užkliudyti klausimai buvo palie
sti, rimtai ir giliai, bet jie būtų galėję būt nagrinėjami ir dar 
giliau, jei klausąs jaunimas būtų buvęs tiktai vienos katros 
lyties — ar vieni vaikinai ar vienos' merginos. Taip reikia ir 
patart padaryt tokių pasikalbėjimų organizuotojams kitą kart 
Nes esant abiem lytim drauge, visada išeina, kad daug daly
kų, kurių tur rimtai paboti viena katra lytis, kitai lyčiai išro
do juokingi, — ir visa virsta juokais ten, kur jokių juokų nėr, 
-o tik patys rimčiausi gyvenimo dalykai. X.

R a si te f n i ai. Raseinių gimųaizijoj šiemet mergaičių
yra I 3d. (A ir B) — 21, II — W/pI (A ir B) -t 21, ;HVJ- 
9,, iV — 111^ VI — 2; iš visio 83. Jau nuo pirmiau dalis, mer
gaičių čia buvo atįtininkė% djajis — latž'alinjiiikės, bet, di
desnė dalis nedalyvavo nei jokioj orgahizacijoj. Tačiau mar
gaitės, nors ir dalyvavo kitose kuopose, betgi nurniaįė < r ei- 
kalingumą jkurt atskirą kuopelę. Jos troško prakalbėt savo 
foalšu. Mišriose kuopos^ dalyvaudatmo,s jos pasižymėdavo 

£ tylėjimu. Jei kuri prabildavo,; tai .veidafis kaito ir baisas 
drebėjo). Mat reta kuri mergaitė nebūtų buvus vaikinų už- 
kritikuojama, pašiepi>a|na. Tatai pereitų metų gegužės) m. 
9 d. '(taigi, dar prieš ,,Naujajai Vaidilutei“ pasirody:s|iaiiit) 
isįkūre vienų mergaičių moksleivių budelis, pasistatęs. savu 
tik ^Lą ap š arvo t moterį mok siu ir dora.

Sis būrelis jau pirmuosius žingtehius žengdamas sutiko 
žiaurių priešininkų. Nors nejauku buvo, bet likimo nieiš- 
vengsį. Vis dėlto jau ir. darbavimosi pradžioj pasirodė', kad 
mergaitės gali vienos, b'e Vaikinų^ laisvai darbuotis'.

t
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IS LIETUVOS MOKSLEIVIŲ GYVENIMO 275Birželio 5 d. mergai tesi surengė gegužines^ gavo kiek p elno ir linksimaipraleido laiką.Šių mokslo metų pradžioj mergaičių būrfelį ištiko naujas; smiigis. • Rudeny bu važiavusi ir prajdėjus.mokslą dėl kažkurių priežasčių pinnipinkė nepasiskubino sušaukt susį- rinkimo Tuomet mergaitėj vaikinų įkAihėjim'aįs ir šmieir žimaisl fsuagituotos, privertė vieepirminink'e (pžrmin(įi{kėĮsi nėstat) Sušaukt s uiSiirinkimĮąbi į kurį įsibrovė ir vaikinai ir n ujo to laiko ?,įsfivie,š patavo “ mergialičių tarpe. Tai ir buvo padaryta didelė kfeddla. Apsireiškė tas pat, kaip ir kitose kuoposje: silpnas būrelio veikimas.Tik paskutiniuoju laiku, kai buvusi mergaičių pirmininkė atsisakė iš būrelio dei susidėjusių jai gyvenimo .aplinkybių, tai vicepirmininkė, matyt, rimtai norėdama pagerint būrelio darbą sus auk ė slaptą susirinkimą. Thöne susi* rinkime ir iškilo (aikštėn visi nepas&tik’ėjįmaį. Cįa atsiradd iš mergaičių sugebančiu paskaityt net referatų ir gana rimV tųl. Tai aiškiai rodo mergtettesi turint tas- pat jėgas kaip ir vaikinusi; tik nesant tinkaUių apystovų joms išreikšt, priverstos jas žudyt. Šis susirinkimasi buvo įdomus1; kiekvienoš* ^Kutės' žibėjo linksm'a šypsena,' nesi jautėsi niekieno nevaržomo,s, nep ašiepiambsf.Taigi s;u pavasariu atgijusi Raseinių, gimnazijos kuo-* pelė tikimės daugiau jau nebeapmirs. Jos savųjų vadų valiosi pasiryžimas ir sielos' tvirtumas, turės visais kliūtis mu- galėt. R asĮe'in iet ėl.
' %

