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Pradedant antruosius gyvenimo metus tavojo amžiaus, siun 
čiu Tau širdingą pasveikinimą ir, dėkinga už Tavo darbus, ku
rių sėkla jau dygsta musų širdyse ir sielose, prašau, idant pasi
liktam ir toliau mūsų tarpe kaip tikra sesutė, auklėtam mumyse 
dorą, Dievo ir artimo tikrąją meilę, kad kiekviena tavo auklėtinė 
sesutė galėtų tarti apie savo sielą:

Mano siela - tai darželis, 
kur rūtelės žydi.

Tai slaptinga jūrių gelmė 
supanti laivelį,

Mano siela it sparnuotas 
baltas balandėlis,

• it viltimi vainikuotas 
saulės spindulėlis.

Jinai tarsi begalinės 
erdvės nematuotos, 
,jinai tarsi tos šilkinės 
gijos paauksuotos.

Ko tikiuosiu sulaukti,

linai aidas amžinybės
•>“ </

gaivinamas Dievo.

nes 
darbus. Taigi, dar kartą linkiu i am 
čiu nors mintimi pasveikinimą.

Tai aukuras iškilnybės
Dievui paaukotas, 
tikros lelijos skaistybės 
žmonijai žadėtos.

Aukščiausias palaimino Tavo 
brangi sesute, laimės ir šiuo-

O tu, ideale, gaivintoja mano. 
Aukštoji esybe, vien meilės teverta.’ 
Tu gelbsti mane iš paklydusių tvano, 
Tu apšvietei dvasią tamsybėj panertą! 

Kiek kartų skendau paklydimų vilnyse, 
Kad širdį viliojo audringi sapnai - - 

/Tik tavo šešėlis praslinko mintyse, 
O viskas pranyko, kaip ryto ūkai!

Veltui štai įnirtusios vilnys putoja, 
Veltui dvasią skausmas kankina...

. Atminus tave- erdve mintys skrajoja, 
Nubudusią dvasią į darbą vadina... 

Priimk, „Vaidilute“, nors tą dovanėlę, 
Širdies mano tikrąjį jausmą, 
Ir būki gyvenimo mano žvaigždelė, 
Gaivink mano sielą, raminki jos skausmą.

Tau dėkinga sesutė
JurU&i
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Pasitraukė.
Led pradėjo aušti, senutė Gricienė pusmerkomis iš lovos 

iššoko, basnirčia į klumpiąs įsispyrė, apsirengė ir į trobą bėgo.
Bet čia, lyg nustebusi, tarpdury atsistojo: pas ugniavietę 

pritūpus ugnį kūrė jauna, skaisti moteriškė; užkūrus katilėlį už
kaitė ir paėmus krepšį su bulvėmis skusti pradėjo.

Gricienė atsiminė, kad dabar jau ne ji, bet marti šeimininkė, 
ir senelė, senu papratimu anksti pakilus, nežinojo kur dėtis, ra
dus savo vietą užimtą.

Stovėjo tarpdury, nei į trobą ėjo, nei atgal traukėsi. Pas 
lovą antrame pasieny sūnus besiaudamas kojas, pamatęs išėjusią 
motiną, prabilo:

Ko jau besikeli, mamale, gali ilsėtis dabar, yra kam pus
rytį virti ir žygius apeiti.“ Prisikamavai gana per amžį, lai jau
noji dabar mindžioja jūsų suminiotus takelius...

$ Senė atsiduso ir atgal į savo alkerėlį įsitraukė; pasirąžė,
pro langą pažiūrėjo į tekančią saulelę, žiobtelėjo ir atgal į lovą 
atgulė.

Miegas nėjo, senutė gulėjo ir mąstė: — Nebereikalinga aš 
jau, nebereikalinga... Ir kaip aš čia būsiu dabar? Tik duonelei 
ėsti, o duonelė dykai valgoma verkia... Prisieis „namon“ ke
liauti ruoštis, gana, atkrutėjau sau paskirtą laiką, nieko nepada
rysi !..

Nors nelengvas buvo. senutės gyvenimas, visada rūpesty, 
trūse ir sunkiame darbe, gaila jai tačiau buvo tą viską prigusta, 
numylėta palikti; taip jai neprailgo tas gyvenimas, taip, rodos, 
neseniai buvo jauna, stipri, naši. Tur būt, taip tik atrodo, nes 
vyriausiojo sūnaus vaikai jau suaugę, vidutinioji duktė kada jau 
ištekėio, o ir šis Lukošėlis jau trečią dešimtį peržengė.

Taip bemąstydama senutė pasijautė iš tikrųjų sena ir atlikusi.
Sustenėjo ir išlipus iš lovos adarė savo skrynią: — Reikia 

pažiūrėti, ar įkapiams ko netrūksta, — tarė senė į save ir ėmė 
kraustyti savo drapanus.

Išėmė lininius marškinius, pirmus ir paskutiniuosius ištisi
nius, be priduriu, pasidžiaugė ir vėl surituriavo; taip pat sijoną 
juodą apžiūrėjo, skepetaitę šilkinę, abrozėlį ir rožančių Aušros 
vartuose šventintą; žiūrėjo viską ir galvą lingavo mąstydama 
apie tą paskutiniąją kelionę į amžinybę.

Bet tas jos mintis ir darbą pertraukė atobalsiai iš trobos: 
— kiaulelei neša, — mąstę senė ir tuoj susirūpino: — Kad bent 
karšto nenuneštų, eisiu perspėti!

jau buvo besikelianti nuo skrynios, bet tuoj kita mintis knės- 
terėjo į galvą senos Šeimininkės:

Supyks, tesiryšta! O kas mane mokino!
Ir pasiliko.. Nėjo, nors širdis traukte ją traukė.

• ■ t
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Dabar karvei taiso.. O, Žalsute mano, Žalsutėje! Ar pamy
lės tave jauna šeimininkė, kaip aš? Nežino ji, kad Žalsutė kartais 
melžiant spiria, reikia žinoti jos naravas! — mąstė senė ir vėl 
jau porą žingsnių žengė pirmyn, bet iš alkerėlio neišėjo. Atsi
duso vien tardama: Lai būna Dievui ant garbės!

Sudėjo atgal savo įkapius į ^skrynią, uždarė, apsidairė p? 
alkerį, nuo lango paėmus kamuolį lininių į lentyną padėjo, aps1" 
suko po alkerį ir vėl atgulė į lovą.

Atgulė, įsikniausė į pagalvę, kad nieko negirdėtų ir užmigo.
Užmigo sunkiu miegu, kuris neilsina, tik vargina. Sapnavo

si jai jos pačios laidotuvės: matė marčią pyragus bekepančią, 
žmones susirinkusius, paskui šaltis ją apėmė, šaltis tamsios duo
bės. . . Sudejavo ir pabudo. Saulutė jau aukštai buvo, o ji ne
jautė jokio noro kelti.

Išgirdo, kaip sūnus žmonai sakė:—Ot prie jaunos šeiminin
kės ir tvarka kitokia. Visi žygiai apeiti ir pusrytis jau ant stalo. 
Senutei tie žodžiai įdūrė į širdį:—Ot viskas apdirbta ir geriau, kaip 
prie manęs; norėjosi jai verkti, norėtų senė verčiau išgirsti, kad 
jos pasisgedo, kad jos tenai trūksta, ji noria* pašoktų, nors pa
gelbėtų šį tą. Bet jos nesgedavo.

—Na, mamyte, ar išmiegojai? pusrytis jau ant stalo,—tarė 
sūnus, įeidamas į alkerį.

—Išmiegojau, kur ne,—atsakė senė ir stengėsi pasikelti nuo 
lovos, bet pajautė, kad jos galva buvo sunki, kaulai sustyrę, ir 
taip nenorėjos! jai kelti, taip nenorėjosi!..

—Žinai ką, Lukošėliau, įneškit man čia viralo dubenėlį, 
kažiko aptingau, kelti nepaslenku,—tarė senutė.

—Marti kėdelę padėjo prie lovos, su baltu rankšluosčiu pri
dengė, padėjo viralo dubenėlį, duonos riekelę, vestuvių pyrago 
ir sūrio grumantuką. Padėjus, išėjo į trobą. Ir senė girdėjo, kaip 
jaunieji kalbėjosi pusrytį valgydami. Prisiminė jai tos josios pir
mosios dienos toje troboje, kaip ji su vyru taip pat valgydami 
pusrytį kalbėjosi.

—Nėra maniškio, nėra žilgalvėlio, kauleliai trūnyja nabago 
kapuose, o aš čia viena, nėra man su kuo rodos daryti, nėra ir 
apie ką. Aš gi nebešeimininkė, įnamė, stumtuvas!..

Pasėmė viralo šaukštą. Kažikoks kartus buvo, ar nedaviręs 
ar be druskos. Netoks, kaip jos virtas, suvirintas, užbaltintas, pri
virintas, gardus, kvepįs. Ne, ne!..

Paėmė duonos trupinį, želėjo, želėjo, bet nuryti niekaip, ot 
prieš Šoko ir tiek.

O į vestuvių pyragą žiūrėjo, ašaromis akys patvino, jog 
tai beveik kaip nelyginant jos laidotuvių pyragas...

Užsirtierkė, atgulė ir gulėjo tyliai su ta savo širdgėla nelem
ta, kuri širdį graužė, graužė. Staiga pragydo višta--vieną ir antrą 
sykį. Senė ėmė klausytis neramiai. Nes visi žino, kad jeigu višta 
ima giedoti, tar ir ką nors išgieda iŠ tos trobos.
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4 . PASITRAUKĖ

Vištelės jus mano vištelės, ir jus jau mane nusimanėte 
išgiedoti! Giedokit, giedokit, turite dabar jauną šeimininkę, rasit 
geriau jumis mylės!.. - •

Kaip tyčia šuva sukaukė po alkerėlio langu ir senutė gir
dėjo, kaip su kojomis ėmė rausti žemę nuo pamato.

Eina jau, eina, lai tina. Visti toks . galas visiem tai prieina.
Nei nuo to išbėgsi, nei pasislėpsi, nei atsiprašysi! *

Ir senelė nesistengė jau kovoti su ta silpnybe, kuri ją apė
mė ir laukė. -

Laukė ir sulaukė; už keleto dienų nutilo širdgėla senos 
Šeimininkės ir ji pasitraukė ilsėtis į sodžiaus kapelius po kepurėtu, 
gluosniu.

e /j/

Ruduo žiema.
Vėversėiiai jau nutilo, 
visur gul’ balti sniegai; 
šiaurys vėjas jau prabilo, 
visa žemė it kapai.

Toli toli’, padangėse, 
kamoliuoja debesys, 
saulė skęsta jo gelmėse, 
temsta josios spindulys.

Štai ir vakaras atėjo, 
prieblanda, naktis, tamsa; 
bailus mėnuo sužibėjo 
ir aplinkui vėl tamsa.

(11)

Tyla štai atėjo prie švento aukuro, 
Prieš naktį pagarbint Dievulį;
Bažnyčioj’ tylu, tik pro langą sužiuro
Žvaigždynai, apspitę mėnulį...

Tiktai prieš aukurą lemputė žibėjo,;
Nušviesdama veidą Marijos,.
Rods aidas tylus tamsoj suskambėjo,
Lyg šnabždasi baltos lelijos..

Nuo skliauste vis žiuri pro langą mėnulis.
Lyg žemėj ko ieško pamatęs,
Ir slenka sustingęs, kaip kapo šešėlią, 
Ir stebisi, tylą pamatęs.
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Mergaitės vertybė.
I Kame glūdi ypatingai mergaitės vertybė?
U Kodėl ji taip brangintina?
III Kokios pareigos iš to seka?
jv Dvigubas užmokesnis narsiai kovotojai.

Sveikas gražusis pavasari! Ateini tu vėl su savo slaptinga 
gruže, su gėlių lietum miškų žaliumynais, paukščių čiulbėjimu, 
gaivinančiu, oru! Tau atėjus, viskas atgimsta, visur matome nau
jos gyvybės ženklelių. Viskas džiaugiasi, viskas čiulba, viskas 
juokiasi, viskas žiūri, kaip naujomis akimis į šviesia ateiti. O kiek 
slaptingos grožės glūdi atgimstančioj gamtoj pavasariui'užėjus!?... •

Tai tavo gyvenimo paveikslas, brangi, linksma, skaisti jau
nyste! Būk pasveikinta su tavo skaisčiomis akimis, tavo maloniu 
padoru elgesiu, tavo rūpestingu'ir darbštų m veikimu, tavo links
ma dainele ir žaidimu!

Tavo gyvenimo pavasarį padėk tvirtą pamatą būsimai lai
mei čia žemėj ir danguje.

I 1
Tikra vertybė pelno pagarbos ir puošia žmogų. Tą pa

garbą reikia .išsikovoti, ji surišta yra su našta ir tik tinkamos tos 
naštos nešimas pelno aukšto,- didelio užmokesnio.

Mergele! tavo tikra vertybė glūdi skaistybėje, tame 
puikiame papuošime, kurs kaip žvaigždutė apšviesdavo tavo auk
so kūdikystės dieneles. Tavo šv. Angelas Sargas, tavo tėyeliai 
ir mokytojai saugoja tą tavo brangenybę, kaip savo aki, ir rūpi
nosi apsaugoti ją nuo nuodėmingo geidulių pūtimo.

jei išėjei iš mokyklos, pasitraukei nuo .tėvelių rūpestingos 
globos, tai stovi viena pasaulio verpetuose, įstaigoj, fabrike, aÄa 
taip kokioj nors vietoj, o apie tave siaučia pavojų vilnys, norė
damos tą brangų lelijos žiedą suteršti.

Svarbu dabar, kad suprastumei tą nekaltybės žiedą.
Nekaltybė yra sveikatos ir laimės pamatas. Jos nustojus, 

nustosi ir linksmybės, ir darbo noro ir sveikatos ir veiklumo.
Skaistybė palaiko tą brangų turtą — sveikatą ir sustabdę 

viso blogumo šaltinį- geidulių palinkimus.
Stok, mergele, drąsiai į kovą su pasaulio ištvirkimu, bran

gink savo sveikatą, nelepink per daug savo kūno, gyvenk tvar- 
'kingai!

Skaistybės žiede, kokią didelę vertybę slepi tu savyje! 
Kaip gerbia tave pasaulis ir visi dori žmonės.! Didžiausis ištvir
kėlis lenkia savo galvą prieš skaisčią, drąsią, kuklią mergaitę. 
Nenoroms yra reiškiama jai garbė.

At gi skaistybė nebrangi dovana?

7



6  JVlE^OAįTĖS VERTYBĖ

O taip, saugok ir brangink ją, kaipo didžiausiąjį turtą, jau
na žmonijos gėlaite! Ji yra toji derlinga dirva, pamatas krikščio
niškos moterystės, iš kurios išrieda nauja karta. Kokia didelė 
atsakomybė krinta ant tų, kurie savo jaunystės dienas blogai 
praleidžia. Ateinančios kartos bus jų teisėjais!

Jeigu iš kilnių šventų pobūdžių išsižadi tu tos žemiš
kos laimės, nenori, o nori sužinoti, kaip brangi ir svarbi 
yra skaistybės dorybė, tai nueik į ligonines, į vaikų prieglaudas, 
į senelių ir vargšų namus, į kurčių ir ligotų vaikų įstaigas, o jie 
tau papasakos daug apie meilę ir pasišventimą tų jaunųjų jų 
prižiūrėtojų, slaugytojų ir mokytojų. Sužinosi, kad tos kilnios 
sielos savo stiprybę ir pasišventimo dvasią semia iš tos angelų 
dorybės, iŠ nekaltybės.

.Ar pripažįsti tu jos vertę? Kaip daug svarbos duoda jai 
Šventasis Raštas, pažinai iš šių žodžių: „Kokia graži yra skais
tybės giminė dorybių šviesoj. Nemirtingas yra jos atminimas, 
Dievas ir žmonės gerbia ją, amžinai viešpatauja ji su pergalės 
vainiku ir nešioja užmokesnį už nekaltybės kovą.“ Be kariavimo 
nėra laimėjimo, be darbštumo—nėra užmokesnio.

Brangi mergele, tas viskas liečia ir tave, kad pažintumei ir 
užlaikytume! tikrą mergaitės vertybę.

m.
Toji /mergaitės vertybė uždeda tau pa re i g a s, savęs 

išsižadėjimą. Bet tos visos aukos turi savyje kaž kokią 
laimę, duoda tau tikrą šventą laisvę ir tu jauti širdies gilumoj, 
kad Dievui tarnauti tai yra su Juo viešpatauti.

.Einant į platų pasaulį tavo pirmu obalsiu lai būna: 
„Oer.bk pati save“, tavo kūną, kaipo Dievo rankų dailę, 
Šventosios Dvasios šventyklą, vienos nemirštamos sielos buveinę. 
Nepasiduok pliuškystei, įvairioms „meilėms“, vakariniams pasi- 
vOTCščiojimams, begėdiškiems žodžiams ir dainuškoms. Būk at
sargi apsiėjime su kitais. Pasitikėdama kuo nors, žiūrėk kuo pa
sitiki. Iki 18-20 metų savo amžiaus n e s i d r a u g a u k nei su 
vienu, apie, kurį tėvai nežinotų. Pagalvok tik, kaip svarbi yra mo
terystė, kuri visą tavo gyvenimą turi permainyti. Išsirink sau ge
rą tavo amžiaus ir luomo draugę. Ją rinkdama žiūrėk, kad būtų 
dora skaisti, darbšti, paklusni savo tėvams, darbšti ir išmintinga 
mergaitė. Tokia draugė bus kaipo saulutė tavo jauname gyvenime.

Mylėk darbą! Darbas sutrumpina nuobodumą, pailgina 
ir užgrūdina mūsų gyvenimą. Kaip paukštelis leistas skrajojimui 
ir čiulbėjimui, taip mes—darbui. Darbas saugoja mus nuo pa
gundų ir padeda tą dorybių perlą išlaikyti nesuterštą. Darbšti mer
gaitė randa savo laimę sąžiningai eidama savo pareigas, išmoks
ta ramiai ir kantriai nešti visus nemalonumus ir kryželius, kas* 
dien save pergalėti, savo pageidimus sutvarkyti ir susiturėti nuo 
uždraustų linksmybių. Baliuose, teatruose, triukšminguose po
kyliuose ir aludėse lelijos neauga.
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■■ .  MERGAITĖS VERTYBĖ 7

Užlaikyk saiką ir tuose pasilinksminimuose, kurie dorai nesi
priešina, jeigu tau yra brangus lelijos žiedas. ■

Atmink visam gyvenimui: p i r m a — k a s r e i k a 11 n g a, 
a n t r a — ka s n au d i nga, o t ik gale — k a s m ai o nu 
i r g r a ž u .

Savo jaunose dienuose išmok jau susilaikyti nuo leistų 
linksmybių ir pramogų, kad išmoktume! juo labiau susilaikyti 
nuo uždraustųjų. Tik susilaikymas ir savęs išsižadėjimas padaro 
mus tyliomis ir stipriomis, išmokina mus, kad tik tasai žmogus 
tikrai yra laimingas, kurs turi mažiausiai pageidimų.

M a r i n i m a s — tai nekaltybės sesutė! Jiedvi susijungusios 
užlaikys tau, mergele, sielos ir kūno sveikatą, išlavins ir užgrūdins 
tavo būdą, pripildys tavo sielą dvasios stiprybe, duos tavo valiai 
stiprumo kukliai, padoriai gyvent, spindint tavy tikrai linksmybei 
ir gyvenimo džiaugsmui. Jiedvi visą, tavo gyvenimą apšvies ir 
padarys jį Dievo ir žmonių mylimą. K aklumas, nusižeminimo 
vaisius, prastumas ir tykumas, jaukumą s 1 i n k-s - 
m u m a s , draugiškumas, g a i lest i n g a m e i I ė yra š i r- 
dies skaistybės tarnaitės, o ji pati eina iš tos visų dory
bių karalienės, Dievo m e i I ė s, ir į ją vėl grįžta ir kreipiasi, Kaip 
arelis į saulę!

Ar gi tau, jaunas žiedeli, nebrangintina butų tokia laimė? 
Vykis ir siek tos laimės visomis tavo jėgomis!

Geiduliams tave vyliojant, pagalvok apie baisius nedoro gy
venimo padarinius. Rauplėmis apdengs jos tavo kūną ir sielą. Tie 
padariniai panašūs į ugnį, kuri sunaikins visus tavo gerus sieki
mus. Nedoras gyvenimas panašus į išeinamą vietą, kurioj užmuša
mas dangiškos gėlaitės nekaltybės kvapas; nedoras gyvenimas 

viso bloga bedugnė. Tą tiesą patvirtint gali ligoninės, kalė- 
įimai, bepročių įstaigos. Pagundoms užėjus, pagalvok apie tai.

