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Moterų teisės.
Kalėdų apsakymėlis.

Petrė Rimutaitė, ketvirtos klasės mokinė, parvažiavo 
šiemet namo Kalėdoms mažumą susirūpinusi. Mat, tuojau po 
švenčių buvo jai paskirta skaityti ateitininkų būrelyje referatas 
«Apie moterų teises»—kurs per atostogas reikėjo parengti. Tas 
referatas slėgėją, lyg akmuo. Kiek ji mąstė, kiek tempė savo 
protą—vis dar lig šiol nežinojo nei kaip pradėti, nei kas, 
toliau rašyti, nei kuo užbaigti. Tačiau parašyti reikėjo būtinai, 
kitaip ji negalėtų nė akių parodyti. Juk šiemet jos draugai ir 
draugės skaitė jau kokius penkius referatus: «Pasaulio evo
liucija», «Kultūros ateitis», «Dora ir mokslas» ir kitus, ir nė 
vienas neišsikalbinėjo negalįs parašyti. Tai jai nė tiek to ne
pridera išsikalbinėti, jai, pirmajai augščiausios Vištakių gimna
zijos klasės mokinei. Juo labiau, kad per paskutinį susirinkimą 
Kazė Dimaite perskaičius savo referatą «Dora ir visuomenė» 
ir sužinojus, kokia tema paskirta Petrei, tarė:

— Ak, kokia lengva tema! Bepigu tau, Petre, neparašyti 
gražiai. Aš parašyčiau tokį referatą per valandą.

Na, visi žino, kad Kazė mėgsta pasigirti. Nei ji parašytų 
taip greitai, nei ką. Bet kad ir kiti sakė temą esant lengvą ... 
Tai nors iš kailio išsinerk, o turi parašyti ir gana.

Atsisėdus alkieriuke už savo rašomojo stalelio ir padėjus 
prieš save didelį popieriaus lapą ir pieštuką, Petrė rymo. Ret
karčiais paėmus pieštu'ką, parašo kelius žodžius, kuriuos tuojau 
pat, smarkiai perbraukia skersai išilgai — ir vėl rymo. O tuo 
tarpu mintys jau per šimtą mylių nuo moterų teisių, lekia kaž 
kur, blaškos, draikos, kaip tie dūmai, kuriuos ji mato pro langą 
rūkstant iš kaimyno trobos, o ranka rimtų ir svarių referato 
žodžių vietoj, paišo kaž kokius vingrius raštelius, kaž kokius 
fantastingus paukščius, turinčius nebent tiek bendra su jos re
feratu, kad, būdami laisvės simboliai, yra pavergtųjų moterų 
antitezė.

Antrame kambaryje verpia motina. Pro adaras duris ji 
vis žiūri į savo dukrelę ir jos raudonskruostis veidas apsineša 
nerimu. Pagaliau neiškentusi eina į alkieriuką.

— Petrele, pupele, bene sergi? — klausia rūpestingai. — 
Nemokais, neskaitė, tik sėdi ir sėdi, kap žemę pardavusi.

— Aš nemaž... visąį. nesergu, mamunėle. Tik, matai, 
turiu sunkų darbą. Reikia parašyti referatas. Tat ir galvoju 
dabar,
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Petrė, kiek begalėdama, stengės nežemaičiuoti. Jos lietu
vių kalbos mokytojas labai nemėgo žemaitizmų ir storai pa
braukdavo juos sąsiuviniuose su raudonu rašalu sakydamas, kad 
išėjęs gimnaziją žmogus privaląs kalbėti grynai literatiškai.

— Kap saka, Petrele — reperacija ? Kas tat yr ta repe- 
racija?

— Referatas, mamunėle. Kaip čia geriau paaiškinus? 
Tai yra lyg ir koks pamokslas. Parašysiu, o paskui perskaitysiu 
susirinkime. .

— Gana, gana! Na kap tu, vakali, sakysi priklodą nebū
dama kunigu? Kad ir mokyta esi, kad ir giminaziją einunti, 
bet vis ne kunigėlis. Kunigeliou per kunigystės sakramentą 
Dvasia Šventoji paded. Anam bepigu, vo tu kų besakysi 
mergelė būdama ?