. r /J jų r bark a si Jau nuo 19-21 ml lapkričio mėn., Jurbarke gyvuoja mergaičių ^aįeitinųikių“ ir „fcank'lieic(iyfcr 
a,vaidilučių ^ekcija‘t Sekcįjon priimamos mergaitės, pradedant nuo antrosios klasės. AteitininkėiS sudgro vieną sekciją, o kanklietės dvi: trečiosios klasės ir antrosios1.Sekcijos; tikslas — kiek galint daugiau susipažinti su klausomais, liečiančiais moterį, kaip teorijoj taip ir praktikoj ir vadovaujant „N, Vaidilutei/s, nustatyt juose pa- s-aulėžiūrą, ^sutinkančia su katalikų mokslu. Priemonės tikslui atsiekti šios: rašomi referatai, ir rengiamos paskajiltoią. Buvo parašyta refedafų šiomisi temomis: į Būkim Vaidilų- tėšT;* „Šių dienų ir senovės yaidįllutė;“, <„Kaip mergaitė turi elgtis“ ir ^Dr^ugiiškumašĮ“. Išrinkta referatų tvarkymo komisija, kuri skiria tėmas tolimesnėms paskaitoms. Komis{i- jos| nuskirtos šios temos: J,Ar reikalinga K. Vaidilutė“’ J,Krikščionybė ir moteris^“, „Dora ir motejūsi“t, „Mrtemes reikšmė gyvenime“ ir „Kas moteriai labjialusiiai turi rūpėti gyvenime“. t i ■ , • ; . .pSavoj atskiroj sekcijoj mergaitės gyviau darbuojasi negu ateitininkuos ir kankliečiuofe. ■
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• . ’ u *Pedagogų tarybai uždarius visas kuopas, ligi ketvirto* sies klasės1, tapo uždaryta ir „Kankliečių Vaidilučių44 sekcija. Liko tiktai vypesin.ėsės vaidilutės“, kurių ne per (įau* giausia. '■ ' • / J. [Nors Ir nedaug narių, bet sekcija gyvuoji pusėtinai'. Tur s$vo nedidelį knygynėlį, kuriame yra ypatingai mergaitėms reikalingų knygų,, daugiausia liigijenios!. Susiriūkįniai vi-> suomet (būva įvairus ir gyĮvįC Sekcijai d(ąųg padeda ir viejna mokytoja, Nuteikdama mergfajtėm's reikalingų žinių.1922. IV. 27. ’ y K—na.Kupiški si. Pirmą kartą tenka apie Kupiškio progim'- nazijosi mergaičių moksleivių veikimą šį tą parlalšyti. Läfe šiol nebuvo progos- mums apie jsavė* 'kalbėti, nes meiS kartu su -berniukais ateitininkų ir kan|kliečių .kuoptose daįyyau- davome. Netik sĮavaimingai veikti nebandėme,, bet ir tose k u op o sie mergaičių maža tebuvo. vMokytojai p-lei Juozelėnaitei į Kupiškį atvykusi ir, paą dariusi su moksleivėmis apie lavinimo-si reik'ailą pasĮįkalbė* jimųį vistas suprato atskiros1 mergaičių kuopos įkūrimo naudą'. Praeitų metų ^lapkričio 15 dieną įvyko siteigia<nmr Siis susirinkim’ais. Iš \karto turėjom 30 narių j o daibarf vis daugiau įsitoja. P-lei mokytojai padedant pagaminta ir kuopelė^ programa. Jon įeina s vfojrb i ausi* mergaičių lavinimui pritaikinti dalykai, k'ąip antai: siąvęs lavinimais, dora, moterų klausimas, prie ateities diaįrbo tėvynės labui rengimą-» siis ir ki Susirinkimai daromi kas filtrą savaitė, jei, kas nesutrukdo. Jie yra gana įdomūs. ‘Referatai rašomi jpačiųį narių paprastomis temomis. Paiyy^džiui: „Apie kambaria švarumo užlaikymą4,,Mandįa|gumaa(“>, „Liežuvio suvaldymas44, „Draugavimasis4^ ir k.Dar p-lė mokytoja idaug ką papasakoja. Kurie referatuji naudingi, visiem^, \w kviečiame į susirinkimus įr beirtaijįir kusi moksleivius. Kai kurie susirūpinę, kad mūsų kuopa, kitomsi konkurencįiją daranti^ kad merg^įtėS! savo veikimui paskutines pajėgas dediatnčjos. Mes jiems į tai atsiakom'ek kad nė viena iš bendrų kuopų (neišsitoją, tolimesnis mert gaičių tose kuopose dalyvavimJa's taps ak tingesnis, nes mes atskirai papi'ld»oan|ef, ko mums bendrose kuopose tiüksttek Tokie priekaištai yra naudingi: jie duoda progos» tvirčiau savo siekimus vykinti ir geriau vieniems- kitus suprasti. .Dabar tie maži nes(usipra\timai tarp mūsų ir draugų beveik išnyko. Tik laukiame,, kad ir gerbiaįni mūsų mokytojai tuos kilnius idealus paremtų. Pro g i m h a z i s t ė.
Pilviškiai. Pilviškių viduriuoji mokykla įsikūrusi yra jau. 