Neskaityk blogų raštų ir knygų - jie yra tikri nuodai tavo 
nekaltybei. Nekartą pasitaikė, kad kaip geros knygos žmogų 
visam gyvenimui pataisė, taip blogo turinio raštai išvedė dorus 
žmones iš tiesaus kelio į šuntakius. Noru skaityk geras kny
gas—jos yra žmogaus geriausieji draugai. Jų geras turinys ne
leis tavo būdui nukrypti, tavo valiai nusilpti, tavo širdžiai susir
gti arba badauti. Jos suteiks tau tikro poilsio valandėlę, sąžinin
gai atlikus savo pareigas. Bet saugokis neišmintingo skaitymo 
troškimo, kurs daug blėdies padaro

Norėdama užlaikyti ir sekti čia pažymėtus nurodymus, pri
valėsi, brangi sesute, dar viena svarbia priemone naudotis, ku
rioj apsileisti tau nevalia—t ai malda. Tą puikią išmėgintą prie
monę, sielos kvėpavimu pavadintą, turėsi kasdien naudot, kad 
savo sielos gyvybę užlaikytum. Be maldos niekas negali 
i š likt i skaistu s.

Gerą ir tvirtą paramą atrasi mergaičių draugystėje „Marijos 
vaikų Kongregacijoj, kurioj vienų pažiūrų mergaitės daug sti
prinasi tąja „Angelų Duona“ ir „mergeles išdaiginančiu Vynu\
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Prisiglausk prie tokios bažnytinės draugijos, o daug palai
mos sulauksi. Po Nekaltos Mergelės Vėliava lengva kovoti, Ma
rijos globoj gali rami jaustis ir priešų nebijoti. (Deja, Lietuvoj iki 
šiol tokios draugijos nebuvo. Reiktu kuo greičiausiai ji įkurti. V e r t.).

IV1 V .
Dvigubą už moke snį susilauksi, brangi, skaisti mergele, 

jei suprasi ir mokėsi užlaikyti savo m e rg a i t ė s vertybę,. 
Čia jau galėsi džiaugtis vidujiniu pasitenkinimu, sąžiningai eida
ma savo pareigas, pasitikėjimu ir žmonių pagarba, sielos ir kū
no sveikata, kuri tave ateity laukia, o amžinybėje žydi tau nevys
tantis garbės vainikas, kurį Kristus savo pamoksle ant kalno pa
žadėjo: . <Palaiminti skaisčios širdies, nes jie Dievą regės».

Iš .V. V'fhUiiiiri sulietuvino Aricilla.

Garbingas tas, kursai silpnuolius 
Padaro lyg arais kalnų, 
Su meile pakelia nupuolus
Ir galę stiprina anų!

Kiek syk, kad pajėgos apleido, 
Parpuolus žemėn dejavau,— 
Ir dar ant jauno mano veido 
Mirties šešėlį jusdavau,-

Įis vėl gyvybės man įliejo 
Kovoj mirtingoje širdyn, 
Sparnų žaizdas Jis palytėjo, 
Pakėlė širdį vėl aukštyn.

O, Meile šventa slėpininga! -
O. balzame širdies žaizdų! 
Tavy ir aš tampu galinga, 
Ir aš aukštybėsna skrendu!

Myliu Tave, o Meile mano.
Galingas Dieve, Tėve mūs’!
Audroj baugingo okeano, 
Žinau, su Tavim nieks nežus!

Tat duok man kryžių numylėtą, 
Skausmų ugnelę duok širdin, 
Nes ji Tau amžiams pažadėta, 
Tu pats ją tyrą kelk aukštyn!

Myliu Tave, o Meile mano, 
Galingas Dieve, Tėve mūs!
Audroj baugingo okeano
Kas Tave myli, nepražus.

0)
1922 II. 17 Vynmedžio Šakelė
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APIE ELGIMĄSI. /
(Teshiys iš yr'dėihi „A. Vnidil)ifė^ )//^.///

Pirmiau jau paaiškinome, kad vyriausias gražaus elgimosi 
principas yra atsižiūrėti j kitus. Ir visas mūsų išorinis asmuo 
taip pat privalo taikintis prie to reikalavimo. Rėdytis madiškai ir 
gašiai nėra svarbu, tai yra kišenės klausimas, bet svarbu, kad 
kiekvienas butų švarus ir meilus pažiūrėti, nors ir nebūdamas 
apdovanotas kūno grožiu. Tai visiems galima ir prieinama, to
dėl mūsų artimi turi teisės iš musų reikalauti, kad mes savo 
išvaizda ir savo buvimu jų tarpe netiektu mėm jiems nemalonu
mo. Tai, rodos, savaime suprantamas dalykas ir kiekvienas 
žmogus savo paties naudai privalėtų tuo rūpintis. Tačiau, pa
žvelgę arčiau, matome, kad ir čia žmonės labai dažnai nesielgia, 
kaip reikiant, kartais iš apsileidimo, kartais iš klaidingo supratimo.

Švarių švariausiai laikomi nagai, gerai išplauti dan
tys, tvarkiai išvalyti drabužiai ir rūpestingai nušveisti batai 
-tai juk kasdienio gyvenimo ABC, tačiau kaip dažnai 

žmonės jo neužlaiko. Ypač dažnai gauname matyti labai pri
dulkėjusias skrybėles ir nešvarias pirštines. Ar yra bent viena 
namu šeimininkė, kuri, svečiams išėjus, nors kartą nebūtų sto
vėjusi granžydama rankas prieš supurvintą kilimą? Žinoma, esant 
bjauriam orui, neateisi neatnešęs purvo drabužiuose ir avalinėje, 
bet kiekvienas išlavintas žmogus privalo tuomet gerai nusiva
lyti prieš Įeidamas į kambarį. Dabar nevisi tegali nušipirkti kaliošus, 
dėlto reikia vaikščioti labai atsargiai, kad batai per daug nesusi
purvintų, ir visados rūpestingai juos nušluostyti įeinant. O mes 
kaip tik labai dažnai tuo visai nesirūpiname. Reikia išvalyti ir 
aptaškytus purvu rūbus ir nušluostyti apdulkėjusius čeverykus. 
Šlapių skiečių nestatyti bykur į kampą, bet į tam tikrus žarde- 
lius, jei jų nėra, tai išskleisti kur nors priemenėje. Lyjant ar 
sningant reikia viršutinius drabužius nusivilkti prieangyje. Dar
ganoje geriausia nedaryti vizitų, bent ceremonialių. Savo kūną 
reikia laikyti kuo švariausiai, nes žmonėms nėra nieko sunkesnio, 
kaip uostyti visokius nemalonius kvapus. Kiti mano, kad issi- 
perfumavus viskas būsią gerai, bet kaip tik palieka dar blogiau. 
Jei nuodugniausia švarumas nieko negelbsti, nei dažnas rankų 
bei kojų mazgojimas, nei burnos skalavimas pavalgius, reikia 
kreiptis j gydytoją, pav., jei iš burnos eina biaurus kvapas, kurio 
priežastis gali būti ar sugedę dantys ar kokia nors vidurių liga. 
Tokius dalykus reikia stengtis greit pašalinti, nes jie labai apsun
kina žmonėms santykius su mumis. Visokios rūšies odos ne
švarumai, susproginėjusios lūpos ir rankos yra neapetitingi ir 
kuo greičiausiai šalintini. Baisios yra drėgnos rankos. Ir čia 
reikia klausti gydytojo patarimo.

Reikia atminti, kad vartojamas nosinis, kad ir visas švarus 
•ir vien tik suglemžtas, kitiems visados yra koktus/ todėl jis nėra
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dėtinas ant kėdės arba net prieš save ant stalo. Ir dėvimas 
pirštines žmonės įtaria esant bakcilių lizdą, todėl nė jų nereikia 
mėtyti po stalus Jr kėdes. Dar neseniai, bekišeniais laikais, sun
ku buvo paslėpti visus tuos toalėtos mažmožius, bet dabar jau 
vėl madoje erdvos kišenės, jei atėjome į svečius trumpam lai* 
kui, mufä, apykaklę ir maišelį galime padėti ant savo kėdės, ar 
i skraistę, bet niekados ant stalo ar ant kitų meblių. Abelnaį 
nereikia niekados per plačiai skėstis ir užimti per daug vietos. 
Nepake čiami yra tokie žmonės, kuriems išeinant, reikia ieškoti 
jų daiktų po visus užkampius.

Norėdami meiliai atrodyti, taip pat turime pradėt nuo savo 
kūno. Kokia nors frizūra gali būti mpderna ir pristovėti, o ta
čiau neatrodo maloni, jei yra pasipurusi ir betvarkė, nes pasi
šiaušusi galva niekados nėra graži. Dėlto nėra gražūs nė plau
kų kutai, nudribę lig pat nosies ant akių. Bet lygiai negražios 
yra ir tokios frizūros, kurios atrodo lyg priklijuotos. Žmogus 
tuojau prisimeni pomadas, klijus ir perukas ir randasi koktu. 
Tik purūs, kvapūs bet vienkart gerai sutvarkyti plaukai tėra ma
lonūs ^pažiūrėti.

Žmogus, o ypač jauna mergelė, niekada neprivalo būti 
apsileidęs. Todėl niekuomet jokių skylių nei taškų rūbuose, 
kiaurų pirštinių, trūkstančių arba ant vieno siūlo kabančių sag- 
tukų, jokių kreivų kulnių, suirusių skėčių, kurių nuogi griau
čiai, lyg sudžiovusios rankos, meldžiančios pagalbos, kyšo augš- 
tyn. Taip pat ir kreivai užsegtos bliuzos, pakrypę, sulamdyti ir 
nusėdėti sijonai, negerai užsegtos prarėžos, išlindę apatiniai dra
bužiai, o ypač nuskarę rankovių ir sijonų galai gali kiekvieną 
atgrasinti nuo gražiausios mergelės. Niekada nemanykime, kad 
tokie daiktai paliks nepastebėti arba kad asmens elegancija ir 
grožis pridengs visas spragas. Net ir vyrai veikiau pamato tuos 
trūkumus negu manome. \

Nesakykime taip pat, kad šių laikų aplinkybės neleidžia 
Įsigyti to išorinio meilumo. Žinoma, šiandien sunkiau negu kitados,, 
bet juk vis dar tebeturime adatų ir siūlų, o išlaidos tiems daik
tams ir šmoteliui audeklo būtinai reikalingoms pataisoms yra 
daug labiau pateisinamos ir geriau apsimoka už išlaidas visoms 
mados kvailystėms ir žaislams, kurie1 taip dažnai atrodo neišven
giami.

Kuomet mergelė meiliai atrodo? Tai daugiausiai pareina 
nuo įgimto skonies, kurį tačiau, atsidėjus besistebint į gerus 
pavyzdžius, galima labai išlavinti ir net iš dalies įsigyti. Geriau
sia laikytis taisyklės: Kūnas švarus, drabužiai tvarkūs, kad ir 
labai paprasti. Be to dar, mergelės drabuž ai turi būti pritai
kinti prie amžiaus, stuomens, oro, .metų dalies ir aplinkybių.. 
Paprastumas ir kuklumas labiausiai pristovi jaunimui, todėl ne
reikia jam per gausių papuošalų, per sunkių ir brangių materijų 
ir parėdų. Šviesūs rūbai darganoje lygiai netinka, kaip švelnios. , 
permatomos bliuzelės prie storų sijonų ir sunkių batų. Su švel
niais, liakieruotais pantoflėliais neeinama į kelionę ir einant pa-
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sivaikščioti rytą, nesivelkama tiulinėmis toalėtonris. Laibai mer
gelei gali pristovėti toks rūbas, kurs storesniam, kresnesniam 
stuomeniui bus labai biaurus. Tai yra vyriausios, bendros lini
jos, nepriklausomos nuo mados taisyklių. Prie tų pastarųjų 
galima ir reikia taikintis, kad labai nesiskirtumėm nuo kitų, tik 
reikia saugotis perdėti, taigi šią valandą saugotis per trumpų 
sijonų, per didelio dekoltavimos, per skaidrių spalvų ir fantas
tiškų frizūrų. -

Gausūs papuošalai visados daro parveniškumo įspūdžio. 
Gražaus darbo retežėlis su karuoklėliu, kokia viena sagelė ir 
viena apyrankė, daugiau jaunai mergelei nereikia nieko. Bjau
riausi yra visokie blizgūs ir spalvoti lankai bei sagos plaukams 
papuošti. Kokardos ant galvos tuomet tikrai tepuošia, jei yra 
ne per didelės ir nekyšo per stangiai augštyn.

L_abai atsargiai reikia elgtis su parfumomis. Jei jų varto
jama per daug, jei jos per stiprios, jos yra tiesiog nepakenčia
mos. Iš ko plaukia egzotinių kvapų debesiai, tą lengvai galima 
įtarti esant abejotinos vertės moteriškę arba šantažistę blogiau
sios rūšies. Jauna, skaisti, švariai nusiplovusi mergelė geriausiai 
tenevartoja jokių kvepalų: ji pati yra, lyg gėlė. Tik, žinoma, jei 
ji nekvepia papirosais, nes tas kvapas galutinai naikina visą 
iliuziją.

Visi tie augščiau kalbami dalykai sudaro ribas tarp mados 
bei gero skonies iš vienos pusės ir gražaus elgimos iš kitos 
pusės. Jie yra svarbi gražaus elgimos dalis, nes paklydimai iš 
to kelio žadina mūsų ąrtirnų sielose klaidingą nuomonę apie 
mus ir gamina nepalankumo. Tą nepalankumą sunku mums 
pašalinti dėlto, kad dažniausiai mes patys nenusimanome, kokia 
yra jo priežastis. Todėl labai gaila, kad kartais šiaip jau meili 
ir natūrali mergelė, kuriai tik noras būti „modern“ ir „chic“ 
truputį apsuko galvelę, tokiais niekniekiais nustoja augščiausių 
gyvenimo vertenybių — žmonių palankumo, pagąrbos, pasitikė
jimo, o dažnai dar šventesnių, pamažu dygstančių jausmų. Tvar
kant savo santykius su žmonėmis nėra mažmožių ir niekniekių. 
Ir niekur geriau neapsimoka kiekviena, net ir maža putlumo au
ka, niekur tiek daug nenusveria savo aš apgalėjimas.

Štai ir įvažiavome giliai į psichologiją. Teisinga dėlto yra 
savo paskutinėse išvadose — jei tik ją gerai suprasi — sena 
patarlė: „Drabužiai padaro žmogų“.

Apsiėjimas su žmonėmis.
„Dieve mano, juk aš visai taip nemaniau, juk aš nieko ne

norėjau užgauti!“ — tokį atsakymą gauni dažnai, prireikus pas
tebėti, kad taip elgtis nepridera’ Tai kaip tik ir yra svarbiausia: 
mes p r i vai ome mąstyti apie tai, kad mūąų elgimos gali kitus 
nemaloniai užgauti. Juk protas turi mums pasakyti, kad mūsų < 
artimi nei pažvelgs į mūsų širdį, nei išskaitys mūsų mintis iš 
mūsų kaktos. Mūsų elgimosi būdas yra tas masštabas, sulig
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kuriuo sprendžiama apie mus. Aš. galiu turėti gražiausių min
čių apie meilę žmonių ir broliškumą, apie pagarbą ir privengi- 
mą, bet jei aš vienam atsuksiu nugarą, su kitu nepasisveikinsiu, 
tai juk tuodu žmogų vis tiek laikys mane neišlavintu padaru ir 
teisingai jausis užgautu.

Iš to išeina štai kas: elgiantis su žmonėmis, reikia priprasti 
atsižiūrėti į kitus, domėtis kitais, kad žmogus, kurs turi reikalą su 
mumis, visados maloniai jaustų, jog mes tikrai sekame jo žodžius 
ir sumanymus ir neleidžiame savo minčių klaidžioti po kažkokius 
pasviečius. Turime visados atsiminti, kad gyvename čia ne sau 
vieniems, bet pirmų pirmiausia kitiems. Pamatinis žmonių mei
lės akordas turi suskambėti musų sieloje ir suskambėjęs, jis pa
tieks reikiamos drąsos, jei kaip dažnai atsitinka jaunimui min
tis, kad kiti į mus žiuri, stebis, kritikuoja, taip mus suvaržys, 
kad patys nebežinosime, ką darą. Priežastis to yra vien ta, kad 
per daug mąstome apie save, o per mažai apie kitus. Jei. kuri 
mano jaunų skaitytojų atsidūrus nepažįstamoje draugijoje pa
jus, kad jai į skruostus kyla karštas raudonumas, tepaklau
sia save greit: „Ką gera aš galėčiau tiems mano artimiems?“ 
Lažinkimės, kad bematant ji pasijus laisvesnė ir drąsesnė, ir kad 
jos veide tuojau švystelės meilumas ir užuojauta, kurios atspin- 
dis atsimuš kitų veiduose. Užmiršti, savo aš ir pristoti tarnauti 
kitiems štai talizmanas, kurs liepia seniems ir jauniems mus 
mylėti ir kurs laimingai išneša mus pro visas susivaržymo, put
lumo ir egojizmo uolas.

Į kiekvieną žmogų, su kuriuo kalbame, meiliai žiūrėti, tai 
yra pirmoji gražaus elgimos taisyklė. Niekas nedaro tokio ne
simpatingo įspųdžio, kaip suvaržytas žiūrėjimas į šalis, nuolati
nis veizėjimas į žemę arba neramus akių klaidžiojimas. Taigi 
žiūrėti, bet nieku gyvu ne s t i g t i, nes tai yra didžiausias 
nemandagumas. Kalbant su vyru, nereikia per daug tie Jai 
žiūrėti jam į akis, nes tai galėtų duoti progos klaidingai mus 
suprasti. Gatvėje negražu yra nuolat į ką nors žvalgytis. Tai 
veda mus prie svarbios taisyklės, kad būtinai vengtina visa, kas 
kituose gali pažadinti jausmo, kad mes slapta kalbame nepalan
kiai apie juos. Todėl be galo blogas įprotis yra sakyti ką nors 
į ausį ar šnibždėtis tarp savęs; lygiai niekados nereikia kalbėti 
tokia kalba, kurios nors ir vienas asmuo nesupranta. Jei būti
nai reikia pasakyti ką nors tyliai, ko kartais reikalauja manda
gumas, Teikia atsiprašyti ir kiek galint, pasitraukt į šalį.

Balsu juoktis žiūrint į vieną pusę tai visiškai neaptašytų ir 
be to dar arklaširdžių gatvės vaikų manieros. Niekados nereikia 
nieko išjuokti. Galima nekaltai pasijuokti ankštame prietelių rate
lyje arba su draugais ti k tai iš lengvai išvengiamo ir pataisomo 
nepasisekimo, bet niekados iš kūno bei dvasios ydų nei iš juokingų 
įpročių, kuriais nusikratyti tam išjuokiamąja™ nėra lengvas darbas 
Kas moka užlaikyti čia prideramas ribas, tas pasirodo esąs gerai 
užauklėtas ir kilnabūdis. Jei sutinkame žmogų, turintį ir labai 
juokingą kokį įprotį, geras užauklėjimas — kurs čia labiau negu
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kitur parodo savo kilimą iš meilės žmonių reikalauja, kad 
žiūrėtumėnr-pro šalį, tartum visai to nepastebėdami, nes p a j u o- 
!< a v i s a d o s y r a s k a u d i. Nuolatinis vaipymos ir juok
smas be užtenkamos priežasties visumet daro blogo įspūdžio. Tokį 
žmogų sakoma esant kvailą ar begalo tvainų. Žinoma, neginame 
čia apsiblaususiu surūgusio veido, bet kas kita natūralus links
mumas. kurs pirmų pirmiausia apsireiškia meilumu, o kas kita 
konvulsingas, išspaustas, kurs tenori vien pritraukti prie savęs 
•kitų dėmėsi. Jis yra baisiai nešvelnus, kaip kiekvienas balsingas 
ir smarkiai rėžias akį elgesys. Del tos priežasties nemandagūs 
vra visokį ženklai ir mostelėjimai kitiems esant ir kalbėjimas su 
toliau sėdinčiais asmenimis, pro kitus. Skirstytis grupėmis ar 
po du ten teleidžiama, kur gali liuosai sutilpti didelis žmonių, 
būrys, vadinas, lauke ar dideliuose susirinkimuose, kur yra daug 
ruimo, bet niekados mažoje draugijoje, kurioje esant reikia atsi
žiūrėt i kitus.

Kiti klaidinagi mano, kad tylus niūniavimas ar švilpimas 
rodo n esu varžytą, liuosą elgimąsi. Taip daryti, kitiems čia pat 
esant, yra labai nemandagu, nes tuomet tar>i sakytumei. Jūs visi 
man nerūpite, aš darau, kas man patinka. Kadangi toks elgi
masis visados daro tokio įspūdžio, tai privalo nuo jo atprasti ir 
tie kurie taip daro iš gryno švolumo.