— Kad moters dažnai pasako gražiau už vyrus. Rudenį 
buvo pas mus atvažiavusi iš Kauno viena draugė ateitininkė su 
referatu apie moteris. Tai taip gražiai kalbėjo, kad nė vienas 
kunigas čia aplinkui taip nepasako. Kad mama būtumei gir
dėjusi, būtumei tikrai pravirkusį.

— Ar matai Na, gal koki vijna ir atsirada. Vo veizėk 
kap prijš rinkimus į tų seimą buvo pasileidę važiouti tij gita- 
toria skalydami po rinkas, nelyginant kap unta kokij skaliką, 
tat vis vyra ir vyra. Del to motriškos nė vijnos nebūva.

— Del to, kad moters dar nėra susipratusios ir neieško 
savo teisių.

— Žinoma, vakali, aš nemokyta. Bet mun rodos, kad 
motriškoms nepritiktų tap skalyti — nedrąsiai tarė motyna.

— Tai vis seni prietarai, mamunėle — griežtai atsakė 
duktė.

Iš politikos srities motyna staigiai pasuko prie asmeninių 
reikalų.

— Lai anų vilką, tų reperaciją, Petrele. Eik verčiau 
pasivaikščioti. Gana to savo giminazijo privargsti, numij bent 
pasilsėk. Kiti saka, koks čia darbs mokytijs, dykavims vijnc 
ir gana. Bet aš numanau, kad čia yr gers galvos* sukims. Tat 
ne jouka tokį krūvą kningų išmokti. Suėd anos sveikatą, 
nebijok.

Petrei ir pačiai jau nusibodo sėdėti, todėl apsirėdžius 
išėjo į miestelį, į paštą.

Naktį prisnigo ir dabar žemė buvo tokia balta, gryna ir 
nekalta, kaip pasipuošusi pirmajai Komunijai mergelė. Toli
mame mėlyname danguje švietė auksinė saulė ir visur buvo 
taip džiaugsminga ir kilnu. Petrei rados linksma; referato našta 
labai palengvėjo, į širdį įžengė drąsa ir ji tarė sau:

— Nė kas! Parašysiu! Šį vakar būtinai išspausiu vieną 
puslapį, o ryt poryt ir pabaigsiu.

Ji žinotų, kaip pradėti, nes gerai atsimena, ką sakė ta 
panelė iš Kauno, bet nenori, kad būtų lygiai taip pat. Tuojau 
imtų sakyti ją nurašius. Ypač tie vaikinai; kritikuoja, kaip
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jrašėtęrjeWikgali prie ko prikibti. Gerai sakė ta panelė, kad 
tik teorijoje davę mums šiokių tokių teisių, o praktikoje vis tik 
stengiąsi pažeminti moteris, parodyti, kad jos kvailesnės už vyrus; 
vis tik save norį išstumti pirmojon vieton ir viską laikyti paglemžę, 
kaip lig šiol. Kur tik galėdami niekiną moteris ir išjuokią 
bobomis vadindami... Su kokia energija ji kalbėjo!.. Ak 
ne — kokia energija — pasitaisė Petrė, atsiminus mokytojo 
pataisas. Paskui, baigdama, pasakė, kad geriausias būdas iš
kovoti savo teises būtų padaryti visuotiną neištekėjusių moterų 
streiką, kad visos išvien nutartumėm netekėti, kol mums nebus 
užleista visose srityse lygi vieta su vyrais. Tik nelaimė, mūsų 
moters tokios dar nesusipratusios, kad toks streikas surengti 
būtų be galo sunku...

Ūmai Petrės akyse atsistojo geltoni paskusti ūseliai, mė
lynos akys, garbanoti plaukai ir lieknas stuomuo su pilka eile— 
vienu žodžiu, pats lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojas, 
ponas Linksniuotė, kaip gyvas. Petrės širdyje rados taip šilta, 
šilta... Kad tas streikas ir įvyktų, dėl p. Linksniuotės tikrai 
galima būtų padaryti išimtis... Jis visai ne toks, kaip kiti 
vyrai. Jis net dažnai sako klasėje, kad mergaitės geriau mo
kančios lietuvių kalbą už berniukus. Ji šiemet dar nėra nuo 
jo gavusi pažymio mažesnio už penketuką... Na, žinoma dėl 
to, kad ji be klaidų rašo ir stengias nežemaičiuoti... Visa 
klasė vadina ją pono Linksniuotės simpatija... Ji už tai ne
pyksta. Kokio ten mokinpalaikio simpatija — et! — bet mo
kytojo, ar tai ne garbė? Kodėl ji negali būti jo simpatija, ar 
ji ne gražiausia visoje ketvirtoje klasėje? O, ji tai gerai žino. 
Ji turi tam visą krūvą įrodymų trumpesnių ir ilgesnių laiškelių 
pavydalu. O gražiausieji tarp jų yra trys p. Linksniuotės at
virutės, gautos per paskutinį gimnazijos vakarą. Žinoma, be 
parašo, bet ji iš karto pažino nuo ko... Kas gi kitas ir be
galėtų taip gražiai sudėti:

Vai graži tu esi, lyg auksinė žvaigždė!
Ak, kodėl taip plaki, mano vargše širdie!

Valandėlę Petrė ėjo dekliamuodama visas tų trijų atvi
ručių eiles ir gėrėdamos jomis... Juk pernai Šiauliuose viena 
mokinė ištekėjo už mokytojo... Tai kodėl ir jos negalėtų iš
tikti tokia laimė ?..

Nebuvo tai turgaus diena, todėl pašte tebuvo keli žydeliai, 
kurie pasiėmę laiškus, išėjo. Ir Petrė pasiliko viena su pašto 
viršininke, savo buvusiąja pradinės mokyklos drauge. Panelė 
viršininkė įdavė jai kelias atvirutes su pasveikinimais naujiems 
metams nuo draugių ir draugų ir dar vieną, į kurią žvilgterėjus, 
dailus Petrės veidelis paraudo, p širdis pagreitino tempą. Ant 
atvirutės buvo parašytos eilutės, o parašo vietoje dvi raidi: M. L.

«Matas Linksniuotė! Matas Linksniuotė!» dainavo Petrės 
širdis. Pati atvirutė buvo simbolinė: graži panelė, rožėmis 
vainikuota, o šalia liepsnojanti širdis. Panelė buvo panaši į

-SU
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Petrę, o liepsningoji širdis, turbūt, reiškė patį poną Matą 
Linksniuotę;

— Kokia tu laiminga, Petre, tiek gauni laiškų ! — tarė 
paštininkė. '

— E, dėl tų — buvę nebuvę — mosterėjo su ranka Pe
trė. Bet atspėk, nuo ko tas?

— Iš kur aš žinosiu. Nuo kokio nors kavalėriaus.
— Bet nuo kokio? — klausė džiaugsmu spinduliuodama 

Petrė. — Ne nuo by kokio, oo!
— Gal nuo to jūsų gražiojo mokytojo?
— Atspėjai./
— Kad jau ir sekas tau visur, Petre! — tarė paštininkė, 

matyt, jau pavydėdama. Bepigu tau, kad esi gimnazijoj. Kaip 
išeisi Vįštakiuose, gal tėvai leis ir toliau.

—Žinoma, kad leis. Aš noriu išeiti visas klases. Tik 
kažin dar, kaip lems likimas — pridūrė paslaptingai šypsodama 
savo raudonomis, lyg avietės, lūpelėmis ir atsisveikinus išėjo 
iš pašto j krautuvę nusipirkti atvirutės atsakyti ponui Links
niuotei. Ilgai rinko ir galų gale pasiskyrė vieną, kurioje buvo 
papiešta mergelė ir jaunikaitis meiliai bešnekučiuojančiu. Petrei 
iš pradžios atėjo mintis parašyti šalia mergaitės savo raides, 
o šalia jaunikaičio M. L. Bet pagalvojus, nutarė raidžių nedėti— 
tegu ponas Linksniuotė pats atspėja, kas reikia.

Paskui Petrei dar reikėjo užeiti pas ponią daktarienę, 
kuriai motyna liepė pranešti, kad užsakytą sviestą ji atvešianti 
sekmadienį. Daktarienė buvo labai meili žmona ir Petrė vi
sados noromis pas ją eidavo. Ji labai įdomaudavos Petrės 
mokslu, teiraudavos apie gimnaziją. Ir dabar vaišindama ją, 
klausinėjo, kaip ji praleidžianti laiką. Petrė pasigyrė turinti 
darbo, nes rašanti referatą.