4 metai. Mokinių turi pakankamai. Mergaičių lanko mokyklą 
iš viso 57. Atskiros lavinimosi kuopelės mergaitės neturi. No^ 

okykloję veikiančiųrinčios lavintis kuopelėse priguli prie i 
organizacijų — ateitininkų jaunesmųjų ir vyresniųjų. Jaunes-

II
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II

ii

niuju ateitininkų kuopa skaito 37 narius. Tame skaičiuje yra 
17* mergaičių, Vyresnieji ateitininkai turi 18 narių — tame 
skaičiuje tiktai 2 mergaitės.

Ateitininkai daro dažnus susirinkimus su paskaitomis ir 
leidžia perijodinius laikraštėlius. Be to, vyresnieji ateitininkai 
dar veda mokykloje kooperatyvą, pirkdami tiesiog iš Kauno 
s ande i u knygas ir reikalingas mokiniams rašomus daiktus. 
Visame tame daugiausia darbuojasi vaikinai. Net. „N. Vaidilu
tės* vaikinai kai kada ima daugiau, kaip mergaitės,

Mergaitės! daugiau darbštumo, kad reikalaudamos lygiu 
su vyrais teisiu, ištesėtumėt su jais ir darbuotis. L. p, n l.

H

Kr a ž i a i. Šiuos metus gimnazijoj gyvuoja ateitininjkų. kuopa, išsidalinusi į keturias kuopeies._ Pate t ar ųjų tarpe atskirai veikia mergaičių kuopelė, įsikūrusi ^praeita rudenį. Narių esam a apie 20 su viršum. Susirinkimai daromi ,kas antra saVaiitė, kurie punktualiai įvyksta. Susirinklmajms^ rašoma referatų, a/tpas[akojama pavyzdingų, skaitytų knygų turinys, sakoma eiįės ir džįaugsmiįngjąil skaitoma straipsniai,.- gavusi n'aują Vaidilutės“ numerį , Susirinkimėli daže niausiai baigijalma „ateitininkų“ himnu ir „vaidilučių“ daina.Apskritai-, šios kuopelės nariai yna. žemesniųjų,į.y. lįlTl ir IV k’l. mokinės, tad „kjąilnų nugriauti“ dfeiT negali, bet ateityj galima iš jų tikėtis rimtų darbininkių. Snaigė.1 fPllungė^ Šio m. vasario 23 d. negailestingai mirtis išplėšė Joaną Gadeikaitų iš mušę moksleivijos' tiarpo, iš tarpo tų draugų,.kurie rengiasi nešti šviesos švyturį į kaimą, į liaudį.Velionė buvo Plungės reales gimnazijos.' 4 klasės mokinė* Kaime užaugusi, buvo be galo pa įmylėjusi jo pilkąjį jaunimą, kuriam visomis savo jėgomis^ ligi įstodama gimnazijom į, dirbo, švietė jį kiek galėdama. Sunkus tai buvo darbasįypač viešpataujant okupantam vokiečiam. Ko ne visas visuomeninis gyvenimas buvo apmiręs,, o juodas, lyg titanas, debesys pridengęs ir velionės mylimo jaunimo padangę. Tačiau ii*“ tuomet velionė r ankų iiĮe^nuleido ,4 drauge su juo kentė, vargą vargo, sielvartais dalinosi.Noras dirbti ir sodžiaus jaunimo meilė vertė Joaįią dar ' labiau dėl jo pasišvęsti. Jiafu* tuo pačiu metu ji dalyvaują, slaptai įsikūrusiose jaunimo; kuopelėse Plateliuose, Plungėje; visą laiką eina tarpe tų kuopų ryšio pareigas. ŠiaSį pareiga * eiti buvo pavojinga, nes žandarai dažnai pakeliui žmones su laikydavo ir iškrėsdavo kišenius... Atmenu, ka^rtą pagavo žandarai tų dviejų jaunimo kuopelių periodiniai leidžiami laikraštėlių „Saulutės“ (Platelių) ir „žvaigždutės^ (Plungės» raštų. Pavojus grėsė kai kuriems laikraštėlių redakk^oht. nariams. Velionė tai veikiausiai atjautė ir, neatsižvelgdiatma į gresiantį ir jai pavojų, suskubo’ sunaikinti kitus raštus, kur- neužilgo po to žandarai padarė kratą.