Visi žmonės turi teisės reikalauti iš mūsų pagarbos, dėlto 
labai nemandagu, kai esant gerai pažįstamiems svečiams, žiūrime 
laikraščius ir knygas, ar skaitome gautus laiškus, nepaprašę pir
miau leidimo. Atėjus svečiams, reikia taip pat padėti į šalį ir 
rankų darbus, nebent jei svečiai prašo toliau dirbti arba jei patys 
prašome jų leidinio. Kitaip galima būtų manyti, kad tas darbelis 
vra mums moionesnis už tų svečių draugiją ir kad tik laukiame 
juos išeinant. Antra vertus, privalome atsižiūrėti į mūsų artimų 
visus norus ir laisvę ir turime saugotis trukdyti rimtai užsi
ėmusius žmones. Lygiai nemandagu perįraukinėti kitų kalbą ir 
kištis į ją neprašomiems.

Kad tylėjimas yra auksas niekados mėra tokia tiesa, kaip 
tuomet, kai girdime apkalbant kitus ar ką erzinant, jei tokiose 
kalbose nedalyvaujame, bet tylėdami parodome, kad jas smerkia
me ir stengiamės kuo greičiausiai nukreipti kalbą į kitą dalyką, 
darome gerą darbą ir elgiamės tinkamai. Svarbus menas yra 
atsidėjus klausyti,z nors kalbamasis dalykas mums nėra įdomus. 
Tai nėra veidmainystė, kaip karštas jaunimas dažnai mano, tik 
paprastas pastatymas savo aš užpakalyje kito žmogaus reikalo 
išsikalbėti. Juk ir mums patiems malonu radus supratimo ir 

‘ užuojautos, bet nemanykime, kad mūsų reikalai kitiems visados 
yra Įdomūs. Todėl: kęsti ir užjausti kits kitą, visados ir visur 
stengtis suprasti, gailėtis ir mylėti geresnio recepto gražiam 
elgesiui iš tikro negalima užrašyti.

Dar žodis apie diskreciją, be kurios negalima nė įsivaiz
duoti gerai užauklėto žmogaus. Niekados neplepėii toliau pa-
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sakytų mums paslapčių, niekados nenešioti piktų kalbų, niekados 
nesistengti sužinoti svetimas paslaptis, niekados smalsiai nežiūrėti 
į padėtus rašinius, ar tai būtų laiškai/ ar sąskaitos užrašai, 
niekados nežiūrėti rašančiam per pečius. Lygiai šventi teesie 
mums svetimi stalčiai, svetimi daiktai, svetimi kambariai. Pažaboję 
savo smalsumą, įsigysime daug geresnį dalyką: pasitikėjimą.

/*• /< Tscherrtko—M. PečkuuskaUė,

Rudenio vėjas.
Rudenio vėjas ūžia vaitodams, 
Krečia nuo medžių aukso lapus. 
Sieloje ilgesį didį sukeldams, 
Širdyje degdamas keistus jausmus,— 
Lyg tai daužytis drauge jis kviesdamas, 

/ ■ Kam tai lyg didį kerštą žadėti.
Širdyje kibirkštį liepsną uždegdamas, 
Lyg tai ją kviečia ką pamylėti.

(O
22/XI. 20

Laiminga kalte! man parodei, 
Ką iš savęs aš vien galiu, 
Ir širdies troškimą išpildė/ 
Pripildžius ją skausmu giliu.

' Skausmuos mylėdama laiminga 
Gyvybės versmę suradau— 
Tat šiandien, Jėzau, giesmę naują 
Su angelais aš giedu Tau.

Tu mano Dievas—mane visa!
Tavy gyvenimą randu!—
Atstumk mane visa pasaulel...
Tiktai palik su manim Tu!

Tavęs teieškau ir tetrokštu,
O Jėzau—Ilgesy širdžių,
O Džiaugsme mano, mano Laime, 
Tavęs, Tavęs vien tegeidžiu.

Tu kaltę mano man atleisi
Ir galę naują duosi man— 
Ir pats, o Jėzau—Meile mano. 
Vesi mane Išganymam

Laiminga kalte! man parodei, 
Ką iš savęs aš vien galiu 
Ir širdį meile vėl pripildei, 
Pervėrus ją skausmu giliu!

(H)
Vynmedi &&Mė.

1922. VI. 27
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Prie motinos kapo.
Prievakarys. Jau temsta.
Šaltas rudens vėjas siaučia be pertraukos, laužo nuogas 

medžių šakas, drasko stogus, ūžia gailingai, lyg pagalbos šauk
damas, pats būdamas beširdis...

Krašte miesto tūno* nedidelė, susigūžusi pirkelė. Tuščia ji; 
pro kiauras sienas ir langus vėjas dar labiau švilpia. O kur - gi 
gyventojai tos apleistos bakūžėlės? Joje gyveno motina su sep- 
tynerių metų dukrele; tėvo ji visai neatmena, motina dabar mirė, 
palaidota dar tik dvi dieni. Liko jos jaunutė dukrelė visai vie
na, našlaitė. Prievakary baugu jai vienai tuščiam laužely ir ji išėjo 
į kapines prie motušės kapo. Iš baimės ir apsivilkti storiau ne
pasiieškojo,— bijo kur pasienin nulįsti,—ir išbėgo, kaip stovėjo, 
su plona skarele ant galvos. Neturi ji nei pažįstamų, nei priete- 
lių, kur galėtų prisiglausti nuo šaltų rudens vėjų, išgirsti rami
nantį paguodos žodelį. Visas nusiraminimas—motinos kapas.

Eina, skuba purvinomis miesto gatvėmis. Prie kiekvieno 
žingsnio sudreba visas kūnas nuo šalčio, prisilytėjus basomis ko
jelėmis šaltų akmenų. Štai, jau nebetoli kapinės—dar keletas 
žingsnių ir jau vartai. O ten, truputį toliau—motušė miega.

Pirmiau bijojo ir pro kapines viena praeiti net’dienos lai
ku, dabar jos jauna širdelė ieškojo nusiraminimo čia tarp tiek 
daugybės mirusiųjų. Visur baugu mažytei, visur šalta. Tik čia. 
prie pilkos žemės kupstelio, truputį geriau. Čia, rodos, ir vėjas 
neužpučia; rodos girdi iš kapo ją raminantį motinos balsą, girdi 
paskutinį palaimos žodį...

„Amžiną atilsį duok, Viešpatie, mano motušei!“ šnabžda 
jos lūpelės.

Aplinkui nė vienos gyvos dūšios, tik rimtai, kilniai stovi 
dideli mediniai ir mūriniai kryžiai ir paminklai. Pro tamsius de
besius mėnulis plaukia, taip pat išdidžiai, rimtai, tyliai. Čia nie
kas nedrįsta kelti iš kapo vėlių, trukdyti jų atilsį. Čia negirdėt , 
nei vaidų nei barnių,—visiems užtenka vietos, visus vienodai už
dengia šalta žemelė...

Ramiai plaukia pro debesis mėnulis... Balzgana jo šviesa 
apšviečia kryžius, kapus, šalnos pakąstas gėles... Ramu mažytei 
dukrelei prie'motinos kapo. Karštai meldžiasi už jos sielą, prašo 
Dievulio, kad priimtų į dangų... Meldžiasi su pilnu pasitikėjimu, 
nes kaip gi Dievulis nepriimtų jos motušės į dangų, ji taip bu
vo gera.

Motinėlė liepė ir jai būti gerai, melstis į Dievulį, kad ga
lėtų ir ji patekti į dangų. Kaip‘norėtų būti sykiu su motuše...

Ir dvi karštos, jautrios ir tyros, kaip krikštolas, ašaros nurie
dėjo per išblyškusius skruostelius ir nukrito ant kapo...

' Basa.
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. Iš naujausių Fr. V. Fersterio raštų.
Raitelis ir jo arklys.

Vienas kapitonas Strasburge turėjo gražų bet labai nervinga 
arklį, kurs tramvajui ateinant visados bddydavos ir atsigręžęs 
bėgdavo atgal. Kapitonui išvažiavus mėnesiui, vienas jaunesnis 
karininkas apsiėmė arklį jodinėti, ir be jokio vargo privertė gy
vuli praeiti pro tramvajaus šalį. Vieną vakarą paklausė jį vachb 
meisteris: „Ką tamsta padarei tam žirgui, kad jis nvbešėlsta tram
vajų pamatęs? Ponui kapitonui niekaip nepavyko.“ Karininkas la
bai nustebo išgirdęs, kari arklys lig šiol visinnet baidydavus. 
Rytdieną ir jam nebepavyko. Vienos tos mintie^: „Kapitonui nie
kaip nepavyko“ užtek' ) jo nervų ir sėdėjimo ramybei ir tvirtumui 
sujudinti ir jo valiai be. tos valios plaukimui į kita nusilpninti

Jei net ir arklys taip be galo jaučia slapčiausi žmogaus
saho> stovi, tai dar. labiau jaučia tai mūsų pačiu kūnas ir nervu w > J SÄ'». u
-ėstema. Mūsų žemesnioji prigimtis tuojau pastebi, ar sieloje
yra dvasinė ir dorinė jėga, .kuri griežčių-griežčiausiai stato siek
tiną'tikslą, ar žmogus abejodama^ klausia: „Kas yra tiesa?“ ir
tame gyvena silpninąs vaizdas: „Ir ponui kapitonui nepavyko,” 
vadinas, ir kiti, ir augštesnieji, nepajėgė priversti gyvuliškąją va
dą pasiduoti , dvasios valiai. Nuo mūsų pačių įsitikinimų silpnumo 
ar tvirtumo ir nuo kitų gero ar blogo pavyzdžio pareina, ar aug
ėlesnioji valia turi įtakos į žemesniąją prigimtį. Kieno siela 
tvirtai stovi Dievo pusėje, ant to nei žmonės nei liūtai neturi nė 
mažiausios galios, jo klauso ir Dievo sutvertoji prigimtis. Bet - 
kur augėlesnioji valia abejodama traukias atgal, kur. atsiranda 
kad ir traukimos galimybės mintis, ten tuojau prigimtis atsisako 
klausyti valios. Kad Jėzus galėjo nutildyti jūros audrą, tai yra 
kad ir stebuklas, dėlto suprantamiausis dalykas; kad nebūtų ga
lėjęs, tai būtų nesuprantama ir nenatūralu.

Svarbiausia priežastis to, kad šios gadynės žmonių valia 
yra per silpna žemesniems palinkimoms suvaldyti, yra išnykimas 
tvirto tikėjimo į dvasios pasaulį. Žmogaus sieloje nebėra kilnaus 
ir galingo ,,Įvyko“, tenai pilna vien pasidavimo ir puolimo vaiz
dų. „Ponui kapitonui nepavyko“ tai šiandieną žmogaus valios 
maistas. Todėl jis ir baidos ir pasiduoda kiekvienam prigimties 
ir pasaulio puolimui. rPavyzdį daviau jums1* sako- Kristus.

Valymos.
Kaip baimingai saugoji tu savo baltus pirštus, kaip aukštai 

yra surištas tavo garbės jausmas su tavo asmens išoriniu šva
rumu, bet kaip toli nuo tavęs klausimas: Ar as ir viduje esu grynas?- 

Niekas musų nėra grynas. Bet viskas pareina nuo to, kaip 
mes į savo dėmes žiūrime, kiek apie jas žinome ir kiek jos mus. 
degina.

18



IŠ NAŲIAVSIŲ FR. V. FÖRSTER1O RAŠTŲ 17

• Senovės Romoje buvo daugybė vietų jaučiančioms save 
kaltę sieloms apsivalyti ir atgailoti. Tuomet pagedęs: pasaulis 
žinojosi esąs'pagedęs; tame žinojime buvo daugiau nujautimo 
Kristaus, negu krikščioniškai užauklėtame dabarties žmoguje, kurs 
muilo vartoja daugiau, negu -visi praėjusieji amžiai, bet apie sa
vo vidaus sutepimą žino mažiau ir mažiau nori žinoti, negu visi 
laikai prieš jį.

Kame šiandien tebėra dar žmogus, kurs šuntakiu bėgda
mas, ūmai pamato Viešpatį ir išgirsta jo galingą „Quo vadi s?“? 
Kame yra žmogus, kurs tikrai gėdisi savo slapčiausių minčių, 
kurs kenčia dėl savo ištarto nešvelnaus žodžio, dėl šaunaus ir 
atžulo išsprukusio jam juoko, dėl neteisingos ištaros, kuri kaip 
tik jam buvo naudinga? Kam skaudus tas žiaurumas ir ta veid
mainystė, kuriuos rodo žmonės apie viens kitą kalbėdami, kas 
sučiumpa tokias dėmes savo paties kalboje ir pajunta tą „neapy
kantą savęs , apie kurią kalbama Tomo iš Kempio knygoje?

Patenkintas savim kiekvienas nori būti, neapkęsti norime 
tiktai kitus, kurių dėmės mus pykina ir sunkina. Patį save neap 
kęsti, pačiam sau išdurti akis, kaip karalius Edipas, savo paties 
darbus pamatyti visai naujoje šviesoje, iškeliauti iš puikybės rū
mų ir iš nuodėmės kambarių tai šiandien žmogui rodos kvai
lybė ir beprotystė. Bet Dievas neleidžia tyčiotis iš savęs.

Šventnamio laikytojos.
Senovės graikų šventnamiuose dažnai matome vadinamą

sias kariatidas—kilnias moterų statuaš, kurios laiko šventamio 
stogąant savo ištiestos galvos. Nepaprasta kilnybė ir vidaus di
dybė kalba iš tų figūrų; tartum šventnamio stogo našta 
ant jų galvų pripildo visą jų esybę puikiu jų šventos .tar
nystes nusimanymu ir tolina jas nuo visa, kas žemiška. 
Gal niekur nėra taip įtikinamai išreikšta moters - kunigės atsa
komybės kilnumas, orumas ir tvirtumas, kaip tose moterų štatuo
se. Rodos, kad jos be galo apsukintos iš viršaus, tačiau jų lai- 
kymos, jų kakta ir jų akys sako visai ką kita. Sako, kad nuo jų 
nuimta grynai mirtingo gyvenimo slėgimas ir baimė, kad visos 
jų sielos ir jų kūno jėgos stiepias į tą augštešnįjį pasaulį, ku
rio dvasinė galia viena tepajėgia apsaungoti lyčių santykius nuo 
pažeminimo ir išsigimimo. Žiūrėdamas į tas statulas, aiškiai jun
ti, ko stinga dauguma moderniai galvojančių moterų, kas žymi 
visą jų elgimos ir išeiną aikštėn visuose jų žodžiuose ir judėji
muose.. Jos nelaiko šventnamio stogo ant savo galvos; jo vietoje 
jos laiko putlumo, draugiškumo, šeimininkystės arba profesijos 
naštą; jos nesupranta augščiausio moters uždavinio, kurs pa
švenčia visus kitus uždavinius ir vienas tegali pašalinti visus tam
pius moters gyvenimo pavojus. Tas uždavinys yra: kad moteris* 
kė kiekvieną valandėlę jaustų atsakomybę už garbinimą gyveni
me neregiamųjų galių ir už visus tuos pašvęstuosius papročius 
ir įstatus, kurie leidžia toms galioms apsrerkšti šiame žemės vei-
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kiine. Vietoje to turime vadinamąją papročių laisvę, kuri yra ne 
kas kita, kaip tik įstumimas sielos į nesutvarkyto žemesniojo pa
saulio vergiją ir kurioje nėmaž neapsireiškia giliausioji motiniš
koji moters prigimtis ir orumas. Ne, tikra moteriškė bus visuomet 
kariatida. Ir tas augštas orumas, kurs atsiranda tikrai visa širdim 
ir sąžine suprantančios savo atsakomybę motinos veide, žydi 
gražiu žiedu kiekvienoje moteriškėje, kuri visais savo žodžiais, 
savo papročiais ir judėjimais ne savęs ieško, ne laiko dvasiai 
pataikauja, ne aplinkiniam pasauliui pasiduoda, bet jaučiasi 
turinti priedermę saugoti visa, käs šventa žemėje ir todėl griež
tai laiko šventomis ir išorines formas, lengvinančias tą saugojimą,

Šventnamio laikytoja giliai atjaučia ir supranta paslaptingas 
gyvenimo sąlygas, garbinimą Dievo, tylėjimą, atiką, atsakomybę. 
Kur tos galios yra įsikūnijusios, ten daug galima drįsti, ten daug 
atleidžiama—kur jų nėra, kur tiktai žaidžiama, ten išsigimsta žmo
gus ir žaidimas tampa išrautas iš Šaknų kreaturos mirties šokiu» 

Sulietuvino Al.. Pečkauskaitė.

Ne tau, naktele!
Kam, naktele, tu tamsioji, greitai ateini? 
j svajonių, burtų šalį mane tu vedi?... 
Kam miglota sapnų skraiste mane dabini?
Ir ateinantį rytojų nuo manęs slepi?

Tu manai, kad aš laiminga tavy paskęstu, 
Manai, kad dideliu džiaugsmu tave sutinku, 
Kad svajonių vainikėlį aš tau nupinu, 
Su tavim aušružei auštant drauge išnykstu?...

—Aš minčių sapnų grožybę saulei teskiriu, 
O svajonių vainikėliu dieną dabinu.

(II) AliliuU.

Vidurnaktis. Aplinkui tyla. Tik ilga tamsiu vienuolyno 
karidoriu praslinko mažas šešėlis ir išnyko ties kapituliörio 
durim. Tai maža sesuo Zuzana, naujokė, nuėjo pasimelst ties 
Panelės šv. naveiksln. Rvtoi ios šventimai.....

H

Panelės šv. paveikslu. Rytoj jos šventi
Amžinai gedulinga gražuolė naktis savo žvaigždėmis nusag

stytu apsiaustu jau seniai pridengė mū-nj pasaulį, išsidirbusieji, 
išvargusieji per sunkią darbo dieną žmonės varguoliai pynė 
dabar aukso siShj «sapną tinklelius. Ją kiekvienas ramiai gėrė 
josi savo išsvajotu, niekam kitam neprieinamu, pasauliu. 0 
naktis dūsavo ilgais sunkiais atsidūsimais, ir žvaižgdės krito 
į miegančią žemę...

Vienuolynas taip pat sapnavo. Ką jis sapnavo? Apie ką 
galėjo svajoti? Nevienos krūtinės karšti atsidūsimai pynėsi nak-
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ties tylumoje į ūkanotas girliandas ir nyko padangėse. Bet vie
nuolynas miegojo giliai........ Tik Zuzanos mokytoja džiaugdamosi, 
kad j a angeliukas rytoj viešai, iškilmingai prisieks Kristui, padarys

I

mieganti ą mergaitę, nuėjo savo celion.
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guli prieš Panelės S v. paveiksią ir žiūri didelėmis akimis lyg 
į taip pat nusigandusį Šventąjį Veidą.... Ji nemiegojo kada ją 
atsisveikino mokytoja Neturėjo ji teisės ir čionai ateit taip

tylėjo. Nutylėjo ir j klausimą „Kas jai yra“, kada per vakarienę 
vieton Sekimo Knygg, pradėjo skaityt Šventę j g Gyvenimus, jau 
skaitytus per piet. Pateisino ją svarbumu ateinančios dienos. 
0 ji daug ką turėtg pasakyt........ Mintys, atmiwmai, rodo a 
seniai užmirštos gyvenimo scenos, keičiasi jos vaizduotėj it ka-

... Tik Zuzanos mokytoja džiaugdamosi, 

amžinus įžadus, šiandien ilgiau negu visumet poteriavo ir pa
laiminus, rodos, ramiai miegančią mergaitę, nuėjo savo celion. 
Tai buvo valandą atgal. 0 dabar Zuzana, išsitiesus kryžiumi, 
guli prieš Panelės S v. paveiksią ir žiūri didelėmis akimis lyg 
į taip pat nusigandusį Šventąjį Veidą.... Ji nemiegojo kada ją 
atsisveikino mokytoja Neturėjo ji teisės ir čionai ateit taip 
vėlai nepasiklausus. Bet bijodama rūstint savo senutę mokytoją, 
tylėjo. Nutylėjo ir j klausimą „Kas jai yra“, kada per vakarienę 
vieton Sekimo Knygg, pradėjo skaityt S ventę j g Gyvenimus, jau
' . - - -

0 ji daug ką turėtu pasakyt. .

leidoskope. O tas .... tas paskutinis nuodėmklausio klausimas 
„. .. ar laisva Širdimi rengėsi priimti savo Amžiną Sužadėtinį?“ 
lyg ugnies raidėmis degina jai galvą...