— Ar galima paklausti, kokia tema? — tarė daktarienė.
— Apie moterų teises — atsakė Petrė.
Per daktarienės lūpas pralėkė aiški šypsena, o jos gra

žios pilkos akys žibtelėjo linksmomis kibirkštėlėmis.
— Ir kaip tau sekas? Ar jau parašei?
— Dar ne. Dar nesugalvojau, kaip reikia pradėti. Bet 

dar yra laiko.
— Labai gerai, kad pratinatės reikšti savo mintis — tarė 

daktarienė. — Bet ar neatėjo tau į galvą, Petrele, kad apie 
kieno nors teises tegali kalbėti žmogus labiau subrendęs, dau
giau prityręs ir išmintingesnis negu jūs, toks dar žalias jaunimas, 
gimnazijos mokiniai? Ar nesi niekados girdėjus to pasakymo: 
«Tiktai tas temoka davinėti paliepimus, kas yra išmokęs klau
syti»? Lygiai galima pasakyti: tiktai tas tegali kalbėti apie 
savo teises ir reikalauti jų, kas gerai žino ir pildo savo prie
dermes. Taigi patarčiau tau, užuot rašius apie moterų teises, 
parašyti apie moterų priedermes.

Petrė mažumą tvainijos daktarienės ir niekados nebūtų 
drįsus ginčytis su ja. Tat nedrąsiai teatsakė:
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— Kad tokią temą man paskyrė... Negaliu mainytį,..
—. Kodėl negali? Tu jiems paaiškink, dėl ko pakeitei, 

ir jie su tavim turės sutikti. Pagalvok visgi apie tai, Petrele 
Pamąstyk, ar dabar ne per daug visi kalba apie savo teisęs, 
o niekas nė žodžio apie priedermes, pridūrė daktarienė atsi
sveikindama.

O gal daktarienė tiesą sako, mąstė Petrė eidama namo. 
Juk ji tokia mokyta, gera, maloni. Tačiau ta draugė ateitininkė 
kalbėjo visai ką kita. «Per tiek amžių — šaukė ji’ savo ener
gingu balsu — mes moters teturėjome vien priedermes, prie
dermes, priedermes be galo, be krašto, kaip tie vergai. Ne, 
gana jau to! Duokite mums pirma teises, tai paskui kalbėsime 
ir apie priedermes...»

Kažin, kieno čia tiesa? — galvoja Petrė. Bet neilgai. Be
matant pono Linksniuotės simbolinė atvirutė su puikiomis eilė
mis išsinėrė iš jos sąmonės gelmių ir nugramzdino į pat dugną 
visas moterų teises, ir priedermes, ir referatą. Petrė ėmė kar
toti tas eilutes iš pradžios tyliai, paskui balsu, pagaliau ėmėjas 
dainuoti įvairiomis gaidomis.

Ar yra pasauly kas nors toks galingas,
Kad širdį priversti galėtų,
Kai ji tvinsta jausmu ...

Prisidainavusi, ėmė galvoti, ką ji atrašysianti. Būtinai reiktų 
taip pat eilėmis. Bet kaip čia sudėsi gražias? Juk by kokių 
ponui Linksniuotei siųsti negalima. Bemąstant jos akys puolė 
ant augančio šalia kelio berželio—ir akimirksniu ji pasijuto įkvapo 
pagauta ir ėmė dekliamuoti: \

Tamsta esi gražus, lyg tas jaunas bęrželis,
Tamstos plaukai garbanoti, lyg to berželio lapelis...
Daugiau nebegalėjo komponuoti, nes jau priėjo namus. 

Linksma įbėgo į vidų, bet tuojau jos džiaugsmas mažumą ap
siniaukė. Mat, namie rado svečių - dėdę ir tetą, kurios nemėgo, 
nes ji buvo labai senoviškų pažiūrų ir nėmaž negerbė mokslo.

Samavoras jau ūžė, stalas jau buvo pristatytas visokių val
gių ir tuojau visi susėdo gerti arbatos. Eimutienė pažiūrėjus į 
dukterį tarė: 1

— Dabar suvis kitaip atroda, Petrele. Par kiauras dijneles 
pri kningų ir pri kningų. Net išblyška mizerija. Vos beišvariau 
prasivėdinti. Ir kap ta galvelė beišneš tokį mokslą!

— Ne jau, anoks če ir darbs! — tarė teta. — Kad reiktų 
kiaurą dijną būti unt kojoms, tat rods būtų darbs. Munij tap 
rodos, kad tas mokslas tik svietą apgaudinėjims daugiau nieką.