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278 IS LIETUVOS MOKSLEIVIŲ GYVENIMO.Velionė yra pasižymėjusį nepaprastu savo darbštumu. Ji nė vienos valandėlės. dyfkai neleido.... „Man darbo, duokit., dirbti aš noriu!“ dažnai ji slankydavo. Bet kad tą darbą, k’afp reikiant atliktų, ryžosi .pati mokytis, susirinkti daugiau mok- slo 'žinių. Tas jos fpasiryžimias! neliko svajonė. Plungėj kuriasi gimnazija. K>a(d ir 28 m. būdama, Joana įstoja į jos auklėtinių skaičių. Čia vėl pfajsižymėjo savo darbštumu; dalyvauja ateitininkų kuopoje ir rengiasi su paskuba visuomeniniam darbui, laikydlalmos obalsio: „Visa atnaujinti Kristuje“.Velionė lig laiku buvo užsibrėžusi kokiu keliu eiti. Baigusi ’4 klases, manė liktis! niokyto ja ir dirbti švietimo dartbą liaudyje, tarp numylėto jaunimo. Tačiauankstyba mirtis nuo visa ko yra atitraukusi, ir, pakankinusi plaučių uždegimo liga, paguldė sieron žemelėm 'Tat brangus yra muins velionės afsinuo. j Kiekvienjaįm moksleiviui, moksleivei 'sektinas. Kiekvienas iš mūsų te- einie jos žingsniais į gyvenimą.Amžinąją ramybė suteik jai, Viešpatie! :ę < ; A. Smiįg'ą.(Rok iškišu Kaip minėjįau praeitame „N. V-tės“ sąsim viny,: ‘Rokišky yra įsikūrus moksleivių mergaičių sekcija». Buvo jau keletas susirinkimų; mergaitės l'a(bai įdomaujami, susirinkimai būna gausingi. Dlaįbar sekcijoj mergaičių 29, bet vis; dar dauginasi, khis labai malonu.1 Sekcijos, susirinkimai daromi neaprėžiaįnt laiko, kadanigl sekcija priklauso at-k.ų kuopos; Mes pigios, naujakurės^ tebėsąm dav nesatvirtėjusios, reikaĘaįujam pagalbos; ir kaip tik’J mūšių la.imlei, visi susirinkimai daromi p/a(s vįetos kapelioną; jis mums išsprendžia sunkeslnius klausimus', daro paskaitas, pasiūlė sekcijai įstatus, kuriuos kas susirinkimas gvildename jo padedamos.Mūsfej. sekcija įsikūrė tik gerb. kun. kapeliono dėką, dr gyvuoja dabar taip pat tik jo globiamą, už ką aš visps sekcijos vardu tariu jam širdingą aįčiu! R asla.> Kai vari j a. Mfek. A ska k y m a :s p a k 1 a u s i m o prląei - tame „K. V-tėsi“ sąsiuviny (žinutėj iš Kalvarijos). Kb^Varijos vidurine š io s mokyklos moksIleiVes labai gaili ir stebisi, kapt asmuo,, kuriam buvo siųstas1 „K. V-tės“ 1-sis. sąsiuvinis, pasigailėjo ar nenorėjo duot mums tokio doraus p!ąm»ok angie laikraštėlio pasiskiafityfti. Aiškinamą, kad mums „per rimtas yra dalykas“, ir kĮajd „mokyklos dvasia neleidžia, neškatinbę nors} ir auklėjamą, kiek gfalima, katalikiškai“. Įdomu būtų žinotu ką paskutiniai žodžiai ‘ reiškią? Nejaugi mes esame nekatalik ėsj? Skaityti Jttai mums duoda, regis, ir rimtesnių dalykųj. ,^Naujoji Vaidilutė“ kfadp tik labai tinkamąsį įdjo- musi mokinėms pasiskaityt laikifäßtelis1. Iš jos. galima sužinot apie kitų moĮkiiiių gyvenimą, jų veikimą, mokslą ir tt. Nežinia, ko-del mums visa tai drlaūdžiama. Paskaičius 4-į’t
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sąsiuvinį; parodžiau ir kitoms draugėms; kurios taip pąt 
labai gaiįlUjo.sįi', klald neteko glauti pirmųjų „N, *V-tėsi“ sąte 
siuvinių Dabar., išmokusios gauti ,,N. V-tę“ be tūrpininkap 
vimo, pasistengsim, kad ji būtų ir mūsų draugė ir mokyto jfai