Laisva širdimi... laisva širdimi...... O ją mamytė nuo 
pat mažens mokino visa širdimi mylėt ir Dievą ir žmones. Bet 
jai mamytės netekus, žmonės sulaužė jos širdį, sudraskė gražiau
sio pasitikėjimo stygas, pajuokė ir.... atstūmė. Ir kaip pri
vargęs keleivis nedrąsiai beldžia į paslaptingai uždarytas duris, 
taip ji prisiglaudė prie kruving kojg visg nuskriaustgjg Sura
mintojo. O dabar.....\ dabar nuo jos išvargusio?, iškentėjusios 
širdies reikalauja, kad ji būtg laisva ... Kaip ir privalo būti.O!..

Mama, motute, šnibžda karštos lūpos ir dvi krik stelinės 
ašaros nubyrėjo nuo jos veido ant šaltg grindg.

Lyg du deimantai sužibėjo ir nuo Panelės šv. paveikslo. 
— tane priglausi.

• i

• ii

Brangioji! sušuko mergaitė, tuBrangioji! sušuko mergaitė, tu mane priimsi, tu
paimki su savim! Paimki!...

Atėjusios iš ryto poteriaut vienuolės rado Zuzaną jau 
Šaltą ...

Kokiu būdu Čia atsiradai be mano žinios?—tarė Zuzanos 
mergaitė*, daryda

ma atatinkamą įvykiui veido išvaizdą, nors senutei tą dieną visai 
nesinorėjo daryt pastebėjimg.

Sesute! pašaukė ji, šiai neatsiliepus trukteldama ją už ran
kos ir visai užmiršus savo nuduotąjį rūstumą.

Dieve! ji negyva! teko dar jėgg ištarti senutei .......... ....
Susirinkusios vienuolės užtraukė Te Deum ir iš po tylg žemg 
vienuolyno skliaustu paplito stipri ir galinga himno melodija, 
melodija džiaugsmo, melodija nugalėtoju.

Senutė mokytoja giedot negalėjo. Ji turėjo atsisėst. Jos 
akys, maldingai žiūrinčios į skaistg Rafaelio Madonos veidą, KaŽ 
kaip nusileido žemyn ir j g ramiam žvilgsnyje suspindėjo nusi
stebėjimas......... To nusistebėjimo priežastimi buvo du vi
sais Laumės juostos spalvomis žibą krikšto lai, gulintieji .ant 
grindg ties Panelės S v. paveikslu/.....

mokytoja, prisiartinus prie galinčios kryžiumi

nesinorėjo daryt pastebėjimg.

• i

n
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Dantė ir Beatričė.
[Tęsi rigs prwitii metų}

3. Suasmeninta Idėja—ar idealizuota asmenybė?

Praeitą kartą minėjome vieną kitą nuomonę tų, kurie Be
atričę nelaiko visai buvus istorijos asmenybę. Betgi kai imi 
teirautis šiuo klausimu paties Dantės, tai pasirodo vis dėlto sun
ku su anokiomis nuomonėmis sutikti

Tuos kraštutinius „idealistus“ teisingai pašiepė jau teologas 
apologetas H e 11 i n g e r ’ i s, pastebėdamas, kad jei Beatričę lai
kyt tik teologijos (tas pat tikybos, Bažnyčios, proto, krikšto, fi
losofijos ar kuria kitokia idėja), tai lO.kia sakyt, jog Dantei su
kakus devynerius metus toji teologija (tikyba, Bažnyčia ir t. t.) 
„paliko danguj savo vietą palei Rachelę ir Luciją“ ir pasirodė 
Dantei. Einant toliau, reikės protaut, kad ji, toji teologija ir t. t 
buvo panaši į „jaunutį angelėlį“, dėvėjo pasikeisdama šviesrau- 
doniu ar baltu vaikišku drabužėliu (matyt derindamas! į pagar
sėjusį šv. Bėdos pasakymą, jog iš gėlių nupintame Bažnyčios 
vainike niekada netrūksta rožių ir lelijų). Paskui reikia tvirtint, 
kad toji iš dangaus nusileidusi teologija, tikyba, Bažnyčia ir t. t. • 
linksminosi viešose gegužynėse, kartkartėmis papykdavo, verk
davo ir pagaliau pasimirė. To nepaisant, ji po kiek laiko (1300 m.) 
nusileido į „Pragarą“, idant skubiai paragintų drauge su 
kitais romėnų, graikų ir arabų poetais ten esantį, ypatingai Dan
tės mėgiamą, poetą Vergilijų, kad jis padėtų savo „nuo tiesaus 
kelio nuklydusiam“ broliui Apolone. Toliau, pasak tų aiškintojų, 
išeina, jog Dantę skaudžiai palietė teologijos, tikybos ir D t. 
mirtis; po tos mirties jis labai uoliai užgulė studijuot filosofiją 
ir (jau 1290 m. mirusią!!) teologiją, ir patsai prisipažįsta 30 mė
nesių lankęs religinmkų mokyklas. Dar toliaus, toji tikyba, tas 
protas ir t. t., paties Dantės žodžiais, buvo kaipo ,,13-jo šimt
mečio krikščionė“, kuri „Florencijos gatvėj gimė, gyveno ir pa
simirė“; kad malonė, kaip florentieiė, šnekučiavosi (gal dar flir
tuodama!) su pagoniu Vergilijų; kad Bažnyčia, nusigaubus savo 
apsiaustą, patikimai pakalbino Dantę vardu; kad krikštas, j5 metų 
amžiaus dainių nulydėjęs iki Rojaus, patsdi vėl atsisėdo trečiajame 
„dangiškos rožės“ rate... Tuomet tikybą, Bažnyčią, teologiją, 
malonę ar filosofiją Dantės laikais butų vadinę „madonna" ir 
kartkartėmis būtų tempę ją kaip pamergę į vestuves — taip 
išeina iš „Naujojo Gyvenimo“ 14-jo skyriaus!!

Bet dėl šitokio aiškinimo reikia tart paties Dantės ž džiaist 
„Gana, tėve, to žiauraus žaidimo!“ Dantės poezijoj gauni visur 
pajusti Beatričę kaip gyvą moterišką. Rašytoja E i z ė H a s s e’y- 

. t ė, autorė nemažų knygų apie Dantę, sako, kad anokiems 
aiškinimams prieštarauja faktas, jog Dantės Beatričės paveiksle

9

22



DANTĖ IR BFATR1CĖ__ _ _ _
, «m • - ’ *- —• • -* .... , - «-*- - . - **• , —» - • ■ . * — •* “

’ . •

»nėra jokio abstraktaus (atitraukto) sausumo ir mokslingo šal- 
iumo, bet jis visiškai sušildytas prigimties kvapo. Iš Dantės 
sielos veržiasi ją pasitikt gyvas jutimas ir meilė, kuri virsta juo 
tikresne, juo didesnis yra iš vidaus spindįs gerumas, kuris švel
nutį paveikslą ^vynioja, kaip į blizgančią saulės Šviesą. Daug kas 
galima išgalvoti žmogaus esmės žavėjimo betgi ne. «Kas į ją 
prabilo, negal gyvent nuodėmėj*- taip galėjo ištart tiktai tas, 
kuris tai pergyveno ir ilgam laikui jautė atitolinęs geidulingus 
jausmus ir tvirtas prieš visokią pagundą., tiktai kuris — nugrimz
dęs stebėt tyriausią sielą — iki nenoro pralinksmėjo ir kurio 
meilė, atsiskirdama nuo praeinamo pageidimo, nukeliavo ir 
iškilo į amžinybės jausmą“. (Jugendziele 1920, 38; p D. t/jp pat 
jos knygose „Dantes Göttliche Komödie. Epos vom inneren 
Menschen. 1920, 27).

„Ar gi tai yra idėja, kuri gema, susitinka su Dante Flö- 
rencijos gatvėse, kurios tėvelis miršta ir kuri pati miršta 1290 
m. gegužės m. 8 d.?“ — klausia kita rašytoja (Schlüter - 
He rrn kės , Mädchenbildung auf christlicher Grundlage 1921, 
673) —„Ta įvykusi gegužės 8 dieną mirtis Dantei labai nepatogi, 
kadangi jis visus kitus savo gyvenimo įvykius vis suderina su 
slaptingu devynių skaičium. Jis suka galvą, kaip čia ir šį skai
čių paderint prie devynių. Pagaliau jis suranda, kad arabų lai
ko skaičiavimu Beatričė pasimirusi pirmą valandą gegužės m. 9 
dienos, ir kad syrų kalendoriumi gegužės mėnuo yra devintasis 
metų mėnuo. Ar gi jis tat tik dėl idėjos ėjo tokiais aplink! 
niais keliais?“ klausia ta pati rašytoja. Ir atsako:

„Kiekvienas, kuris įsigilina į Dantę ne kaipo išblyškęs 
teorininkas, įsitikins Beatričę tikrai gyvenus, jos gyvenimas 
ir likimas buvo visa kuo panašus į kitų turtingų to laiko floren- 
tiėčių, kurios gyveno užsidariusios šeimoj, vaikščiodavo mišių 
ir išpažinties į tuo metu dar nedaugelį Florencijos bažnyčių —\ 
Santa Maria del Flor, Santa Croce, Santa Maria Novella, Or 
San Michele tai Dieviškos Komedijos amžininkai. Valan
džiukei pasibarškėt ji mielu noru užbėgdavo į bet kurią savo 
draugių, su jomis ji dalyvaudavo didelėse miesto šventėse, ir, 
kaip ir visos, turėjo savo trubadurą. Šiame meilės dainų pa
vasarį ir dargi Florencijoj — kiekvienas, kas jis bebūt, pirk- 
klys ar audėjas, bankininkas ar juristas, magistrato asmuo ar 
kavaleristas, pasiuntinys ar lotyniškos mękyklos mokinys,—kiek
vienas laisvą valandą buvo Rimatore (eilių rašytojas). Kiekvie
nas, dargi šaunus šeimos tėvulis, rašė meilės daineles savo vieš- 
patei, savo gentilissima’i (mylimiausiai). Ir jaunas Dantė Ali
ghieris nebuvo iš tinginių! Ir jis lipdė eiles kaip ir kiti, kol vie
na diena iŠ tokio tuščio laiko leidimo ir žaidimo virto malonė t, V ’
ir likimas: malonė—patapt didžiausiu Dievą mylinčiu visu? laiku 
poetu; likimas — oatapt didžiausiu mylinčiu žmonių tarpe. Jis 
perėjo visą meilės kelią- nuo stipriausios aistros iki iškiliau
sio sudvasėjijno; visa kita, tai tik šio kelio dalys. Taip
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Abelardas ėjo pradžioj su Helojize, Mykolas Angelas su Viktorija 
Colonna", (ten pat 674 p.). —r ■ .

Tą Dantės meilės kelią jau pažinome pirmiau (žiūr skyrelį 
Dantės meilė Beatričei“). Dabar pasidairysime toj meilėj dar 

daugiau gyvos Beatričės bruožų.
Atsiminkime Dantės žodžius, kuriais jis išsako Beatričės mir

tį: „ .. .teisybėsViešpats atšaukė šią maloniausiąją, kad ji giedotų p@ 
vėliava pagarbintos Karalienės, Mergelės M a rijos, kurios vardią 
palaiminta Beatričė ištardavo visada su giliausia pagarba“. Iš 
šių žodžių matome Beatričę buvus M a r i j o s k u d i k į; ir gar
bindama Švenčiausiąją Mergelę, ji pati dar jaunose dienose jau 
išaugo kilniausiu mergišku moters vertybės ir galios indu, kurio 
veiksmo niekas negalėjo išvengt.

„Maloniausia moteriška btivo taip mylima, jog, kad ji ei
davo gatve, žmonės subėgdavo jos pažiūrėt. Kas prieidavo

j-is nedrįsdavo akių pakelt arba atsakyt i jos pa
sveikinimą; tai man galėjo daugelis patyrusių paliudyt prieš tuos, 
kurie tuo nenorėjo tikėt“ (N. O. 26 sk.). Šitaip atsitikdavo tuo 
laiku, kuomet daugelio Florencijos moterų mada buvo tokia 
gašli ir erzinanti, jog Dantė Komedijoj sako net suvargusias 
pusnuoges laukinių Sardinijos gyventojų moteris esant doresnes 
už florentietes. Taigi, gatvėse ir tuomet išrodė panašiai kaip 
šiandien: daugelis moterų ir mergaičių neturėjo jokio aukštesnio 
tikslo, kaip tik rafinuotu, erzinančiu apdaru kreipi į save pra
eivių akis. Bet tarp jų žengdavo ir kitokių, kilnių moteriškų, o 
kilniausia iš jų tai buvo jaunutė „Bičė“, kurios tyras pasirody- 

susigėdus nuleist akis. Ir 
„Ji žengė 

nerodydama

mas vertė kiekvieną su pagarba ir 
kas buvo per jėga, iš kurios ši prievarta išeidavo?! 
apsivainikavus ir apsidarius nusižeminimu, 
jokios tuštybės dėl to, ką ji matė ir girdėjo. Daugelis praei 
darni tardavo: 
gėlų. Kiti sakydavo: Ji

Tai ne moteris, bet gražiausias iš dangaus an

as sakau: ji pasirodydavo tokia pilna nusižeminimo .ir do
rybės, jog visi, kurie į ją pažvelgdavo, pajusdavo tokį romų 
ir saldų kuklumą, jog jie neįgalėdavo 'prasijuoki, ir nė vienas 
negalėjo pažvelgtąją neatsidūsėjęs. Taip ir dar nuostabiau 
paveikdavo ji savo gražumu ir doringumu“ (26 sk).

, Kas buvo tas „dar“ nuostabiau? Tai buvo galia, kuri iš jos 
spindėjo taip pat ir į moteris bei mergaites, taip jog jos dorin
gumas šiose nesukeldavo jokio pavydo ir neprielankumo, bet 
tik vidaus pagerinimo. „Mano viešpatė buvo tokia mylima, jog 
buvo giriama netik ji viena, bet per ją taip pat ir daugel kitų" 
(plg. 27 sk.).

Tačiau ši dvasingumu taip nušvitusi asmenybė palieka ir 
visai paprastas žmogaus kūdikis. Kai pasimirė jos tėvelis, ji 
taip gailiai verkė, jog visi tai mačiusieji buvo tuo nugalėti:

J
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^Kai aš patikau keletą, kurie nuo jos ėjo, girdėjau kalbant apie 
maloniausios aimanavimus. Tarp kitko jie sakė: Iš tikrųjų, ji 
taip verkia, jog, pažvelgus į ją, gali numirt iš gailesčio. Netru
kus vėl praėjo pro mane moteriškos, kurios eidamos taip kal
bėjosi: Kuri iš mūs gali vėl pralinksmėt, girdėjus ją taip pa
gailėti na i kalbant?“ (22 sk.).

Drauge betgi Beatričė pasielgdavo griežtai, 
kai savo artyme pergyvendavo ką nepadoru. Kai vieną dieną 
Beatričė neatsakė į Dantės pasveikinimą, jis greit po to patyrė 
ją girdėjus, jog Dantė savo eilėmis pakyrėjo vienai gerbtinai 
poniai, ir todėl Beatričė, visokio pakyrėjimo priešininkė, nepa
sveikino jo, bijodama, kad jis užgautai nepakyrėtų“. Ir Dantė 
tuoj rūpinasi su ja susigėrint pasiųsdamas jai puikias eiles... . 
(Pagal E. Krebs’ą, Jugendziele 1021,128—129).

Tai juk vis perdėm gyvų žmonių santykiai. Ir tokių santy
kių pėdsakai netik neabejotinai aiškūs „Naujame Gyvenime“, bet 
žymūs taip pat ir „Dieviškoj Komedijoj“. Beatričės vardas skam
ba netik Rojuj ir Skaistykloj, bet ir Pragare. Pragare (pav., 2,70,103) 
antai, kame Vergilijas vadina ją „palaimintai gražia moteriška“ 
ir atsimena ašaras, kurias ji išverkė iš gailesčio dėl Dantės 
suklydimo; ir pamini ateinąs jos pasiųstas, kuri, jos paties prisi
pažinimu, jį siunčia „meilės (Dantei) stumiama“. Skaistykloj Bea
tričės vardas praskamba, pav. (32,85), kame* poetas pamini, kaip 
jam, kai jis po „dešimties metų troškimo44 (1290 1300) pagaliau ją 
turėjo pamatyt, „kiti pojūčiai visai pranykę“ (Purg 32,1-3). Betgi 
gyva Beatričė stipriausiai juntama tai Rojuje. Štai, procesijai su
stojus, gėlių debesy nusileidžia moteriška. Dantė jos nemato, bet 
jaučia, kad čia Beatričė, jo jaunystės meilė. Jis tik ištaria: D’an- 
t i c o a m o r s e n t i 1 a g r a n p o t e n z a - jutau senos meilės 
galybę (Purg. 30,39). „Aiškiau negalima išsakyt, jog Beatričė bu
vo moteriška, o ne tik abstrakti idėja. Šioj ir tūloj kitoj vietoj 
eilės ritme tikima juntant vyro meilės moteriškai stiprų širdies 
plakimą“—sako dėl Šios vietos ponia Schlüter - Her mkes 
(t. p. 676-677).

Visą kadaise žemėj turėtą galią ant Dantės širdies Beatri
čė Rojuje išreiškia tokiais žodžiais: Alcun tempo ii sostenni col 
mio volto; Mostrando gli occhi giovinetti a lui, Meco ii menova 
in drita parte volto t. y., kurį laiką palaikiau jį savo veidu; rodydama 
jam jaunas akis, vedžiausi jį tiesiu keliu (Purg. 3”,12T 123). O 
kas su Dante atsitiko, kai ji nuo jo pasitraukė, tai ji išsako 
šiais sujudinančiais žodžiais: „Bet kaip tik aš, pasiekus antrojo 
amžiaus slenkstį, pakeičiau gyvenimą, jis nusikreipė nuo manęs, 
ir atsidavė kitoms. Kai aŽ pakilau iš kūno į dvasią ir kai man 
išaugo grožis ir dorybė, aš jam tapau mažiau mielesnė ir branges
nė, ir jis leidosi žengt negeru keliu, sekdamas paskui klaidingus 
vaizdus, kurie neišpildo, ką žada.—..... Jis taip žemai nupuolė, jog 
visų priemonių jam gelbėt nepakako, kaip tik parodyt jam pra
žuvusias gentis“ (Purg. 30, 124—128).
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Iš šio tatai sielos ir doros nuopuolio, kuris mums būtų reiškęs 
neturėt „Dieviškos Komedijos“, išgelbėjo poetą Beatričės užta
rymas iš dangaus. Dantė žinojo, kokiu milžinišku gabumu esa
ma jo apdovanoto. Jis žinojo ir kokia atsakomybė jam buvo 
uždėta ūžtas Dievo taip gausingas dovanas. Atsižvelgdamas į 
nuodėmingo gyvenimo metus, jis nupaišė, kas jo būtų laukę prieš 
Dievo sostą, jei jis į savo Leidėją būtų sugrįžęs su menku bliz
gučiu, kaip su vieninteliu savo kūrybinės pajėgos antgamtinės 
malonės vaisium. Tai buvo didelis religinis jo žemės gyvatos 
pergyvenimas, kad Beatričė, tasai tyras jo jaunystės angelas sar- 
jas, kaip ji gyvendama šiame gyvenime sulaikė jį nuo paklaidos, 
taip ir nuėjusi į kitą gyvenimą išgelbėjo jį iš nuodėmės ir nusi- 
vilimo. Širdingu padėkos žodžiu atsisveikina Dantė su mylimą
ja. Visą neišmatuotą jam parodytą geradarybę jis išsako žodžiais: 
T u m’h a i d i servo t rat t o a libertate! —tu padėjai 
man iš vergijos į laisvę (Par. 31,85?. Būti išvestam iš nuo
dėmės vergijos į Dievo malonės gyvenimo laisvę, tai buvo Dan
tei toks pergyvenimas, dėl kurio jam rodėsi vertėjo rašyt šimto 
giesmių kūrinys. Ir jis tai padarė atsidėkodamas jai tuo būdu, jog 
apgiedojo ją tokia giesme, kokia nebuvo apgiedota nė viena mo
teris, tokia giesme, prie kurios pridėjo ranką dangus ir pragaras.

Suėmus krūvon, Dantės santykiai su Beatriče jo poezijoj 
atsivaizduoja šitokiais laipsniais. Žemiška meilė ahgeliško 
grožio ir iškilnumo Beatričei išbudina jame poeto genijų; nu
švitus i me i lė įkvepia jam mintį pastatyti jai amžiną pamin
klą, taigi, sukurt milžinišką veikalą, kuris jį padarytų pasaulio lite
ratūros poetu; pagaliau dieviška m e i 1 ė, buvusi jam dingusi 
partijų rietenose ir politinio gyvenimo audrose, betgi paskui vėl 
jame išbudinta Beatričės užtarymu danguose, atidarė jam a m ž i 
no s i o s meilės karaliją. Visa „Dieviška Komedija“ yra auk
štoji meilės giesmė. Šios giesmės siela, jos pradžia ir galas yra 
Beatričė.