— Netauzyk niekų, motyna' —- atsiliepė dėdė. — Pati 
nesimokiusis, tai nieką ir nenumana. Koks če apgaudinėjims? 
Ar tumsus žmogus gal tų padaryti, kų padara mokyts?

— Juk jau ir mūsų Petrelė priklodus raša — pasigyrė Ei
mutienė. -

7



54 Moterų te i sės

— Ne jau, musientas svietą gals nebetoli, kad mergės 
praded dirbtikunigadarbą!— sušuko pasipiktinusi teta.—Bene 
Vištakių bažnyčio sakysi tų sava priklodą?

— Kam bažnyčioj?—tarė paraudusi Petrė.—Tai visai ne «pri- 
klodas», kaip jūs sakote, bet referatas apie moterų teises.

— Kokių teisių dar benor tos motriškos?—pasakė Rimutis. 
Juk jau ir balsuoti gal ir tarnystes visokias gaun. Veizėk, kur 
pačto visumet lioub sėdėti vyrišks, dabar jau besėdinti merguitis.

— Sj tą jau išsikovojo—atsakė Petrė—bet dar nėra lygy
bės. Viena panelė atvažiavusi pas mus iš Kauno, labai mokyta, 
visą gimnaziją išėjusi, sakė, kad tai labai neteisinga, kad mo
terų nepriima į kunigus ir kad reiktų būtinai iškovoti ta teisė. 
Vyrai ėmė juoktis, o teta iš to pasipiktinimo negalėjo nieko 
ištarti. Tik valandėlę palūkėjus, tarė Eimutienei:

— Brolienei, ar aš nesakiau: neleisk merguities į tą gimi- 
naziją, neleisk! Neklausei—ir dabar dukrelė jau ir benorint! ku
nigėliu būti. Ar nemata, kad čia piktosios dvasios darbs?

— Rimutis juokdamasis sakė:
— Kad bobos ir bus kunigas, aš jau pri anų spavėdnės 

neeisu, kap sau nori, Petrele. Juk bematant išplepės visus griekus.
O dėdė labai rimtai tarė:
— Lai aš nemokyts, lai aš nebuvęs giminazijo, bet šventąjį 

raštą esu skaitęs ir žinau aiškia, kad Viešpats Jėzus savo apaš
talus paskyrė kunigas, vo tarp anų nebūva nė vijnos motriškos. 
Tat kap Bažnyčė gal tų daryti, kų Viešpats Jėzus nėra lijpęs?

— Ką čia su tamstoms ginčysies, kad nesate buvę gim
nazijoje—tarė Petrė, nėbežinodama, ką atsakyti, ir atsikėlusi nuo 
stalo nuėjo į alkieriuką.

Kai prisilošę kikso ir pavalgę vakarienę, visi nuėjo gulti, 
Rimutienė ilgai negalėjo užmigti. Vis jai sukinėjos po galvą 
moters kunigai. Sutiko su teta, kad čia ne kas kita, tik pik
tosios dvasios gundinimas, nes Viešpats Jėzus taip nebuvo su- 
rėdęs. Tačiau niekaip negalėjo išvaryti iš galvos minties, kaip 
būtų gera, kad popiežius leistų mergeles eiti j kunigus. Dabar, netu
rėdama sūnaus, ji niekados nesulauks savo kunigėlio, o jei leistų, tai 
gal Petrelė... Tai būtų laimė!.. Ką besakyti, kiek Dievo malonių 
eina ant visos giminės, ką besakyti, kokia garbė kunigėlio motynai... 
Bet be to dar, kai Petrelė liktų prabaščėliu, ji turėtų kur paviešėti, 
o kuomet nors gal Petrė ją ir nukaršintų... Tik reikia pamąstyti, kas 
tai yra mirti klebonijoje... Čia pat kunigėlis, čia pat Dievulis...

Ir taip verpė Rimutienė svajonių siūlą. Galop susizgribusi, 
persižegnojo, kad piktoji dvasia nuo jos atstotų, ir užmigo.