7 D ė k in ga m’oĮk i n ė.
■ • 1 * ’ ■ . • .

Šakiai, Šakiuose (ateitininkų kuopa gyvuoja nuo 1920 ■= 
metų, kurioje mergaičių yra penkioą. Daugelis mergfaftčjių 
įsdrašįusios kankTiečių kuopoje,: kur jų pažanga matytis ne 
maža. Su laiku t,ikim^, kad mergaičių skaičius pad®dės 
ir at-kų kuopoj.

Kaip vis(ur,, taip ir- Sakiuose, mergaitėms dirbant orh 
gani.zacjjo.sje sįu ber;naiči|ais, yra sunkiau ir nepatogu. Nega
lėdamos kaipkitaip išsiskirti nuo jų, kafd galėtų laisjvįau. 
.dubti, koki laiką dirbom sfavaitnin^aį ddaipo atskira organi
zacija, slaptai, kas bįuvo gan sunku1. .

Taip mums besidarbuojant pasirodo mūsų brangiausias 
turtas! — „Naujoji Vaidilutė“, kurią sutikome su didžiausių 
džiaugsmu, kaipo mūsų patarėją ir žvaigždę, rodančią kelią 
šiame tamsiame pasaulyje. . Remdamosi jąja pradėjomis 
dirbti viešai ir 1922 m. sausio m. 29 dieną sušaūkteį viešas 
pavadintas „Vja;iddučių“ kuopos steigiamas susirinkamas; 
kuriame dalyvavo Viso 34 mergaitės. Išaiškinus gan plačiai 
merg.aitėSi lavinimosi tikslą ir jos pareigai, beveik visos, su- 
ąjrinkimo dalyvės įsirašė tikraim'aiš nariais, iš kurių išš 
rinkta ir trįjjų asmenų Vaįdyįbjai.

Po to buvo sušaukta dar keli susirinkimai, kuriuose aiš
kinta mergaites liečiaJntieji klausimai ir mandagumas. Pa
skaitų Skaityt kviečiamas gimnazijos vedėjas kum Igm 
Starkus ir iš mokytojų), kurtosi ir kurie tam mūsų darbui pja- 
lankūsj. Susirinkimai būna igjan įdomus, kas matyti is pačių 
mergaičių. . ' f ’' •

Bet,: kaip vi$ur, taip ir čia,, ydą išimtys ir iš mergaičių 
tarpo. Kurios nlekurios mergaitės tą mūsų kuo įe’ę pajuokiay 
ir net mūsų įtutarimus, karltais visjąi melagingai, skleidžia 
ne vier draugams, bet, niet ir paš’aiiiniems žmonėms. Tas* yra 
labai skaudu. ;

Matydamos šių dienų pasatuįlio būvį, jo skendimą nedbt 
rybėsje, mes „Vaidilučių“ kuopos nariai, eidfąmos po vėliavą 
^Visla atnaujinti Kristuje“, užsibrėžėme lajviųltis, kad atei
tyje būtume naudingomis visuomenėj. Tuo tikslu bendrąjį 
nusįstatėmje kovoti su aįlkohjofįiu, šokiais, kortų lošimu, ir 
d.el to, pradėdamom nuo savęs palčių, nutarėm negerti»alko
holinių gėrimų, nešokti ir neošti kūrtomisį Tikta ėst, kadį 
tie nusistatymai mums daug pądės viešame gyve'ninie ir pa- 
ąjeks s’avo tikslią. Tik imumisĮ yra iš dalies dar sunkiant 
dirbti dėl to,, kad mtažfa yra vykesniųjų moksleivių imt-.- 
gaičių. ■ ’ Į . ! ; t ! C į . . . 1
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„Nau josios Vaidilutės“ sumanyto ja ims, kurie ryžosi iškelt 
mergaičių, s(avaimingūmo idėją ir tiesti n;a(ują mergaičių gyp 
venimo kelią, Sakių ,, vaidilučių“ kuopelė išrjeiškia didžį^Uisį 
dėkingumą ir, linki geros1 klbitięš,; pasisekimo ir-ištvermės 
šiam darbui. Š akie t1 ša-