Dar yra vienas argumentas prieš Beatričę, kaip tikrai buvu
sią moterišką. Tai Dantės šeiminiai santykiai. Girdi, tik įsigalvo
kime į visą padėtį. Dantė turi vedęs Gemą Donatytę ir yra tėvas 
bent penketo vaikų, kurių vienas Beatričės vardu, ir iš svietiško 
gyvenimo sūkurio anksti pasišalino į vienuolyno tylumą. Ir da
bar štai šis vedęs vyras ir šeimos tėvas visą savo gyvenimo lai
ką su žmoną apie nieką daugiau negalvoja, kaip apie išaukštini
mą savo jaunybės meilės, kuri buvo ne žmonai, jis kalba, dai
nuoja, svajoja tik apie tą jaunybės meilės merginą, meldžiasi į ją, 
rašo romaną, kuriame garbavoja ją pačiais iškilniausiais posakiais, 
ir pažada ją išaukštint taip, kaip nebuvo išaukštinta nė vieną mo
teriška. Pagaliau jis parašo šimto giesmių epą ir nusilenkdamas 
padeda jį jai prie kojų: kame visam pasauly rasi tokį vyrą, kuris- 
tai rastu dar esant gražu!? Ne jaunystės meilė savy yra nuodė
minga ir juoda dėmė Dantės paveiksle, bet jos patekimas ir am
žinas jos rodymas aikštėj pakitusiomis aplinkybėmis. Tiktai netu
rįs supratimo apie moterystės sakramentą ir širdingus santykius
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fąrp vyro ir žmonos krikščionių moterystėj, gali akia nemirktel- 
ghmas pateisint tokį santykį. Mums katalikams tai yra tamsi dėmė 
ir gilus visos Dantės kūrybos paže dilimas—taip stebisi ir aima
nuoja tėvas jėzujitas prof. H o p f n e r’i s (Reichspost 1921,66 Nr.)

Į tai kitas katalikų vienuolis, taip pat nemenkas Dantės ži
novas, tėvas Tez e lin a s Halus a šitaip atsako: „Norint Dantei 
palaikyt per bloga, kad jis būdamas vedęs žmogus apdainavo 
merginą, tai pirmiausia reikia atsiminti, jog jo moterystė su Ge
ma Donaty te, kaipo vadinama giminių moterystė, t. y., įvykusi 
per gimines, nebuvo laiminga. Tat jei pirmoji ir vienintelė jo gy-
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veriimo meilė, tariant su. Šventraščiu, buvo stipresnė užmirtį ir 
patvėrė anapus karsto, tai ar tenka tuo stebėtis? Toliau, reikia tu
rėt galvoj Dantę gyvenus trubadurų amžį~ kuomet moteriška bu 
vo keliama į mistinę (tikybinę) aukštybę, kuomet Dievo riteris vi
sa kur palaikė Ir savo „damos“ kultą, ir moterims tarnavimą sta
tė vienoj eilėj su tarnavimuponams (baudžiava) ir Dievu tAr tai 
tiktai vienas Dantė, kurį jo buvęs mokytojas Brunetas Latini „Pra
gare“ (15, 69) ragina palikt „visada tyru“ nuo florentiškių mote
rų, neturėtų būt vertinamas kaip savo gadynės kūdikis? Prie 
to, juk jo meilė-buvo mirusiai ir tai tokiai mirusiai, kuria gyva 
visi, kurie ją pažinojo, stebėjosi, kaip „dangaus stebuklu, kurį buvo 
leidusi mylėdama pati Trejybė1. Be to, Dantė, kaip «idealistas, ko
kio vargu būta nuo Platono laikų», Šią, nuo pat pradžių-tyrą, kil
nia, nekaltą ir be to visada buvusią svajišką meilę, metams einant, 
vis kėlė į idealybių sritį, taip kad jam Beatričė patapo simboliu 
visa ko aukšta ir skaistu, šventa ir dangiška apskritai. Kad šis 
tvirtinimas nėra tuščia frazė, parodo pats Dantė, kai jis, prieš 
įžengdamas į Rojų, atgailaudamas ir sutrinta širdim, kaip gyve
nime daroma tik prieš kunigą, «visuotinoj išpažinty» vaikišku 
nusižeminimu išpažįsta jai savo paklydimus (Skaistyklos 31 gies
mėj).“^

Siame ginče, kaip daugely panašių atvejų, abi pusės turi 
tiesos ir taip pat abi, eidamos į kraštutinumus, įsileidžia i netie< 
są. jei H o p f n e r ’ i s atsišaukia į vyrų ar moterų skonį, tai, kaip 
sakoma, dėl skonio nesiginčijama. H a i u s a vėl, prisispyręs tvir
tindamas Dantės moterystę su Gema nebuvus laimingą, tam tvir- 

< tinimui niekada neturės tvirto įrodymo. Tai yra visai iš piršto 
išlaužtas prasimanymas neturinčiai pakankamai tvirto pagrindo 
tezei įrodinėt, būtent, kad jei Dantė dainavo apie savo jaunystės 
meilę Beatričės asmeny, tai būtinai turėjo nesugyvent su savo 
žmona. Ar tai čia esama tokių dviejų dalykų, kuriuodu, žūt būt, 
vienas kitą šalina? Mūsų nuomone, visai ne! Aiškindami Dantę 
iš visų jo apystovų, jo šeiminį gyvenimą tegalima imt tik kaip 
tokį, kokis jis iš tikrųjų buvo: šeimą, kurioj būta ketverto ar 
penketo vaikučių, negi laikysime kaž kokia nelaiminga?! Ir dar 
daugiau. Mes laikome šį, taip o ne kitaip susidėjusį, Dantės šei
mos gyvenimą turėjus teigiamos įtakos 
kokį turime, poetinės kūrybos išsij

Šita nuomonė, gal būt, išrodanti labai paradoksinga, netek
tų to savo päradoksingump susitarus, kurią iš Dantės pažįsta
mųjų moteriškų būrelio reikėtų laikyt buvus Beatričę.

Kas ji tokia galėjo būt, jei buvo istorijos asmenybė?-teį- 
rausimės kitą kartą.

(f4e palas3 Pr. J).

J
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Musų mirusios — kurios yra gyvos
Ješkevičių Magdutė

Kiekviena galime pasakyti apie a. a. Magdutę, jog ji, nors 
mirusi, bet yra gyva, nes žinome Jos /gyvenimą žemėj. Josios 
gyvenimas jau žemėje buvo išpintas tikrųjų lelijų .žiedais. Jis 
buvo linksmas ir malonus.

Nuo pat jaunystės Ji mokinosi. Sulaukus keturiolikos 
metų ji buvo jau IV-je klasėje. Ji visuomet buvo linksmutė ir 
kiekviena galėjo imti iš jos pavyzdi. Nestūmė nuo savęs vargšo., 
nebėgo prie turtuolio. Nepažemino žemesnės draugės ir aukš
tesniąja savęs neskaitė. Buvo kiekvienai prielanki ir užjautė 
nelaimėje. Visą savo gyvenimą buvo pašventusi darbui. Darbas 
buvo vienintelė Josios gyvenimo paguoda. Ji niekuomet nebėgo 
ir nesišalino nuo jo. Lankėsi įvairiose organizacijose ir lavino 
doroj savo asmenybę. Labjausia pasižymėjo „Naujosios Vaidi
lutės“ kuopelėj, kurioje per trumpą laiką daug nuveikė.

Ji nuo pat jaunystės jau pasiskyrė tikslą, prie kurio kas 
dieną, kaip laiptais, žengė. „Visa atnaujinti Kristuje“—žibėjo Jai 
kaip saulė ir švietė tamsiuosius gyvenimo takus. Kiekvieną 
kartą stengėsi laikytis savo principų, kuriuos savo jaunutėse 
dienelėse pasiskyrė. Nekartą pynė vainiką papuošti vėliavai, 
arba padabinti savo kambarėliui, kuriame kybojo ant kryžiaus 
Kristaus paveikslas. Bepindama jį žemėje, nusipynė ir dan
guje.

Ir štai 1922 metų gegužės mėnesį Ji susirgo. Susirgo ga
na sunkiai. Kas kartą vis ėjo blogyn Paklausta, ar nori atlikti 
išpažintį, kuo labjausiai sutiko ir stropiai priširuošė prie atgai
los Sakramento. Atlikus išpažintį ir priėmus S. S. Sakramentą 
ligoje žymiai įgavo kantrybės. Atlankė ligonę visos josios drau
gės ir draugai. Į kiekvieną maloniai pažiūrėdavo, nes nei žode
lio jau nebegalėjo vargšė ištarti. Tik kariais iš gilumos savo 
jaunutės širdelės atsidusdavo ir šaukdavosi Jėzaus ir Marijos. 
Tuo kartu jau nebegalėjo bėgti išmintu takeliu į bažnytėlę, ku
rioje žibėjo lemputė, nes dažnai ten klūpodama meldėsi. Klau
sė kas rytas šventųjų Mišių. Ėjo dažnai ir Komunijos, kuri už 
vis brangiausia Jai buvo. Patiko Ji Aukščiausiam. Jis ir pašaukė 
Ją pas save ir suteikė Jai garbės vainiką: ji atsiekė savo idealą— 
„Visa atnaujinti Kristuje“ ... Jai dabar tūkstantį kartų linksmiau 
su angelais prie Aukščiausiojo, ne kaip žemėje^ būti vargų ir 
nelaimių prislėgtai...

Ir tą žaliąjį vainiką, kurį taip dažnai pynė, ir draugės Jai 
nupynė. Kiekviena su ašaromis akyse skubiai pynė vainiką, nes
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Magdutę jau 3-čią valandą išlydėsime iš Prienų į žalius Ūdrijos 
kapus. Guli ji baltam* karstely su mirtų vainiku ant galvos, 
mirgančioje žvakių šviesoje ...

Suruošus draugėms vainikus, nuėjome su procesija į Mag- 
dutės kambarėlį, iš kurio išnešė nuliūdę draugai baltą jos karstą ir 
leidome paskutinį kartą į bažnytėlę, len buvo gražiai priruošta 
katafelis, aplinkui gėlėmis ir žvakių eilėmis apstatytas. Čia ra
miai ilsėjosi Magdutė užbaigus žemės darbus.

■ , i '

Pamaldas atlaikė Josios vadovas, atsisveikindamas Magdutę 
paskutiniu kartu šioje bažnytėlėje.. Šalia karsto kyla iš smilkyto 
palši dūmai, kyla aukštyn, tartum norėdami Magdutę su kūnu 
nunešti į Aukščiausiąjį...

Paskui lydėjome Magdutę su procesija iš bažnytėlės toli 
ant kalno, nuo kurio tarėme jai paskutinį kartą sudiev. Ten 
karstą įdėjome į puikiai išpuoštą vežimą ir, apkloję vilties vai r 
nikais, tarėme Jai: Sudiev, mylimoje daruge! Mes i'avęs niekados 
neužmiršime... Neužmiršk ir I u mūsų, amžinoj Viešpaties ramy
bė gyvendama! Sudiev! Neužmiršk!

Prienai jlit/ros Sakelė.
„žiburio“ progimnazija“.

Skriskite, mintys!
*

Mintvs skrajūnės, 
» f J

Dausų lakūnės
Skriskit, oi skriskit tolvn! .

Pavasario gražume.
Pavakario ramume

Kelkite siela aukštvu! *- v
Svajonėj’ auksinėj’ nupintos.
Žvaigždėtų naktelių žavėtos,
Jaunystės sapnų padabintos, 
Oi skriskite, skriskite mintys!..

t Hl) Miliutė.

v

Apie žmonių garbę, pagarbą ir dėkingumą.
Mes dažnai girdime apie tai, kad reikia kitus gerbti. Be 

abejejimo, viena iš gražiausiųjų žmogaus sielos ypatybių yra 
mokėjimas kitus žmones gerbti, nes, iš tikrųjų, retai sutinka
me žmonių 
paskutinieji yra verti pasigailėjimo. Vieni žmonės pasižymi iš
mintimi, kiti širdies gerui ’ ’ ‘ 
kam sa^ą darbą mylintį amatninką, mokytoją, ūkininką, ten sun
kiai uždirbantį savo šeimynai duoną tėvą, motiną... Pagaliau

abejojimo, viena iš gražiausiųjų žmogaus sielos ypatybių yra 
» -» . A O . « « • . a-m.

I

kurie jokios pagarbos nebtttų verti; bet ir šie
iii
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«I u, kiti vėl vienu ir antru, fea sutin-
11!
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tarnaitė, kuri mums gamina' valgį, tvarko mūsų kambarį, aČi® 
kuriai mes laisvai galime dirbti proto darbą... Jie visi verti 

gilios užuojautos, dėkingumo ir pagarbos., 
BOtij didžiausias iŠ mn«u pusės neteisinguc 

nemokėtume kiekviename 
nors, už k% ji ine» galėtume

° kuriems mes esame kalti dėkingumo.

IHv

fii

as, jei mes 
lenkiausiame žmoguje atrasti ką- 

gerbti, o pirmoj eilėje tuos,

Nedėkingumas yra šlykščiausią žmonių yda. Yra žmonių, 
kurie nejaučia ir neparodo dėkingumo ii apsileidimo, bet yra, 
ir tokiir tai net dažniau atsitinka, kurie nerodo dėkingumo 
iš puikybės. Išreikšti kam dėkingumą—reikia nusižeminti, rei
kia tuo pačiu prisipažinti, kad mes reikalaujame kito pagalbos; 
tai įžeidžia mūsų savimeilę ir todėl silpnadvasiai pasiduoda 
nedėkingumo pagundai ir užuot stoti dėkingumo šviesoje, pasi
traukia į nedėkingumo šešėlį. Būna dar ir taip, kad nedėkin
gieji, norėdami savo sąžinę nuraminti ir kitu akyse pasiaiŠkint, 
šmeižia ir niekina savo geradarius.

Pavieniu žmonių ir luomij santykiai būna skaudūs ir ne
pakenčiami iŠ tos priežasties, kad retai tesiranda žmonių, kurie 
supranta, o kas dar svarbiau, gyvenime vykdina čia minėtas 
tiesas.

4 Iš to šeimynose kyla nesantaikos, draugu tarpe — vaidai, 
visuomenėj —kovos, valstybėse —revoliucijos.

„Mylėk artimą kaip pats save“. Gerbk jį taip, ka p norė- 
kad kiti tave gerbtu. Nebūk panašus i žmones, kurie visuo-

i, o geru ne-
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H • todėl silpnadvasiai pasiduoda

tUJ
se kituose norėtu matyti vien tik blogas puses 
matytu.

Bet prieš tą viską išsimokinkim gerbti patys save. Kas 
kitus moka pagerbti, tas pirm gerbia save. Kas, save moka 
išmintingai gerbti, tą ir kiti žmonės gerbia. Kodėl tas taip lyg 
keist?i pinasi? 

■ e S "V ® SJei mes kitiems atiduodame tą pagarbą (ar tik pasigailėjimą, 
kaip kad aukščiau buvo minėta), kurios jie yra verti, ta pačia 
pagarba kiti ir mums atmoka- Tas darosi kiekvienoj žmonių 
visuomenėj, ar ji bus krikščioniška, ar ne.

Bet eikim toliau. Kristus išmokė mus Dievą Tėvu „A.bbaa 
vadinti ir sugrąžino, mums teise vadintis Dievo vaikais, Na- 
blesse oblige (mandagumas saisto).

Karaliaus vaikai negali elgtis neaptinkamai savo aukštai 
padėčiai, net tuomet, jei jiebūtij ištremti iš savo karalystės ir 
rėdytųsi, kaip neturti ogiausieji žmonės. Sielos didybė—ju svar
biausias ir brangiausias turtas.

Krikščionis, kurs gerbia savo Dang iškąjį Tėvą, gerbia sa
ve nedarydama« nieko, kas suteršia jo sielą, o daro tai, kas 
ją daro panašesne į jos Leidėją. \ Bokite tobali, kaip jusij dan- 
giŠKas Tėvas yra tobulas.* Štai šaltinis, iš kurio plaukia visa, 
kas aukšta, gražu, gera, garbinga ir verta pagarbos bei dėkingimo. 

_ Rudausiai. 192S. XI ii
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Buvo jau pavakarys. Vingailų Liudytė valandėlę pasivaikš
čiojus paupiu, jau buvo beeinanti namo, kaip siauručiu takėliu 
nuo miešto pamatė greitai atbėgant mergaitę.

—Ko ji taip bėga—, manė Liudytė,—-gal kokia nelaimė at
sitiko?

Nors jai visai kitu keliu reikėjo namo eiti, bet ji pasuko į 
tą takelį, kad sutiktų mergaitę.

—Kur taip bėgi—paklausė Liudytė jau iš tolo.
—Namon—, atsakė mergaitė. — Mamytė serga; buvau vai

stų mieste nupirkti—, tęsė toliau, ir dvi didelės ašaros nuriedėjo 
per skruostelius.

—Ar seniai jau serga?—, paklausė vėl Liudytė.
—Antra savaitė. Jau paskutinius pinigus išleidau šiandie 

vaistams, o namieje teliko tik sausos duonos gabalėlis. Mamy
tė sakė, jeigu neisgysianti, tai turėsiva abidvi badu mirti...  Ale
aš užsikalbėjau, o mamytė jau seniai laukia su vaistais.—Tai ta
rusi, vėl pasileido bėgti-.

Liudytė lydėjo ją akimis, kol perbėgo tiltelį, pievą ir dingo 
mažutėje trobelėje.

Gaila jai buvo tos mažos vargdienėlės ir mąstė ji, kaip jai 
galėtų padėti.

Parėjo namo visa susirūpinusi, nuliūdusi. Užsidegė lempą 
ir pasiėmė knygas mokintis, bet mokslas nelindo į galvą. Akyse 
vis tebestovėjo matytoji mergaitė, o ausyse, rodos dar tebeskam
bėjo jos ištarti tie baisūs žodžiai:—Turėsiva abidvi badu mirti...

Liudytė pasiryžo net. savo gyvybę paaukot, kad tik padėtų 
tai vargdienei mergaitei ir jos motinėlei, kad išgelbėtų jiedvi iš 
mirties nagų.

Kaip jai galėtų padėt?—klausė pati savęs, o atsakymo ne
buvo. Bet staiga jos akys sužibėjo džiaugsmu ir ji pašoko nuo 
kėdės pilna vilties. Greitai nubėgo į virtuvę pas matutę ir prašė, 
kad leistų nubėgti pas draugę, nes turinti parsinešti reikalingos 
knygos. Motutė leido, tik įsakė ilgai netrukti.

Liudytė tuojau s nubėgo į kambarį, pasiėmė gabalą mėsos 
ir duonos. Paskui tyliai įslinko į valgomąjį, atsidariusi spintą 
pasisėmė saują cukraus ir kelis pyragėlius. Nusinešus viską į 
savo kambarėlį, surišo į skai elę ir, užsisiautus didžiąją skarą, išėjo.

Išėjus iš kiemo Liudytė pasileido pustuŠčia gatve ant upės. 
Po valandėlės jau buvo pas tiltelį. Vėjas smarkiai pūtė, o tiltelis 
buvo visai siauras ir be turėklių. Liudytę paėmė baimė, kad ei
dama neįkristų, bet atsiminus mergaitę, pradėjo iš palengvo žen
gti tiltelio, grumdamosi su vėju, kuris, kiek galėdamas plėšė Liu- 
dytę upėn. Nors dideliu vargu, bet pasisekė laimingai pasiekti 
kraštą. Kiek pasilsėjusi, vėl pradėjo eiti per lauką trobelės linkui.

Priėjusi prie trobelės pabeldė į duris, kurios jau vos tik 
laikėsi. Jas tuojaus bailiai atidarė jau pažįstama mergaitė.

—Ar tai čia judvi gyvenata?—paklausė Liudytė, žengdama 
į trobą.

Taip atsakė mergaitė, uždarydama duris.
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—Šia, aš judviem truputį maisto atnešiau, —kalbėjo Liudy
tu riš dama, skarelę.

- Mamyte, mudviem ta geroji mergaitė maisto atnešė. Da
bar tat jau tu tikrai išgysi, nereikės mudviem badu mirti,—links
mai čiauškėjo mergaitė, pribėgusi prie ligonės lovos.

Liudytė, padėjusi viską ant sulūžusio skobnelio, pasakiusi 
sudie, išsiskubino namo.

Eidama per upę jau buvo daugiau, kaip ligi pusės lieptelio 
nuėjusi, kaip staiga smarkiai pagriebė vėjas ir sviedė ją upėn.

Supliuškėjo, suūžė bangos. O Jėzau, Marija! — pasigirdo 
tamsoj ir vėl viskas nutilo... Tik vėjas blaškydamasis baisiai kau
kė ir ba igos tyliai pliauškėjo amžiną atilsį,..