Tuo tarpu Petrė sėdėjo alkieriuke, vis dar nesirengdama 
gulti. Niekas čia jos netrukdė. Alkieriukas buvo jos vienos 
nuosavybė; net ir jai nesant namie, niekas čia negulėjo 
ir niekas nejudino nė mažiausio jos padėto daiktelio. 
Tai buvo gražiausias visų namų kambarėlis ir sudėti 
jame buvo gražiausi daiktai. Ant langų kybojo baltos Brankos', 
ant išsegtų popieriais sienų margavo aibė atviručių, pasienyje

I
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stovėjo komoda ir kanapa, o ant staliuko gramofonas, Pirma 
gulėdavo čia motyna, bet Petrei pradėjus eiti gimnaziją ir par
važiavus pirmą kartą Kalėdoms, motyna išsidangeno kitur, pa
vesdama alkieriuką savo mokytajai dukrelei.

Kai Petrė, užgauta ir supykusi, pašokus nuo stalo atėjo 
į tą savo kambarį, referatas ėmė, lyg vanduo, tekėti iš jos gal
vos ir plunksna tik bėginėjo, vos tespėdama sugaudyti žędžius. 
Taip vienu gaištu per valandą prirašė visą didelį puslapj. Da
bar, visiems sugulus, skaitė, ką parašiusi, ir matė viską esant labai 
gera. Pradžia buvo tokia:

«Pas mus Lietuvoje tik teorijoje moters turi lygias teises 
su vyrais, bet praktikoje yra taip, kaip pirm šimtą metą. Žmo
nės, būdami neapsakomai tamsūs, niekina moterį, visur išjuokia... 
Pačios moters laiko save daug žemesniais padarais už vyrus...

Toliau rašė taip: «Kame pas mus lygybė ir teisybė? Ka
me kokia moteris augštoje vietoje? Kas Lietuvos prezidentas? Vyras. 
Kas ministeriai? Vyrai. Ka» viceministeriai ir visoki direktoriai? 
Vyrai. Kas vyskupas ir kunigai? Vis vyrai ir vyrai. Viską jie laiko 
paglemžę, neprileisdami niekur moterų...» Reiks tik pasistengti 
perskaityti tokiu energingu graudžiu balsu, kaip ta Kauno kal
bėtoja—ir įspūdžio bus.

Naudodamos įkvapu, Petrė norėjo dar rašyti, bet minčių srovė 
ėmėjau lėčiau tekėti. Po plunksna ėmė lįsti vis daugiau žemaitiškų 
žodžių, galop kaž kaip lyg aptemo galva ir Petrė pasijuto snau
džianti. Tat ilgiau nebevargdama, atgulė į lovą ir akimirksniu susily
gino teisėmis su tėvu ir dėde, kurie seniai jau knarkė už sienos.

Užmigo Petrė ir sapnuoja sapną.
Jau ji labai mokyta, išėjusi visą gimnaziją ir net universi

tetą. Ir štai išrinko ją Lietuvos Respublikos prezidentu. Ir ji 
yra ne toks mizerija, pastumdėlis prezidentas, kaip kad buvo 
pirma Lietuvoje, bet turi daug galios. Tuojau ji atstatė visus 
vyrus ministerius ir į jų vietas pastatė moteris. Tik vieną 
ministerių pirmininko portfelį atidavė vyrui, bet tik dėl 
to, kad tas vyras vadinasi ponas Matas Linksniuotė, žinomas 
savo poeto talėntu ir dideliu prielankumu moterims. Iškalbin
goji Kauno ateitininkė liko seimo pirmininkė. Petrė buvo keti
nusi augščiausias vietas padalyti pusiau vyrams ir moterims, 
kad nors kartą įvyktų ta taip moterų trokštamoji teisybė. Bet 
moterų delegacija, anosios Kauno ateitininkės vedama, atėjus 
pas ją, ėmė aiškinti, kad kadangi vyrai per tiek amžių vieni 
patys laikę viską paglemžę, tai dabar tą patį turinčios padaryti 
moters — tuomet kaip tik ir būsią viskas išlyginta ir teisinga. 
Del to jos prašo visai pašalinti vyrus nuo valdžios.

Petrė taip ir padarė, ir vyrai liko degraduoti į žemiausių 
valdininkėlių vietas, kaip pirma moters. Ir viskas sekas puikių 
puikiausiai. Lietuvoje viešpatauja tvarka; girtuoklystė dingo 
moterų persekiojama; apie kyšius nė kalbos nėra, nes vyrai ne
drįsta jų imti, nuožmiai moterų valdomi, o moters, žinoma, to ne
daro. Ponas Linksniuotė rašo prezidento garbei vis ilgesnes ir
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jausmingesnes eiles; svetimų šalių atstovybes, pagautos prezi
dento grožio, yra minkštos, lyg vaškas.