Sakiai, 1V22 hm 'baMijiidžio m. 21 d.
Ežerėnat Čia gimnazijoje įsikūrė at-kų kuopelė. 

Susirinkimai daromi kas šeštadienį. Mergaitės pasirodė gan 
darbščios ir noru remiančios tą organizaciją. Jos sudaro di
desnę visos kuopelės pusę ir beveik visur lygiai stovi su 
vaikinais ir 'susirinkiįnuose ir va'ldyjbojip. Kuopelė j!au 
leidžia savo laikWštėilį plauni Diegai“. J—ė.

N. mok y k 1 o s mergaitės sutvėrė savo katalikių moks
leivių mergaičių kuopelę „Rūtų Darže!!j“ įr nustatė jai td< 
kius įstatelius. ,

Į. Mūsjų, nariai. ,Į kuopelę priimamos visų klasių 
mergaitės vienos idėjos, r eatsi žvelgiant i mokslą ir amžių, 
linkusios siekt kuopelės tikslo. Valdyba renkami iš trijų 
ir redakcija iš dviejų asmenų.

II. Mūšų tikslas. Mergaitės mokinės1, siekdamos 
savo aukščiausio iddaQo Kristaus, norėdamos tapti pasišvėk'-' 
tusiomis idėjinėmis visuomenės darbininkėmis ir sąžiningom 
miš pilietėmis, rūpinasi visašališkali laVint savo asmenybę 
a) protą — įgydamos naudingų žinių, b) <širdį — parnylėdtar 
inOsl kas dora ir kfcu,, c) valią ~ dirndūmos doros ir kil
numo kryptim.

III. Mūsų priemonės. 1. Kuopelės nariai y patingai 
Stengiasi ;ui*išlaikyt skaistybę'. 2. Dafvina kūno judėjimus.

Rūpeštingai sunaudoja mokykloje įgytąsiusi žiniasl 
4. Ruošia paskaitas ir referatus, gvildena įvairius mergaičių 
Sielą liečiančius klausimus ir neaiškumus1. 5. Skleidžia tarp 
draugių, savo idėją. 1

„Rūtų Darželio“ Kuopelės Valdyba*

Akmens.
Naujųjų Vaidilučių aukurui statyt

Kun, I’ Dogdtis 200 ą. Kum S. Draugelis 300 a. Kum P< 
Martišius 10( a. , t
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„Naujosios Vaidilutės“ I-jų (1921-22) meti;
TURINYS.

I. Pasaulėžiūros ir gyvenimožiūros nustatymo klausimai. pusi

„Naujoji Vaidilutė“ —■ kas ji tokia? ko ji nori? * 8
Sąžinė ir jos globojimas • • • ■. • • • 20
Didvyrių mirtis —

1. Mirties žygis . . . • . • 23
2. Kentėjimo palaima . . • 24
3. Iš mirties — gyvybė . . . 92
4. Mirtis dėl Dievo ir Tėvynės . . . ' • 97

Apie Šokius . a • • e • • • 48
Apie apdarą • • ♦ . • • 72, 231
Žolynų žiedai ir mergelių žiedai .... • 102
Malda . . • • • ♦ • 112
Iš Sv. Morkaus evangelijos; Talitba kurni — mergele kelkis! . • 171
Mirtis ir miegas • 172
I mergaites t A • • • 177
Kamė mano asaros pradžia ir kame pabaiga? . • 179
Nauzikaja . • • • • • • • i 91
Amžinybės aidas • 221
Saulutė mergaitė « • ♦ • * • 22ö
Kaip svarbu valia turėt « • * • • • 28)
Apie elgesį —