Šmėkla.
1922-1V-26.

£xcelsior.
Jau meilės sparnais 
Kaip erelis kalnų, 
Keliuos į aukštybes 
Ir ten gyvenu — 

Krūtinė kvėpuoja 
Giliau ir greičiau - 
Aš skrieju galinga 
Aukščiau, ir aukščiau.

Kas kelią užstos man 
Prie Laimės tikros, 
Jei Laimei sutverta 
Nerimstu be Jos?!

Drąsiai įsiveršiu 
Į rūmus dangaus, 
Nes ten tįkro džiaugsmo 
Siela teragaus — 

Vien Meilę mylėjus, 
Ieškojus vien Jos, 
Ir ten Ją įgijus, 
Jai amžiais giedos!

' 1922 VII. 29. LI) Vynmedžio Šakelė.

Uždušinių naktis.
Tamsu. Naktis gili apsiaučia žemę. Jos apsiaustas neperve- 

riamas akimis slepia viską. Kilstelėjau veidą, tik pilkas skliautas 
ir nieko daugiau. Visur liūdna, juoda, viskas primena kapus. Ko
dėl taip? Tai uždušinių naktis—dingte’lė galvoje; nukrato šiurpas 
ir vėl žvelgiu aplinkui, stengdamasi perverti akimis juodą nak
ties apsiaustą, ieškau kokio vaizdo, manau įžiūrėti ką nors. Pa-
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žvelgiu į kapų kalną; iš pradžių juodas apvalus atrodo, bet . štai -— 
išsineria medžių viršūnės, juodieji kryžiai; viskas juda; kryžiai 
galvelėmis, rodos, kraipo; tur būt, kviečia iŠ kapo dvasias; o me
džiai ošia lyg nusigandę, ir dar kas tai verkia, vaitoja tamsybių 
bedugnėje. Apunkui juoda, Šalta ir baisu. Veidą lyg ašara užtiš
ko, tik šalta, tur būt, dvasios verkia padangėmis.

Žengiu toliau, po kojomis pliuška vanduo, girdžu lietaus 
ūžimą, —tai dvasių sparnai. Vėl šiurpas nukrečia. Kadangi baigsis 
kelionė? Kaip nejauku! Kad galima būtų dviese, o dabar.... bet 
tada nieko nesužinotum.

Štai ir varteliai. U-u-u-u' staiga pasklydo po visą kapinyną 
ir aš visa nutirpau, bet kogi? Rankoje rožančius, škaplieriai ant 
krūtinės; juk nuo Kristaus mirties piktosios dvasios neturi galios 
ant žmogaus.

Vėl nusiraminau. Varteliai jau paliko, prieš mane siauras 
takelis, krūmokšliai, medžių šakos, kimbančios kas valandėlę į 
drabužius, ir kryžiai, kryžiai..

Štai didelis parapijos kryžius; jis geriausiai pasižymi pilko
jo dangaus plotmėje. Prie jo sustoju. Čia būsiu visą laiką, gal iš 
čia matysiu; bet broliukų kapai gan toli, ten už tų tankių krūmų 
ir pušelių. Eisiu velyk prie jų, ne taip bijosiu, vis tik jie mane 
pažins ir gal apgins nuo piktųjų dvasių.

Bet ką čia sakė Juozienė? Ir akies mirksniu vaizduotėje ma
tau savo pirkios visus namiškius: senelė Juozienė sėdi ant pa- 
mynos ir mezga, ir ji ką tai pasakoja; visi klauso, bet ką, tai aš 
negirdžiu, tik suprantu, kad apie uždūšines.

Kaip vienas žmogus ėjęs nakty kalbėti su dvasiomis ir su
žinojęs, kas yra aname pasaulyje, kur yra kelias į dangų, skais
tyklą ir pragarą, kas jo laukia po mirties ir daug kitų dalykų 
aš jau ir nebeatmenu... Ku-ku-rie-ko-o-o-o!! pasklydo skar
dus gaidžio riksmas. Krūptelėjau. Viskas pražuvo, nieko nesuži
nosiu, ir pradėjau balsiai verkti.

Kas tai?! Aš lovoje, pro langą šviečia mėnulis, ir toli toli, / 
kaip matai, baltuoja žiemos apdaras. Naktis, kapai ir viskas iš
nyko. Aš dar nenusirengus, bet vis tik uždūšinių naktis...

Atsiminiau poterių nekalbėjusi, taigi klaupiuosi prieš skaus
mingos Marijos paveikslą ir pinu Jai rožių vainiką. Širdžiai taip 
gera, o siela aukštai padangėse skraido. Marijos veidas, rodos, 
atgijo, lyg šypsena, lyg naujas skausmas sujudino šventą jojo 
tylą ir štai jis prabilo be žodžių ir daug paslapčių man pasakė.

Nuo tos valandėlės neberūpi man slaptingi kapai su juo
dais kryžiais ir dvasiomis. Sužinojau, kur yra trys keliai, ir pirmąjį 
„i dangų“ pasirinkau.

Kas tikrojo kelio neranda,
Kam skęsta tamsoje dvasia, 
Te šaukias* skausmingos Marijos 
Ji Motina bus visada..
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Snieguotos Kalėdos.
Neveltui atėjo snieguotos Kalėdos!
Jos pridengė žemę baltaisiais pūkais, 
jos naują šaltinį vilties ir paguodos 
suteikia; Jos šviečia tiesos spinduliais.

Sustingus žemelė, bet žmonės džiaugsmingi 
sutinka tą brangiąją metinę šventę; 
jie džiaugiasi Kūčių sulaukę laimingi 
ir viską užmiršo, ką vargo, ką kentė.

„Kalėdos! Kalėdos!" Varpelis prabilo.
„Kalėdos!" Kartojo sniegų kibirkštėlės.
„Kalėdos!" balsai į padangę pakilo.
„Kalėdos!" sušuko mėlynių žvaigždelės.

Ir širdys sujudo, vilnijąs krūtinė 
Ir ašara veidą rasoja, akis, 
Sužibo ir dreba skaisčioji aušrinė, 
Nušvito snieguota Kalėdų naktis.

(IV) Jūružė

Ne tau, ne tau, žemele miela, 
Širdis karštoji sutverta — 
Ne tau pavergti mano sieią — 
Ne tau, ne tau ji paskirta.

Žinau, Aukščiausias mane leido, 
Palietęs ugnimi dangaus 
Ir pažymėjęs mano veidą, 
Man vardą suteikė žmogaus/ 

Taip pats išpuošęs numylėjo, 
Paskyrė ją vien dėl savęs, 
Jai amžių laimę pažadėjo, 
Ją pats su meile tau įves.

Vien Jo beieško mano siela, 
Be Jo — vien ilgisi širdis.. 
Ne ten skirta aš, žeme miela, 
Ne čia, ne čia širdis atgis! 

Sudiev, sudiev, graži žemele! 
Tavy gyvensiu, bet ne tau! - 
Malonė sielą mano kelia 
Kur laimę amžiną matau!

Skrendu tat aš sparnais malonės, 
Kur giesmės skamba angelų, 
Kur jiems panašūs tapę žmonės 
Aukščiausiam gieda giesmes jų!

1922 VII. (IV)
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Mintys ir patyrimai.
Platinkime spaudą!

Liaudis, iš kurios mes esame kilusios, daugely vietų yra 
labai tamsi. Ypatingai tuose Lietuvos kampeliuose, kur vieti
niai inteligentai nesirūpina jos švietimu. Todėl čia laikraščių 
prenumeratorius ir geros literatūros skaitytojus galima ant pir
štų suskaityti. Dvasios maisto neturėdami, žmonės gyvena prie
tarais ir klaidingais apie mūsų krašto įvykius supratimais. Tuo 
liaudies tamsumu mūsų tėvynės priešai lengvai gali pasinaudo
ti. Tai geriausiai rodo visokie rinkimai, kai žmonės iš nesusipra
timo už savo priešus tais joja. Iš kur neskaitąs sodietis suvoks, 
kame tiesa? Visai kitaip yra tose apylinkėse, kame laikraščių 
skaitymas labai prasiplatinęs. Čia žmonės bet kokių informacijų 
neklauso, tuojau atskiria pelus nuo grūdų. Visoks kultūros 
darbas, kaip pav., aukų rinkimas, tokiose vietose daug lengviau yra 
pravedamas. Mat, susipratę žmonės netaip godžiai prie pinigo 
prisirišę.

Žinodamos, kad literatūra, laikraščiai padeda liaudžiai švies
tis ir tuo pačiu stiprina mūsų valstybės gyvenimą, mes, šių 
dienų moksleivės, privalome imtis spaudos platinimo darbo. 
(Čia reikia suprasti katalikišką spaudą. Juk „N. Vaidilutės“ skai
tytojoms ir platintojoms tas gana aišku). Kokiu būdu tą darbą 
tiksliau atlikti? Aš paduočiau šiuos nurodymus:

1. Vietiniams inteligentams padedant, sušaukti didesnius 
susirinkimus mitingus ir daryti spaudos reikalu pranešimą. Po 
to tuojau užrašinėti prenumeratorius.

2. Neturint pajėgų didesniam susirinkimui sušaukt, daryti 
atskiruose kaimuose mažesnius.

3. Užrašyti laikraštį saviems, giminėms, pažįstamiems ir 
kiekvienam sutinkančiam prenumeratą apmokėti.

Iš šitų trijų spaudos platinimo v priemonių, galime, pagal 
savo išgalės, pasirinkti nors vieną. Čia nėra vietos visoms to 
darbo technikos smulkmenoms išdėstyti. Manau, kiekviena su
gebės tai padaryti, jei ras savyje tikro noro ir pasišventimo.

Kalėdos ateina! Ką gi tu, moksleive, mąstai tuos žodžius 
kartodama? Galiu atspėti, kokius planus tu nori vykinti šitų 
atostogų metu ... Tu vyksi namo atsilsėti, į svečius važiuoti, 
dešrų privalgyti, o gal kartais nusistatė! daug išmokti, paskai
tyti!.,. Viskas gražu, nepeiktina, bet, žinai, labai senoviška! 
Mes lig šiol visas mokslo metų atostogas taip ir praleisdavome. . 
Nors teoretinai žinojome, kad reikia pasišvęsti, tėvynę mylėti, 
liaudį šviesti ir kitką. Kaip mokėjome gražiai apie tai susirin
kimuose pakalbėti . .. Tik, matai, vienų žodžių patrijotizmas, be 
įkūnijimo darbuose, nėra vainikuojamas. Tat pradėkime gyvu 
darbu saviems patarnauti.

S. Juozelėnaitė
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Tampresnio vaidilučių susivienijimo reikalu.
Gerbiamos moksleivės! Be įrodinėjimų aišku, jog visos 

Lietuvos moksleivės susibarusios: ~į vieną grupę, persiėmusios 
viena bendra mintimi ir siekdamos to paties tikslo, kur kas di
desnę naudą atneštų Dievui, sau, tėvynei, negu kaip tik sekioda- 
mos paskui įvairius obalsius. Iš praktikos matome, kokią svar
bą moteris turi žmonių gyvenime, kiek reikia moksleivei išauk
lėjimo, kad tinkamai galėtų atlikti savo pareigas. Į politiką įtrauk
tos, mes dažnai apleidžiame savęs auklėjimo darbą, nes užsiėmu- 
sios įvairiais darbais, neturime laiko į save pažvelgti, save pakon
troliuoti, kas ir kaip yra musų atlikta ir kaip tą darbą turėjom 
atlikti, kad pastebėjusios ydas greitai jas atitaisytume ir vėl save tin- 
kamon kryptinįstatytume. Taip save nekontroliuodamos, pripranta- 
me prie tuštybės, prie savimeilės, o atprantame nuo rimtumo ir nu
sižeminimo, kuris yra mūsų gyvenimo pamatas. Tatai padėjusios 
į šalį politiką, daugiau rūpinkimės religijos elementu.

Gerbiamosios! Prisiminkime vieną žmonijos dejavimo obal- 
sį. „Blogai pasauliui sekasi!“ Klausimas: Delko blogai se
kasi? Ar gi ne dėl to, kad vieni atsitraukė nuo Kristaus, 
o kiti per silpnai tesirūpina jį pažinti. Per silpnai savo gyvenime 
vadovaujasi Jo mokslu, Jo pavyzdžiu. Tat mes teorijoj plačiau 
pažinusios Kristaus mokslą, pasistenkime tą mokslą ir praktikoje 
plačiau vykinti. Tikras Kristaus pažinimas, tai žmonijos išgel
bėjimo viltis. Tesuskamba kiekvienos mūsų sieloje tas šven
tas ’ir prakilnusis obalsis: „Viską atnaujinkime Kristuje“, tai yra: 
Atnaujinkime savo gyvenimą, kad jis būtų tikrai krikščioniškas; 
atnaujinkime savo mintis, kad jos būtų skaisčios, savo širdį, 
kad ji būtų nekalta, pilna Dievo ir artimo meilės; atnaujinkime 
savo papročius, kad jie pasidalytų neapnešti blogų įpratimų dul
kėmis; pagaliau, atnaujinkime savo pamaldumą, kad jis mus ap- 
šaugotų nuo bergždžio formalumo, į kurį dažnai pakliūname iš 
baimės, kad mus nepašieptų, nepavadintų davatkomis ir t. t Vi
sa tai, kas minėta, mes lengviau galėsime įvykint susiburusios į 
vaidilučių kuopeles, kuriose gausime paramos visiems keblu
mams nugalėti. Tat tenelieka nei vienos Lietuvoje gimnazijos, 
kurioje nebūtų vaidilučių kuopelės.

Draugės moksleivės! Visos, kaip viena, stokime į tą pra
kilnųjį darbą, kad per mokslo metus gerai save pažintume, savo 
būdą išdirbtume, sutvirtintume valią, kad, užbaigusios mokslo 
metus, išeitumėm tvirtos ir susipratusios ^dvasioje ir teisybėje“.

Slapukė,

Mes ir darbas.
Žmogui, kaipo gamtos padarui, toji gamtadaro didesnės ar 

mažesnės įtakos. Pirmuontam žmogui toji įtaka buvo ypač di
delė. Ilgainiui žmogus, kildamas kultūroj, pamažu vadavosi nuo0 
gamtos varžymo vis ją įveikdamas. Tai padaryt padėjo ir da
bar padeda žmogui jo protingas darbas, darbas fizinis (kūno ir
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dvasinis (proto). Taigi ir mes, jei norime palikt gyvenime ko
kią žymelę, jei norime gyvent gyvenimą naudingą mūsų kraštui, 
mūsų žmonėms, turime rengtis į darbą, į kietą darbą, o ne į 
pasilinksminimus. Žinoma, kad lašas po lašo krisdami į uolą, ją 
pragraužia. Tat jei menkas lašelis darbu pasidaro toks galingas, 
tai apsišarvojęs mokslu žmogus savo darbu gali kur kas dau
giau nuveikt. Tat renkimės į darbą ir nebijokime tart poeto 
žodžiais: . .

„Man darbo duokit,
dirbti noriu!
Nors darbą sunkų, 
bet tik dorą!“ X

*

* ❖

Tiesos pažinimas priklauso nuo valios palikimo to žmogaus 
kuris jos ieško. Moralinė (doros) jėga yra tuo pačiu laiku ir 
intelektualinė (proto) jėga, iš ko seka dvejopa psichologinė 
(sielos) giminybė: egojizmas (savimeilė) turi antipatiją (neapy
kantą) prie tiesos ir simpatiją (pamėgimą) prie iliuzijos (niekų) 
ir atvirkščiai.

Atskirti tiesą nuo melo nėra vien intelekto (proto) darbas, 
bet taip pat, ir net ypatingai, moralinis (dorinis) veiksmas, kuris 
darosi negalimu, jei kam trūksta kai kurių moralinių ypatybių. 
Žmonės pažįsta tik tą, ko jie yra verti pažinti. Corde intelli- 
gitur (širdimi pažįsta).

Tarp tikėjimo ir pažinimo yra taip mažas skirtumas, kad 
galima pasakyti, jog tikėjimas yra pažinimo' patobulinimu, įsiti- 
krinimu, kurs pats savaimi sieloj gimsta. Egojizmas — svar
biausia netikėjimo priežastis.

Nugalėjus egojizmą, tikėjimas atsiranda natūraliu būdu, nes 
iš aklo žmogus pasidaro regintis. Corde creditur (širdimi tiki). 

‘ - J. Juertjensen.
Laikas jau mums pamest pieninius dantis. Jų vietoj turė

kim stiprius neapykantos ir meilės dantis.

Jei mes nemylime Dievo ir artimo, mes atsigrįžtam į save 
ir pradedam save mylėti, nes be meilės mes negalim gyventi.

***

Mūsų mintys nėra Dievo mintis.
*

Savimeilė yra viso bloga priežastimi.
Sv. Ktdrina SijtHletė.

Siela, kuri mane tikrai myli, myli taip pat savo artimą, nes 
manęs meilė ir artimo meilė yra vienas ir tas pats dalykas. Iš 
jūsų artimo meilės galima suprasti jūsų meilę manęs. Jūs jokiu 
budu negalite man būti naudingi, tuo tarpu kaip jūs galite būti
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naudingi jūsų artimiems. Siela, įsimylėjusi į mano teisybę, nie
kuomet nepailsta betarnaudama kitiems ar tai bendrai ar atskirais 
atvejais. Kristaus žodžiai Į šv. Kotriną Sijeniętę.,

' ■ . ■ ■ ■• * •

# *
Tegul tave nieks nesudrumsčia. Nieko nebijok. Viskas 

baigiasi Dievas niekuomet neatsimaino: Jis amžinasis. Kantry
bė viską pergali. Kas turi Dievą, tam nieko netrūksta. Dievo 
vieno tegali mums užtekti. Niekuomet nesiskųsk, nieko nekal
tink. Viską kentėk tyliai ir iš meilės. •

Šv. Teresė Didžioji.
Tie, kurie mus peikia, tie, ištikrųjų, yra mūsų draugai, o 

ne tie, kurie mus giria. J. M. Vianaey.

Iš moks i civili mergaičių gyvenimo iižsi enime.
Laistai iš Tryro apie tenykštės mergaičių moksleivio „Irutznachtigatl’ės“ 

sąjungos gyvenimą ir darbelius.
(Praeita metu susirašinėjimo tęsimas).

Trier, 1922 m. rugsėjo m. 12 d..
Labai gerbiamas pone profesoriau!

Mūsų mieloji Gertrūda Doenhardt’aitė pavedė man toliau 
su Jumis susirašinėti, "kadangi ji pati įstojo į vienuolyną. Man 
didelis džiaugsmas turėti dvasios ryšių su mūsų seseriška są 
junga Lietuvoj. Drauge betgi aš juntu ir šio uždavinio sunkumą. 
Aš daug jaunesnė už Gertrūdą, kuri, be to, buvo dar daugiau 
už mus visas subrendus. Todėl aš prašau manęs nebart, jei aš 
negalėsiu taip dirbt, kaip Gertrūda.

Šį kart aš norėčiau kai ką papasakot Jums apie gyvenimą 
mūsų Trutznachtigairėj. Narių skaičiumi mes padidėjome- Bet 
kadangi didumoj tai yra jaunesnės, nuo 14 metų amžiaus, tai 
čia yra kai kurio pavojaus mūsų sąjungos dvasiai. Todėl visos, 
norinčios į mus įstot, pirma turi per keletą įpėnesių atlikt savęs 
išmėginimą. Jos pasirenka sau draugę iš vyresniųjų trucnakti- 
galiečių, kuri ją įvesdina į mūsų dvasią ir padeda jai patarimu 
ir pavyzdžiu. Paskui ji taip pat nusprendžia ir apie priėmimą 
naujokės į mūsų sąjungą. Nauja trucnaktigalietė paskui kurį lai
ką palieka su mumis, vis daugiau įsipranta į mūsų gyvenimą, 
ir paskui toliau gauna mūsiškį ženklą. Ir tik tada ji gali tart sa
vo sprendžiamąjį žodį svarbiais mūsų sąjungos klausimais. Mū
siškis ženklas tuo tarpu yra mėlynai auksinis raikštelis; toliau ti
kimės turėt mūsų pačių susiprojektuotą ženklą sagties pavidale. 
Pagaliau, ką padės paviršiaus ženklas, jei bus dvasios stoka?

Šios sąjungos dvasią, kuri juk neturi būt kita, kaip mūsų šven
tosios Bažnyčios dvasia, mes stengiamės vis labjau gaivinti mu
myse švento Ignaco pratybomis. Ir šiais metais mes turėjome
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dveitą kursų, vienus mažesnėsėms ir kitus mums, vyresnėsėms.« 
Daug ramybės ir laimės suteikė, tos ramios dienos. Rudens a tos-, 
togų metu vienas mūsiškių būrys, 15 vyresniųjų, susirengė dvie
jų savaičių iškilas. Per Frankfurtą jos, be kita kur, nuvyko į Vart- 
burgą ir Eisenachą, kame jos atsigaivino šventosios Elzbietos 
atmintį, paskui per Tiuringo mišką į Veimarą. Viena kuri iŠ mū
sų mielu noru plačiau aprašys šią kelionę.