1. Bendri pastebėjimai . ■ • 241
2. Valdymas kūno . . . . • 243

Moters uždavinys • . * ■ • • • • 246
Mintys ir patyrimai f • • « ♦

e 
Z

‘ 136, 198

lt. Istorija, literatūra, menas.
Rūtų darželis . . . .
Keistas priekaištas (dėl moterų sielos klausimo viduramžiais)
Enrica Handel Mazzfetti .
Ką moteriškai davė krikščionybė? * .
Dantė ir Beatričė —

1. Keli Dantės gyvenimo bruožai
2. Dantės meilė Beatričei . .
3. Kas tokia yra buvus Dantės Beatričė? .

III. Iš šventųjų pasaulio.
Žmonės ir idealai ...
Marija Magdalietė . . . . >
Šventasis Jeronimas ir moteriškos . .
Iš šventojo Pranciškaus pasauli^:

1. Įvado vietoj . . .
2. „Paskutinioji popiežiaus valandėlė“
3. Šventosios Klaros paveikslui .

Vaikelio Jėzaus Sesuo Teresė . .

. 6

. 36
39, 11d

84

. 124
. 184
. 256

14
16

. 33

. 105

. 109

. 1U

. 249
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IV. Novelės, vaizdeliai, eilės.
Draugas Vjncas — Tėvynės auka . .
Pasitaikė proga . . . . .
Mintis . . . . .
Užgavėnių sapnas . . , . . .
Kryžius . . . . .
„xNamon“ besiruošiant . . . .
Ant bedugnės ... . . . ■
Audra . . . . . . .
Sakelė s eilės:
Sunku ženkti į gyvatą (I) . . . . <
Šalin, šalin, pasaulio monai (II) .' .
O! kodėl gamtos galybės nugalėti negaliu (III) . . .
Supa sielą tylus j e urnas (IV) . . .
Šalin, kurs kelią man užstoji prie numylėtinio širdies (V) 
Ugnyne Meilės! mano širdį uždek šventąja liepsnele (VI) 
Tegeista įnirtusių jūrių krūtinė . • .
O, Tu, Kurs mirtį nugalėjai (VIII) .
Amor crucis (IX) . • . . .
Vien skausmas, kančios ir karionės (X)
Tarp gyvenimo karionės (XI) . . , - . «
Kaip tyrų nendrė vėl viena (XII) . .... . ,
Ne mirtis yra vienystė (XIII) . . . «
Tai ne žvaigždė sužibėjo man šypsodama meilei (XIV) .
Kodėl, kodėl, lyg kūdikėlis, vis ieškau mylinčios širdies (XV) 
Gali sau siaubti įnirtosios jūrės (XVI) . .
Crux—stella mea (XVII) . . . . .
A. a. broliui J. G. (XVIII, XIX)
Jūružės: Kodėl pasaulis toks malonus (I) .

B Didvyrio kapas (II) . . . .
„ Vakaras (III) . . • . .
„ Amžiai bėga ir negrįžta (IV) . .
„ Ar atmeni tylą naktužės šventos (V) .
„ Kai saulelė rytą teka (VI) .

Nutrukusios Stygos: Tada tiktai laimė, kai rūta žaliuoja .

V. Kaip gyvena kily šalių moksleivės.

putL

. 23
, 65
. 120
. 1/4
. 182
. 219
. 240
. 248

Pas mus ir kitose šalyse * . ..
Apie mergaičių moksleivių organizacijas Vokietijoj 
Mergaičių moksleivių susivienijimo Lijobos laiškai 
Quickboru’o laiškai . . . •
Trutznachtigallės laiškai . . .
Mergaičių moksleivių gyvenimas Belguose 
Kalėdos vienuolyne . . .
Apie Šveicarijos mergaičių mokyklas . 
Vienos danų mokyklos įspūdžiai .
Vienos lenkų mokyklos įspūdžiai . .

. I5
li>

* 31
. 81
. 35
. 101
. 104
. 122
. 130
. 180
. 178
. 175
. 193
. 197
. 222
. 233

245,248
. 91
. 91
. 101
. 181
. 193
. 200
. 173

. 14Ö

. 53
53, 263
. 55

148, 201
. 141
. 134
. 151
. 266
. 267

56, 57, 144, 147,

VI. Mergaičių moksleivių organizavimo principai užsieniuose.
b

Taisyklės mergaičių moksleivių susivienijimams kurt Vokiečiuose . . 61
Kelno katalikių moksleivių snsiviėnijimo Lijobos įstatai. • . 62
Kas yra Trutznachtigall? . . . .. . • 149
Trutznachtigallės įstatai . . . . . . 203

V I. Iš lieluvaičii) moksleivių gyvenimo užsieniuose.
Laiškas iš Čikagos . . . . . . .153
Friburgas. . . . . . . . 154

f -I

' e

J .