Mūsų „TrutznachtigalFės“ plėtotėje ypač žymu stipraus pa
traukimo į socijalinį klausimą. Skaičiumi socijalinė grupė yra 
didžiausia, ji taip pat ir daugiausiai išsišakojusi, kadangi ytin 
socijaliniame darbe, kiek mes ten mūsų menkomis pajėgomis iš 
visa galime nuveiki, mažos grupės gali geriausiai dirbt. Bet taip 
pat ir kitose grupėse darosi žymu noro socijalinai pasidarbuoti 
Skaitymo ratelis skaitydamas prirengė eilę gražių žaidimo dalykėlių 
Kalėdoms, liaudies meno grupė viena linksma liaudies meno po
piete pelnė akmenėlį vienai bažnyčiai. Paskutinį mėnesį pas mus 
susidarė dar viena daug žadanti dijasporos grupė. Ytin „šven
tame“ Tryre mes turime pareigos melstis už mūsų brolius ir 
seseris dijasporoje*) ir jiems padėt, kiek tiktai įgalima.

Ar reikėtų šį kartą jums dar šį tą papasakot apie mūsų 
mažą bendradarbiavimą patarnaujant karo paliktiems vaikams 
našlaičiams? Mes susitelkėme vienoj mažoj grupėj ir turime vie- 

, ną malonią damą per vadovautoją, kuri pati darbuojasi karo 
paliktųjų globoj. Kiekviena iš mūsų dabar tur globiamąjį vaiką, 
kurio tėvas yra kritęs kare. Mūsų „vaikai”, kaip mes juos išdi
džiai vadiname, visai greit priprato prie savo „tetukių“. Mes daž
nai su jais susieiname, einame su jais pasivaikščiot; vienos savo 
vaikus išmokė megzt, kitos, turinčios vikrius pirštus, moka iš 
senų niekų pagamint nuostabių dalykėlių, drabužėlių, apsiaustė
lių ir k. Mažuliai taip pat gana prisirišę, nors jie kartkartėmis ir 
pasirodo bailūs. Iš pasitikėjimo ženklų mes pastebime, kaip jie 
mus myli. Kadangi mūsų vaikučiams yra labai gera dažniau su
sieiti vieniem su kitais, tai mes „tetos“ visos su savo globiamai
siais susieiname kartkartėmis ar tai linksmam pasivaikščiojimui ar 
tai jaukiai pasikalbėjimo valandėlei. Mes turėjome jau daug pasiseki
mo su mūsų vaikais,«kadangi vienas nuo kito daug išmoksti. Mes 
esame drauginguose santykiuose ir su motinomis. Jos pasitiki mu
mis ir pasakojasi mums apie savo vargu^, apie savo gyvenimą ir t. t.

Kalėdoms mes drauge su visa socijalinė grupe rengiame 
Kalėdų šventę visiems vaikams, kurių tėvai yra kritę. Viena iš 
mūsų ratelio moko vaikus vaidint mūsų pačių sustatytą teatro 
dalykėlį, kuris padaro kitiems vaikams daug džiaugsmo.

Drauge su tuo mūsų susirinkimuose mes aptariame bet ku
rį praktinį labdarybės dalyką. Kaipo dvasinį skaitymą mes šiuo 
tarpu skaitome Naująjį Įstatymą, pirmiau skaitėme gražias kny
geles „Eucharistija ir Darbas“.*45) Be to, mes panagrinėjame atei

*) Katalikus, gyvenančius išsisklaidžius kitatikių tarpe. Red.
*•) Tai yra Erich Przy wara S. J, Eucharistie und Arbeit;išleista 

Herderio, Kreiburgi Br. Red.
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nančio sekmadienio Mišias. Liturginis judėjimas randa gyvo atbal
sio visoj mūsų Trutznachtigall‘ėj. Gal būt Marijos Laach’o*) artu- 
matai daro, kad1 mes norime daugiau melstis su Bažnyčia. Dabar, 
kai senas šv. Mato benediktinų vienuolynas apturi naujų bene
diktinų (sekuliarizuojant, bažnyčia buvo paversta į parapinę, o 
vienuolynas pašalintas), tai mes dar daugiau galėsime įsigilint į 
šv. liturgijos dvasią. IŠ to religinis mūsų „Trutznachtigall’ės“ gy
venimas gaus didelį akstiną, idant vis daugiau artintumės į mū
sų sąjungos principą: -Ad Deum,qui laetificat juventutem meam 
(į Dievą, kurs linksmina mano jaunystę). Musų sąjungos gyve
nimas tur dar daug augt šio tikslo kryptim, mes dar labai esa
me pradžioje. Taip pat ir liturginės Mišios tur mus į šį tikslą 
priartint, nes ytin per ..communio sanctorum“ (šventųjų drau
gystę) mes susijungiame su Krislumi, mūsų Galva, ir su mūsų 
draugseserėmis. Aš rašau: draugseserėmis. Mes turime daugelį 
draugseserių mūsų tėvynėj, turime jų taip pat ir Lietuvoj.

Spalių mėn. 5 —10 dienas turi įvykt didelis Katalikių Mo
terų Sąjungos Jaunimo Skyriaus narių susirinkimas, į kurį ir „Trutz- 
nachtigąllė“ pasiųs savo dvi atstoves. Mes labai džiaugiamės 
dėl bendro darbo su mūsų seserimis sąjungininkėmis. Po susi
rinkimo aš Jums apie tai papasakosiu. Mes tikimės daug išmok
sią iš seseriškos sąjungos, kuri yra senesnė už mūsiškę Trutzr 
nachtigall’ę“, ir. todel gali būt nužengus daug toliau už mus. Ir 
mes taip pat norime stengtis pirmyn ir aukštyn, mes žinome eir 
ną iš vien su mūsų mielomis draugėmis Lietuvoj, kurioms mes 
siunčiame daug ir linksmų sveikinimų.

Jums ir visoms siunčiame širdingą „Dieve pasveikink“.
t *

Trier, Išlošei, A.ltcč i'
Deutschherrenstr. 46.

(II)

Trier, T922 spalių m. 8 d.
f ’ -

Didžiai gerbiamas pone profesoriau!
Jau senai Jums žadėjau papasakot apie Jaunimo Sąjungos 

Konferenciją. Pagaliau šiandien“ suradau ramią valandėlę, kuomet 
aš galiu Jums atpasakot įspūdį, kokį mes ten turėjome. Mes su
sirinkome į Höxter’i prie Vezerio iš visos Vokietijos: iš Breslavo, 
Konigshūttės, Mūncheno, Hamburgo, Mainco, Kelno, Tryro ir k. 
miestų. Gausingiausiai ir gyviausiai buvo atstovaūjoma Esseno, 
Altenesseno pramonės sritis,

Konferencija, kurioj dalyvavo per šimtą narių, prasidėjo ty
los diena. Vakare prieš tai po Kompletų prasidėjo tylėjimas. Vier 
nas Tėvas Pranciškonas iš Paderborno ryt dieną skaitė mums 
tris lekcijas, po kurios ėjo dar pamokslas. Paskui bendros Mišios 
sujungė mus šventoj draugystėj. Tylėdamos mes labai širdingai 
susiartinome, ir dabar galėjome jau širdingoj druugystėj pradėt

''^Benediktinų vienuolynas ant Laach’o ežero kranto. Red.
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mūsų džiaugsmo dieną. Iš Höxter’io pusę valandos žengėme 
tarp rudens paauksuotų kaštonų eilių į seną benediktinų vienuo
lyną Corvey, kame turėjome - vaidint Vėberio „ Dreizehnlinden“.' 
Šventnamy priešais vienuolyną mes išbuvome visą dieną, t. y., 
mes buvome taip pat pilies parke, senose vienuolyno kryžiavo- 
nėse ir senoj bažnyčioj Mes buvome susirinkusios jaukiame ra
tely, kai panelė Bučkauskaitė kalbėjo mums apie mūsų džiaugs
mą, Aš manau pačios kalbos bus išspauzdintos artimiausiame 
„Jugendziele“*) sąsiuviny,{todėl aš apie tai nieko nepasakosiu; o 
jei nebūtų išspauzdintos, tai parašysiu vėliau. Šiandien aš norė
čiau papasakot apie tai, ko išmokome Höxter’y mes, ypač kaip 
moksleivės. Aš manau, jog mes išmokome daug nauja ir susiarti
nome su kitomis moksleivių mergaičių sąjungomis. Iš mūsų siau
ros sąjungos dabar mes pasipažinome su milžiniška ir didinga 
srove, su viso katalikų Jaunimo Sąjungos judėjimo aukštumomis. 
Nenoromis mes paūgėjome ir patapome daugiau subrendusios. 
Mes atvykome su mūsiškiu tryškančiu linksmumu ir jaunuolišku 
varžtu, o čia pažinome taip pat ir jaunuoles, dirbančias rimtą pa
šaukimo darbą, dažnai sausoj, įbruktoj biuro tarnyboj ir kurios 
tačiau išsaugojo savo jaunas sielas, būdamos betgi už mus pa
stovesnės ir subrendesnės. Ten ir mes dvigubai pajutome mūsų 
neprisirengimą, ir kiek daug mums dar reikia augti. Ten buvo 
atstovaujamos dar ir mergaičių sąjungos: „Rožių Darželis“ iš 
Lippstadfo, „Irmingarda“ iš Crefeld’o, „Amarants“ iš Dortmun- 
d’o. „Darželis“ ir „Irmingarda“ mums visai artimos, mūsų sieki
mai sueina { vieną, mes tuoj gyvai ir širdingai susirišome. „Amą 
ranta“ dar tur išriedėt, kol kas ji dar visai tūno kongregacinėj 
atmosferoj.—Ten buvo ir Kvikborniečių, bet ne kaip Kvikbornie- 
čių, o kaip Jaunimo Sąjungos narių**). Taip pat ir Jaunimo Sąjun
goj reiškias gyvo ir puikaus gyvenimo ir mes, trucnaktigalietės, 
galėsią paskiau pereit į Jaunimo Sąjungą.

Kitos dienos buvo paskirtos darbui ir susidraugavimui. Ir- 
apie tai praneš „Jugendziele“. Vieną iš šių dienų popiet mes nu
vykome į Paderborną, kame yra vienuolyne mūsų Gertrūda Doen- 
hardt’aitė. Jūs galite vaizduotis, kaip mes džiaugėmės, pasimačiu- 
sios su mūsų buvusiu vadu; ir Gertrūda nemažiau džiaugėsi 
mūsų atsilankymu. Ir dabar ji dar visai stovi mūsų judėjimo dva
sioj ir katalikų jaunimo judėjimo apskritai. Jums ir visoms mūsų 
seserims Gertrūda siunčia daug linkėjimų. Mintimi ji yra dažnai 
su Jumis, taip pat ir jos maldos lydi musų judėjimą. Lai ji vis 
nenustojamai auga, „ad Deum, qui laetificat juventutem meam“.

Taip tat aš šiais psalmės žodžiais perėjau kalbėt apie litur
ginį judėjimą apskritai mūsų jaunimo tarpe. Mūsų gadynę yra 
apėmęs visuotinas ilgėsis nušvitusio ramumo ir harmonijos, ko
kią randame Bažnyčios liturgijoj. Ir tai stipriausiai išreikšta jau-

*) „Jugendziele“ tai yra mergaičių jaunimo mėnesinis laikraštukas. Red.
**) Apie kvikbornietes žiūr. jų pačių laiškų „N. Vaidilutės“ praeitų 1-jų 

metų 55 puslapy. Red.
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nimo juaejime, nors ypač čia si tyrą juuejuną giiduja ucsiens 
pamėgdžiojimas ir grožio kultas. Ir Höxter’y mes turėjome mu
sų draugiby ne s Mišiais, kame mes pergyvenome visus Mišių tar
nautojo atsakymus; paskui mes atkalbėjome liturginę Dievo stalo 
maldą ir Kompletus. Ypač Kompletai buvo susipynę su tokiomis 
nuostabiai palaimingomis lydimomis apystovomis, kad tūla buvo 
ytin tuo sujudinta daugiau, kaip pačia malda, Vaizduokitės 
seną vienuolyną, apsigaubusį apytamsa, neaiškius paveiks
lus ant akmens plytų, svyruojančią žiburio šviesą ir psalmių.žo- 
džius su „Salve Regina“, kurią mums giedojo liturginis panelės 
Mukermanaitės choras iš Mūnsterio. Rytojaus rytą choras giedo
jo mums iš choralo melodijų Mišias Švenčiausios Mergelės Ne
kalto Prasidėjimo šventei; paskui p-Iė Mukermanaitė turėjo mums 
paskaitą apie choralini giedojimą.

Ir mūsiškėj „TrutznachtigaH’ėj“ mes turime draugybines Mi
šias; dabar mes galėsime dažnai daly vau t ir choro maldoj, kadan
gi , mes vėl susilaukėme benediktinų sename šv. Mato benediktinų 
vienuolyne palei Tryrą. Po sekuliarizacijos jie buvo buvę iš čia 
išvyti/ Dabar jie vėl sugryžo ir mes visos dabar turime vėl nau
ją dvasinę tėviškę ir mums nebetenka taip labai pasigesti Ma
rijos Laach‘o: nes tik vieną kart į metus mūsų „Trutznachtigall’ė“ 
vyksta į Marijos Laach’ą ekzercicijoms (rekolekcijoms), idant te
nai galėtų gausingiausioj pilnaty stebėt liturgijos grožį ir jėgą.

Jums tikrai bus linksma išgirst, jog mūsų Gertrūda Doen- 
hardt’aitė šio mėnesio 19 d. yra įvilkta. Taip tat mūsų pirmoji 
trucnaktigalietė įstojo vienuolynan; ją tikrai paseks ir daugiau.

O prieš tai mūsų „TrutznachtigaHėj“ mes dar turime daug 
pasimokyt. Dar mes nė viena nežinome, ką mums reiškia mūsų

a

trucnaktigalietė įstojo vienuolynan; ją tikrai paseks ir daugiau.
O prieš ta imti su ..Trutz n ach figai‘I ė 

1 

susivienijimas. Tos iš mūsų patiria tai pirma kart, kai susieina 
su kitomis mergaičių moksleivių sąjungomis. Kai kurios iš mūsų 
per vasarą buvo vaikų darželių prižiūrėtojomis, arba, kaip ten 
vadina, prieglaudų „tetukėmis“ Heuber’o vaikų prieglaudoje prie 
Boden o ežero. Ten jos susiėjo su daugeliu iš kitų sąjungų ir 
tik tuomet pamilo „Trutznachtigall’ę.“ Mums dar randasi tūlos 
sunkenybės, ypač santykiuose jaunesniųjų su vyresnėmis. Dau
gelis vyresniųjų eina nuo mūš į Kvikborną arba, išėjusios mokyklą, 
pereina į Jaunimo Sąjungą, kaip tai turi būt—tuo būdu mes vis 
netenkam tvirtų pajėgų, kurių jaunesnėsės vis dar neatstoja.—BeF 
Dievas padės ir toliau. Juk mūsų Gertrūda už mus meldžiasi. 
Dievo ramybės meilėje mes visos esame viena ir sveikiname 
mūsų Lietuvos sesutes. Jums patiems ir visoms sesutėms širdingas 
„Dieve pasveikink!*4

Trier, Deutschherrenstr. 4ö.
Su šiuo laišku drauge dar atsiųsta mums pasveikinimas 

šiame laiške aprašytos Jaunimo Sąjungos Konferencijos su ke
turiomis dešimtimis parašų konferencijoj dalyvavusių įvairių mer
gaičių jaunimo organizacijų ir laikraščių atstovių. P r D.
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Iš mergaičių moksleiviu gyvenimo Lietuvoj.
Kaunas Šių metų ateitininkų konferencijo 

dalyvavusios moksleivės jau nepaliko vien bendros konferencijos 
dalyvėmis, kaip kitais metais, bet padarė ir savo atskirą posėdį, 
konferencijos pabaigoj, būtent š. m. rugsėjo m. 6 d. Posėdžiui 
buvo numatyta trijų punktų dienotvarkė: 1) Pranešimai iš vietų; 
2) „Naujosios Vaidilutės“ leidimo klausimas; 3) Paklausimai ir 
sumanymai. .

Pirmoji apie mergaičių veikimą pranešė Š i a u 1 i ų kuopos 
atstovė d r. M. Jakševičiūtė. Nuo pradžių susitvėrė atskira mer
gaičių sekcija, Narių joje 50, susirinkimų padaryta 6; referatų 
parašyta 8. Sekcija veikia gana gerai.Iš veikliausių mergaičių vėliau 
susikūrė rankdarbių sekcija.

Telšių mergaičių kuopelės vardu pranešė dr. Bronė Luko- 
ševičiutė. — Kuopelė įsikūrė jau prieš Kalėdas. Narių yra 30; 
susirinkimų padaryta 8; referatų parašyta 12. Kad mergaitės drą
siau galėtų savo mintis viešai išreikšti, buvo nutarta kuopelėje, 
priverstinai kalbėti. Buvo suruoštas kelių mergaičių jėgomis 
vakaras „Naujosios Vaidilutės“ aukurui statyti. Kuopelė pasi
vadino „mergaičių at-kių kuopa“.

Kražių mergaičių kuopelės vardu pranešėdr. Petronėlė 
Langalaitė* Mergaičių kuopelė įsikūrė birželio 10 d. Padaryta 12 su
sirinkimų; parašyta 10 /referatų: pasakyta 12 eilių; narių joje 20. 
Mergaitės kartą į mėnesį eina prie Šv. Komunijos.

Ra m yga I o s kuopelė gyvuoja jau 3 metai Susirinkimuose 
buvo skaitomi skaitymėliai, sakomos eilės. Per tą laiką išleisti 
3 atskiri rašinėliai. Nuo šių metų kuopelė pasivadino „N. Vaidi
lučių“ kuopa. Nuo N. Metų daromi kas antrą savaitę susirin
kimai, skaitomi referatai. Buvo suruoštas vakaras, kurio V-j pel
no paskirta „N. Vaidilutei.“ Kuopelė turi savo atskirą kasą. 
Narių yra 45.

Jurba.rko mergaičių kuopelės vardu pranešė dr. M- 
Žiliūtė. Susirinkimai buvo daromi. 2 kartu per mėnesi. Daugiau 
daryt buvo pedagogų uždrausta. Referatų parašyta 12 ir surengta , 
dvi paskaitos. Narių yra 9.

Marijampolės mergaičių kuopos vardu pranešė dr- 
M . Svetenskaitė. Mariampolėje yra vyresniųjų ir jaunesniųjų mer- .. 
gaičių kuopelės. Jaunesniųjų mergaičių kuopelė gyvuoja labai 
gerai. Ji pasivadino ..Marijos vaikelių“ kuopelė; įsigijo savo 
vėliavas, įsitaisė ženklelius ir dalyvauja bažnytinėse procesijose 
Vyresniųjų mergaičių kuopelė veikia šiek tiek silpniau..

Raseinių mergaičių kuopelės vardu pranešė dr.^ K. 
Rudaitytė, — Mergaičių kuopelė susitvėrė 1921 m. birželio 
m. Pradžioj vaikinai kliudė susirinkimams; prisieidavo slapstytis
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kapinėse; bet vėliau nurimo. Kuopelė turi savo iždą ir knygy
nėlį. Narių yra 20. Ši kuopelė pasivadino „atžalininkių“ kuopa. 
Joje dalyvauja ir at-kės ir aušrininkės. Ateitininkių yra tiktai še
šios. Į šią kuopelę mergaitės susispietė, kad geriau atremtų 
vaikinų priekaištus ir pajuokas. Atskirai, deliai narių stokos, 
mergaitės ateitininkės susirinkimų nedaro.

Pasibaigus pranešimams, „Naujosios Vaidilutės“ leidimo klau
simas išspręstas šiaip: „Naujosios Vaidilutės“ leidimą paima 
mergaitės studentės susitelkusios į Lietuvos universitetą, o iki 
tam laikui „N. Vaidilutės“ leidimas pasilieka tose pat, kaip 
lig Šiol, rankose, padedant administracijos dalykuose Kauno „N. 
Vaidilučių“ kuopai.

Deliai mergaičių kuopelių susitvarkymo nutarta: Mergaitės 
pasilieka kaipo Ateitininkių mergaičių kuopelės su „Naujosios 
Vaidilutės“ organu. Jos turi savo atskiras valdybas, bet rei- 

. kalni esant daro susirinkimus ir bendrai su vaikinais.
Išreikštas pageidavimas, kad mergaitės kuo daugiausiai ra

šytų j „Naująją Vaidilutę“ ir ją platintų.
P-lės Zaštautaitės pasjūlymas, kitą metą prieš konferenciją 

eiti visoms bendrai prie Šv. Komunijos, buvo džiaugsmingai 
sutiktas.

Pasibaigiant susirinkimui p-lė Zaštautaitė palinkėjo, kad į 
tą kilnų idėjinį darbą kiekviena dėtų savo darbo jėgos ir ener
gijos.

Susirinkimas, prasidėjęs 10 vai. ryta, pasibaigė 1 vai. p.p.
A. D.

Kaimas. Is Lietuvos Universiteto studenčių 
gyvenimo. Šių metų lapkričio mėn. 7 d. įvyko „Saulės“ namų 
salėje steigiamasai Lietuvių Studenčių Katalikių Kuopos susi- . 
rinkimas. Šis susirinkimas buvo kviečiamas ne tiesioginai tai 
kuopai steigti, bet daugiau „Naujosios Vaidilutės“ klausimu. 
„Naujosios Vaidilutės“ redakcija papasakojo laikraščio ligi šiol 
gyvavimą. Laikraštis pasisekimo moksleivių tarpe turėjęs gero, 
išspausdintų pirmojo sąsiuvinio 1000 egzempliorių tuoj pradėję 
trūkti, ir kitų sąsiuvinių skaičius padidintas buvo ligi 1500. Ligi 
šiol su pinigais šiaip taip verstasi, raštų laikraščiui užtekę, tik, 
deja, nedaug tebuvę rašoma iš mergaičių moksleivių gyvenimo. 

‘Provincijoje vietomis buvusios susidariusios jau ir tam tikros 
kuopelės laikraščiui platinti ir jo idėjoms gyvenime vykdyti, Bet 
nesant vieno gero organo, kurs tuo reikalu rūpintųsi, darbas ten 
ėjęs nevienodai vaisingai; Šiuo tarpu iš daugel vietų net už lai
kraščio numerius, ypač paskutinįjį sąsiuvinį, visai neatsilyginta. 
Bet dabar, keičiantis valiutai, redakcija jau turėdama iš laikraščio 
nemaža nuostolių ir šiuo tarpu visai maža pačių moksleivių pa
remiama darbu, ėmė svyruoti ar beverta laikraštį leist. Kol dar 
faktas neįvyko, kreipiamiasi į studentes pareikšti savo nuomonę 
dėl „Naujosios Vaidilutės“ ir, jei matoma reikalo jai eiti toliau, 
tai tiekti jai paramos.
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Studentės laikraščiui pritarė ir matė gyvo reikalo jį leisti. 
Čia pat iškilo ir pasirodė esąs jau visai subrendęs klausimas 
steigti studenčių kuopą. Nuomonės kiek skyrėsi: vienos norėjo, 
kad tuojau būtų steigiama visai nauja mergaičių moksleivių or
ganizacija, kitos, — kad tebūtų steigiama studenčių ateitininkių 
kuopa. Gerokai pasiginčyta ir nuspręsta šis susirinkimas laikyti 
Lietuvių Studenčių Katalikių Kuopos steigiamuoju susirinkimu, 
ir veikti toliau einant „Ateitininkų“ statutu, nes steigiamosios 
kuopos tikslas ir taktika nuspręsta laikyti tie patys, tik atsisakoma 
vieno pleonazrniško vardo, čia pat susirinkime tuojau į kuopą 
įsirašė 19 įvairių fakultetų draugių ir išrinkta 3-jų asmenų kuopos 
valdyba. Iš Liet. St Kat. Kuopos narių išrinkta 3-jų asmenų ir 
„Naujosios Vaidilutės“ Leidimo Komisija.

Kad sėkmingesnis, gyvesnis ir tikslesnis butų veikimas 
Lietuvos moksleivių katalikių tarpe, pavesta St. Kat Kuopos val
dybai sukviesti netrukus apstesnis Kauno, ne vien aukštosios, 
bet ir kitų kai kurių mokyklų moksleivių katalikių susirinkimas 
ir jame išrinkti visoms liet, katalikių moksleivių kuopoms centra- 
linis organas. 5’. 5'.

t

— Š. m. gruodžio mėn. 10 d. Universiteto Rūmuose įvykp 
pirmasis po steigiamojo Liet. Kat. Studenčių Kuopos susirinki
mas. Susirinko apsčiai, buvo atėję ir viešnių. Pirmu dienotvarkės 
klausimu ėjo prof. M. Reinio paskaita tema „Kultūrinis studen
tės vaidmuo Lietuvoje44, čia gerb, prelegentas pažymėjo bendrais 
bruožais fizijologinį vyro ir moters skirtumą. Plačiai apibūdino 
dabartinių lietuvių studenčių kilimą, augimo ir prieš įstojant į 
universitetą mokymosi sąlygas, sąlygas, kuriose tenka darbuotis 
dabar ir kuriose teks dirbti ;Š universiteto išėjus. Iš paskaitos 
kultūrinis studentės vaidmuo Lietuvoje yra šis »ateisinti savo 
mokslą; pašalinti vergijos liekanas, t. y., skiepyt visuomenėj vie
nodą doros supratimą kaip vyrams taip moterims, kovoti dėl 
varžymo moters laisvės ištekant, stengtis mergaitės vardą palai-, 
kyti vertą žmoniškos pagarbos, pratinti žmones į tvarką, grožio 
gerbimą ir švelnumą apsėjimuose; įprasminti šie uždaviniai: šei
mininkės rolė, žmonoj motinos ir profesininkės. Šiaip gyvenime 
patarė aukščiau statyti gerumą negu žinojimą.

Antras punktas buvo kuopos vardo nustatymas. Kuopa, pasi
likdama bendrą At-kų ideologiją ir taktiką, tik kiek trumpesniu ir 
aiškesniu vardu norėjo stoti kaipo vienas organizuotas narys į 
At-kų sąjungą, pripažindama centro valdybą ir konferenciją vy
riausia instancija. Norėjo gyvenime įvykdyti faktą, kad paskui atė
jus laikui per konferenciją pakalbėti apie tai, ar gali At-kų sąjun
gos organizuotu nariu būti kuopos su kiek kitokiu vardu, kurio
se susidėję bendrų nusistatymų ir pincipų žmonės, kaip ir kiti 
sąjungos nariai, galėtų jau kalbėti ir spręsti ką pasiremdami fak
tais. Gyvenime betgi įvyko kitaip. Žmonės, pastatytieji At-kų sąjun
gos priešakyje, neapsiėmė tokio dalyko suderinti, nes tai esą įs
tatams prieštaraują, Grėsė pavojus skilti vienų įsitikinimų žmo-
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nėms dėl vieno vardo į dvi lyg kokias atskiras dalis. Kad tokio 
skaldymosi ir nereikalingos dezorganizacijos išvengtume, šts su
sirinkimas nustato ligi pirmutinės konferencijos kuopai vadintis 
Liet. Kai Ateitininkių Studenčių Kuopa. Kuopos Valdybai paveda 
tartis su kitomis Kauno At-kų kuopų valdybomis apie dalyvavi
mą narių bendrose sekcijose, ir šiaip apie bendrus visų ateiti
ninkų Kaune gyvuojančių reikalus.

„Naujosios Vaidilutės“ palaikymo reikalu štai kaip išsitarta: 
„N. V.“ faktinai laikome bendru At-kių organu ir, matydamos 
jo naudingumą aukštesniųjų mokyklų draugėms ir jo skaitytojų 
skaičiaus augimą, stengsimės jį palaikyti. Lėšų savo organui leisti 
stengsimės surinkti surengdamos tam tikslui viešų paskaitų ar kur 
aukų parinkdamos, o paskui sistemingai tvarkydamos prenume
ratos darbą.

Nebūdamos atskira organizacija, pavedame į steigiamąjį Liet. 
Kat. Moterų Sekretarijatą „Naujosios Vaidilutės“ Leidimo Komisijai, 
kur rūpinasi grynai mergaičių moksleivių reikalais, siųsti atstoves 
informacijų tikslais.

Veikimą kuopos nariai mano pradėti nuo savęs. Pirmu
čiausia, viso savo darbo pastiprinamuoju šaltiniu laikyti Aukš
čiausiąjį: tikėti gyvai ir stengtis pažinti daugiau katalikų tikėjimą. 
Ugdyti savyje krikščioniškąsias dorybes: nusižeminimą, paprastu
mą, žųionių meilę, tiesos ir grožio pamėgimą ir t. p. Sąžiningai 
studijuoti pasirinktąsias specijalybes, pratintis, neatidėliojant, tie
sos savystoviai ieškoti, kad apleidusios universiteto suolus, mo
kamai galėtume atlikti pasiskirtą dalyką. Stengtis sudaryti lietuvės 
studentės tipą. Būdamos visos moteriškos nemaža atkreipsime 
akis į moterims ar mergaitėms rūpimus klausimus. Padedamuoju 
sunkaus ir lėto lavinimuos! darbo įrankiu, be knygų, laikome 
paskaitas ir referatus^ kuriems kviesimės iš šalies ar pačios ką 
parašysime. Kas toliau reikės veikti, manoma iškils begyvuojant 
kuopai. — Pagaliau pasvarstyta technikinis kuopos darbo su
tvarkymas. Dalyvavusi.

— Prof. B. ieško lietuvių kalbos mokytojos. Per pirmą 
pamoką prof. mokytoją ekzaminuoja ir kreipia dėmesio ne į 
kalbos ir metodų mokėjimą, bet į sentimentalumo reikalą. To
dėl nė viena iš mūsiškių to kvotimo neišlaikė. S-viė.

Kaimas. Iš ateitininkių gyvenimo. Š. m. lapkr. mėn 
26 d. Liet. Kat. Studenčių Kuopos Valdyba sukvietė „Saulės“ 
namuose Kauno aūkštesniųjų mokyklų mergaičiųt ateitininkių 
susirinkimą. Susirinko apsčiai. Susirinkimui buvo patiekti šie 
punktai:

1. Kun. Tumo paskaita tema „Moters rolė lietuvių lite
ratūroje“.

2. „Naujosios Vaidilutės“ Leidimo Komisijos klausimas.
3. Mergaičių moksleivių organizacijos įstatų gaminimo 

reikalai.
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Susirinkusios draugės suprasdamos, kad ten, kur susieina 
kelios jaunos lietuvaitės, neturi būti vietos nuoboduliui, nekan
traus laukimo keliolika minučių prieš pradedant paskaitą, pakeitė - 
siaudžiančiomis tautos dainomis; daina pralinksmino visas, pra
blaivė, nejaučiama savo galybe suartino.

Kun. Tumas savo paskaitoje pažymėjo moters nuopel
nus lietuvių literatūroje, patiekdamas skyrium apie kiekvieną 
literatę ir apie jų svarbiuosius veikalus pluoštą žinių. Ge
roką paskaitos dalį jis paskyrė lietuvės moters charakteristikai, 
akino einančias mokslą drauges neišsižadėti to, kas yra sava, 
gilintis suprasti ir derinti su kasdien kylančia Lietuvoj kultūra 
mūsų sodietės moters privalumus, jos mokėti aukštą padėtį šei
mynoj ir visuomenėj. Patvirtino savo išreikštas mintis pasigau
damas teisingiausio tautos gyvenime liudininko, tautos epo.

Draugės išreiškė gerb, prelegentui savo giliausią padėką 
už taip turiningą paskaitą palinkėdamos ilgiausius metus dar 
jam budėti tautos dvasios turtų sargyboje.

Po paskaitos tartasi, kokiu būdu padaryti katalikių moks
leivių veiklumas gyvesnis, kaip ir per ką palaikyti „Naująją Vai
dilutę“ moksleivių tarpe ir sutvarkyti jos administratyvinę pusę. 
(Pagaliau nuspręsta sudaryti, pasiūlytoji L. K, St. Kuopos Valdy
bos „Naujosios Vaidilutės“ Leidimo Komisija. „N. Vaidilutės“ 
Komisiją sudaro 2 gimnazistės, 2 seminarijų auklėtinės ir 3 
studentės. Visos eina savo mokslus ir gyvena Kaune. Komisija 
rūpinsis leisti „Naująją Vaidilutę“, stengsis palaikyti santykius 
su visomis lietuvėmis ateitininkėmis, turės reikalų su steigia
muoju Liet. Kat. Moterų Sekretarijatu ir t. t

Mergaičių moksleivių organizacijai įstatų gaminimo klausi
mas išspręstas neigiamai. Palikta „Naujosios Vaidilutės“ Ko
misijai paaiškinti ir patarti toms draugėms, kurios kreipėsi ar 
kreipsis į „N. V.“ redakciją ar į pačią Komisiją, norėdamos steigti 
mergaičių kuopeles nurodymų, kad gali steigti atskiras, ne miš- 
ras, ateitininkių kuopeles. Thilyra^isi,

Prienai. Pirmą kartą tenka šis tas parašyti apie Prienų „Ži
burio“ progimnazijos moksleivių mergaičių darbą Lan- 
kydamosios vyresniųjų ir jaunesniųjų ateitininkų kuopose, 
draugės leido laiką vien tylėjimu. Naudojosi vien bernaičių pa
skaitomis bei referatais. Ir ilgą laiką taip kentusios, sulaukė 
šviesos žiburėlio. Kaip jūreiviai prie išganymo žvaigždės, taip 
Prienų moksleivės susispietė į atskirą kuopelę, kurioje tinkamiau 
prisiruoštų į visuomeninį gyvenimą. Ir šių metų balandžio 22 
dieną atidarė savo pirmąjį steigiamąjį susirinkimą. Susirinkime 
dalyvavo dešimtis narių. Pagalios susitvarkę stojo į darbą, pasi
vadinę save „Naujosios Vaidilutės“ pasekėjomis. Kadangi buvo 
silpnutės, tai ir darbas buvo sunkokas. Kiekvieno vėjelio pūs
telėjimas galėjo išblaškyti į visas puses. Bet į nieką neatsižvelg
damos dirbo kiek galėdamos. Susirinkimai buvo daromi kas 
savaitė. Juose skaitomos paskaitos, referatai ir gvildenami mer-
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gailės dvasią liečiantieji klausimai. Kadangi veikė ne kaipo sek
cija, bet savarankė kuopelė, tai tekdavo ic nukentėti. Taip baigę 
tą mokslo metų dalį, skirstėsi kiekviena nuliūdus, nes nesusieis 
bendron kuopelėn, nepasidalins mintimis.

Praėjo vakacijos. Pasilsėję, linksmutės sugrįžę nuo savųjų, 
stojo toliau tęsti pradėtąjį darbą. Ir jau šiandien matyt draugių 
kur kas rimčiau žiūrinčių į darbą ir reikia tikėtis, kad šių metų 
darbas duos gausesnių vaisių. Nes vietoje dešimties narių ga
lima priskaityti tris kartus daugiaus. Daugiausia siekia Aukš
čiausio Idealo žemesnių klasių draugės. Susirinkimai yra šau
kiami taip pat kas savaitė. Jie yra kažkokio malonumo pripildyti, 
nes kiekviena jaučiasi laisva, niekeno nepersekiojama, nepašie
piama. Taigi atgijusi, kartu su pavasario gamta Prienuose mo
ksleivių megaičių kuopelė, tikiuosi, neužmigs ir atsieks tai, ką 
užsibrėžė atsiekti. Vien dėlto, kad skaitomos „Naujosios Vaidi
lutės“ pasekėjomis, nuoširdžiai prašome priimti mus į savo 
globą ir vesti ankštyn prie idealo. PrMetė

Pastaba. Pirmiau, kada slaptai veikėme, vadinomės „Rūtų 
Darželis“, o dabar pradėjusios viešai, keitėme savo vardą, būtent, 
pasivadinome „Naujosios Vaidilutės“, pasekėjomis.

Ir dabar tikrai norime tapti tikromis „N. V.“ pasekėjomis.
P.

Rokiškis. Prabėgo vasara, prasidėjo vėl nauji mokslo meta/, 
grįžo mokslo draugai vėl į gimnaziją, bet nebe visi. Jau antn 
metai Rokiškio gimnazijoj nėr VII—os klasės. Pabaigę VI—ias 
klases vyresnieji mūsų draugai išvažinėjo į kitas gimnazijas. Sy
kiu su jais nustojo at-kų kuopa labai daug darbininkų.

Sušaukus pradžioj šių mokslo metų bendrą, vyresniųjų ir 
jaunesniųjų, at-kų susirinkimą, nors suolai buvo ir pilni, tačiau 
buvo pastebėta didelis trūkumas. Bet mes likusieji rankų nenulei
dom, atvirkščiai — padrąsinti at-kų himno žoddžiais: „Stokime 
drąsūs į kovą garbingą -Dirbkim, krutėkime dėl Lietuvos“, ėmė
mės darbo: papildėm valdybą ir komisijas, stojom į vyresniųjų 
draugų vietą ir visi prisižadėjom dirbti, krutėti,, kiek galėdami.

Ačiū tiems draugams, kurie daug pasidarbavo at-kų gero
vei! Tegu nenuilsta jų jėgos ir toliau darbuotis.

JRasa.
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„Naujosios Vaidilutės“ skaitytojoms.
¥

Po ilgų atostogų, šit vėl pasirodė „Naujosios Vaidilutės“ 
numeris. Ugi šiol mūsų organas tegaudavo labai maža para* 
mos iš tų, kurioms jis yra skiriamas. Bet darbas varyti, nesu* 
sispiečiant visoms draugėms jo dirbtų, kas karta darosi sunkiau.

Mūsų organe turi atspindėti mūsų pačių gyvenimas. Tam 
reikalui reikalinga kuo daugiausia išv įvairių mokyklų moksleivių 
gyvenimo žinių korespondencijų. Šiam numeriui mes jų turė
jome labai maža. Laikykime, Draugės, savo pareiga kelti „Nau
josios Vaidilutės“ vardą moksleivių tarpe ir drauge remti ją kuo 
įvairiausiais raštais — straipsneliais ir korespondencijomis iš 
mergaičių moksleivijos gyvenimo. Atsiminkite, Draugės, kad 
Redakcija to iš jūsų laukia!

Antras ne mažiau svarbus dalykas, tai medžiaginė „Nau
josios Vaidilutės“ parama. Mažam būreliui tesirūpinant mūsų 
visų organo leidimu, darbas kasdien sunkėją. Be to, į medžia
ginę „Naujosios Vaidilutės“ padėtį, kaip ir į visas Lietuvos 
ekonominio gyvenimo sritis, skaudžiai atsiliepė pirmiau vartotų 
pinigų kritimas ir naujų įvedimas. „Naujosios Vaidilutės“ iždas 
šiuo tarpu beveik visai tuščias, nes tie pinigai, kurie buvo gra
žinti už išplatintus numertus, paliko labai mažos vertės, o iš dau
gelio vietų netgi visai ir negražinta. Jei iš niekur nebegautume 
lėšų, reikėfų galop sustabdyti ir „N. Vaidilutės“ leidimas. O tik 
pamanykime, Draugės, kiek pasidarytume sau žalos, leisdamos 
užgesti tai mūsų sielų gaivinimo liepsnejei.

Taigi, kviečiame Drauges įsigilinti į reikalą ir, kas kuo gali, 
paremti „Naujosios Vaidilutės“ medžiaginę padėti. Būdus lėšoms 
surasti nusistatykite pačios: ar tai aukų parinkdamos, ar pramo
gėlę surengdamos, ar kitaip kaip, žodžiu, prisitaikydamos į savo pa
čių ir gyvenamos vietos sąlygas.

Jei visos bendrai dirbsime, darbss bus daug vaisingesnis, 
visos kartu dėsime „Naujajai Vaidilutei“ tvirtą pagrindą.

Viską—raštus ir pinigus—siųsti: .Naujosios Vaidilutės“ re
dakcijai, Kaune, L. Alėja 55.

„N. Vaidilutės“ Leidimo Komisija.
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„Naujosios Vaidilutės“ skaitytojos!
Prašykite tėvelių, kad jūsų jaunesniems broliukams 

ir sesutėms išrašytų
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Eina nuo 1920 m. du kartu per mėnesį, 16 puslapių 
didumo, su viršeliais, paveiksluotas.

Kaina: pusei metų 3 litai (mokiniams 2 1. 50 c.); 
trims mėnesiams 1 1. 50 c. (mok. 1 1. 25 c.) Išsirašiu
siems „Žiburėlį“ visam pusmečiui, eina dar priedai 

‘ 1922 m. antrąjam pusmečiui (pirmojo pusmečio jau 
® nėra) „Žiburėlis“ duos priedų paveikaluotą mūsų 
•g|| liaudies pasakų rinkinį (antrąsias knygas), o 1923 me- 
gH tais vėl kitokių.
te Adresas: „Žiburėlio Redakcijai, Jurbarke.
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„Šviesos“ spaustuvė Kaune, Jakšto gatvė $2.
1
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