67



VIII. Mergaičių mokyklas Lietuvoj.
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Pašto dėžutė.
N. m o ky k 1 o s m e r ga i č i ųr k u o p e 1 ė s „Rūtų Dar 

ž e 1 i o“ Valdybai. Jūsų pastangos dideliai pagirtinos, tiktai 
kodėl, draugės, jūs šiuo tarpu nenorėjote viešai pasirodyt? Tiktai 
blogiems darbams dera slapstytis tamsoj, o kilnūs žygiai švie
sos nebijo. Netik nebijo, bet paragina, uždega ir kitus. Tatai 
kitam „N. Vaidilutės“ sąsiuviniui atsiųskit daugiau viešų žinių, 
iš jūsų gyvenimo.

Jūružei. Vaizdelį palikome kitų metų apy velykių i, kuomet 
tikimės jį geriau tiksiant, nekaip šiuo metu.

Ša k i et ė ms. Jūsų, draugės, nusistatymas kovot su al
koholiu bei kitais šių dienų nelabumais ir, pradedant tą kovą nuo* 
pačių savęs, atatinkamas nutarimas, yra kilniausias dalykas. Die
ve, padėk jums ištvert! Už linkėjimus ačiū. Lauksim ir toliau 
žinių.

Dėkingai m ožkinei. Laukiam žinių iš jūsų mokyklos.
A. Smilgai. Žinutę paėmėme iš „Ateities“, nes „N. V-tėj“ 

tarėmės būsiant tinkamesnę vietą jai pasirodyt. Norėtume turėti 
ir daugiau žinių iš Plungės.

J. T. „Dievo mokykloje“ atidavėme „Ateičiai“.
vargo Duktė i. Kito draugės rašinėlio šiuo tarpu ne

galėjome panaudoti. Tokia trumputė novelė turi imtis tema ko
kį nors trumpą epizodą, momentą, o čia nupasakota beveik vi
sas kelių žmonių gyvenimas. Todėl atrodo lyg trumpas eski
zas „storai“ apysakai. Be to ir artistingumo stoka. — Vis 
dėlto draugei sekasi rašyt. Tatai prašom nemest rašius ir mū
sų neužmiršt.

Raseinietėms. Linkime ištesėt. Raseinių moksleiviams 
gėda už jų priekabes.

Pirmuosius gyvenimo metus baiyiant.
Šiuo sąsiuviniu „Naujoji Vaidilutė“ baigia savo pirmuosius 

gyvenimo metus, manydama gyvenus juos ne veltui. Jos balsas 
nebuvo balsu šaukiančio dykynėse, bet rado skambaus atbalsio 
kilniuose mergaičių jaunimo sielose ir paragino tą jaunimą kilt 
į idealą. Šituo būdu ji patapo naujų kelių skynėja mūsų katalikų 
jaunimo gyvenime. Tačiau tokį darbą atlikt „N. V-tė“ tesėjo tik 
turėdama tiek ir tokios paramos, kiek ir kokios parodė jai jos 
vienminčiai mūsų visuomenėje ir pačiame jaunime, šelpdami ją 
aukomis ir raštais. Visiems jiems šioj vieloj nuoširdžiausiai dė
kojame. Ir tolesnis, kitų metų „N. V-tės“ likimas visiškai pareis 
nuo jos vienminčių paramos, — nuo jų pareis ar jai gyvuot ar 
mirt. Tatai visi kam „N. V-tė“ brangi ir kurie norėtų matyt kuo 
greičiausiai — jau naujų mokslo metų pradžioj — pasirodysiant 
jos naują sąsiuvinį, paakinami jau šių atostogų metu suteikt jai 
reikalingos gyvavimui dvasinės ir medžiaginės paramos — raš
tais ir skatikais, atsilyginant už gautuosius sąsiuvinius ir pa
renkant aukų, iš kurių yra sudaromas neišaikvojamas „N. V-tės“ 
leidimo fondas. Redakcija.

Kaunas, „Šviesos” Spaustuvė Jakšto g-vė Nr. 2.
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