Ir štai vieną dieną ateina pas Petrę ponas ministerių pir
mininkas ir paskaitęs jausmingas eiles, kuriose žmogaus gyve
nimą jis prilygino prie siūlo, paklausia, ar ji sutiksianti savo 
gyvenimo siūlelį susukti su jojo. Ji paraudus atsako sutiksianti— 
ir jaučia, kad dabar nieko netrūksta jos laimei.

Tik ūmai atsidaro durys ir į salioną griūva didelis moterų 
būrys: visi ministeriai ir viceministeriai, o jų priešakyje seimo 
pirmininkė. Paraudusi iš to pykčio savo galingu balsu ji šaukia: 

. — A, tai taip, ponia Lietuvos Respublikos prezidente! 
Nebijok, mes viską žinom! (Petrė niekaip nesuima, kokių būdu 
jos žino, kas ką tik tarp keturių sienų atsitiko). Palauk, palauk, 
čia demokratinė respublika, ne karalystė! Sulig mūsų nutarimu, 
prezidentui nevalia tekėti už ministerių pirmininko, nes tai yra 
vietos kurios privalo būti visai skyrium nuo viena kitos. Be to, mūsų 
nutarta, kad prezidentei visai nevalfe tekėti. Tas vyras bus nei 
šis nei tas, tik painiosis be reikalo ir tuojau norės kaišioti savo 
nosį įvaldymą, Taigi, kad užsimanei tekėti ir dar už ministerių 
pirmininko, metame tave šalin nuo prezidento sosto. Kraukis 
savo daiktus ir kuo greičiausiai ištuštink prezidento rūmus. O 
tamsta, pilieti Linksniuote, nuo šios valandos irgi nebeturi savo 
augštosios vietos ir taip jau neteisėtai gautos, kurioje buvai, 
lyg dilgė, užaugusi rožių lovelėje. Esi degratuotas ir paskirtas 
atgal į Vištakių gimnaziją mokyti lietuvių kalbos ir kitų dalykų. 
Gi piliete Rimutaitė netenka visų mūsų iškovotų moters teisių, 
negauna jokios vietos ir turi tenkintis tuo, kad bus pono Link
sniuotės žmona ir daugiau nieko.

Ak, kokia gėda Petrei! Kaip gaila nustotos prezidento 
vietos, gražių rūmų, visa ko! Bet nežiūrint visų tų nelaimių, jos 
širdis dainuoja.

— Ponas Linksniuotė mane myli ir bus mano!
Bet štai ponas Linksniuotė artinas prie seimo pirmininkės 

ir žemai nusilenkęs, sako! •v* * '
— Atsiprašau gerbiamąsias pilietes. Dar mudviejų nieko 

galutinai nenutarta. Jei apsivedęs aš lieku degraduotas, tai aš 
nuo to savo sumanymo atsisakau.

Petrė pajuto, kad skudrus peilis įsmigo jai į pat širdį ir... 
nubudo.

Kas čia? Nei gražaus saliono, nei įniršusių piliečių, nei 
pono Linksniuotės. Ji guli savo alkieriuke... Kaip gera, kad 
tai būta vien sapno!

Ji apsivertė ant antro šono ir, rodos, nemiega. Ir mato 
įeinant į kambarį, lyg pro langą priešais jos lovą, kaž kokią 
gražią žmogystą su ilgais, baltais rūbais ir dideliais sparnais. Aa, tai 
tur būti angelas! Jo akys labai panašios į ponios daktarienės 
akis ir jis toks spindus, kad nušvietė visą alkieriuką. Nuėjęs, 
tiesiai prie jos stalelio, angelas su dideliu auksiniu pieštuku
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perbraukė kryžiškai jos referatą ir ant viršaus parašė: Apie 
moterų priedermes.

Atsisėdus lovoje, Petrė gerai mato tą parašą, nes angelas 
šviečia, kaip šviesiausia lempa, o raidės žiba, lyg auksas. Tai 
padaręs, angelas pranyko. Alkieriuke vėl rados tamsu, tik kry
žius ant referato ir parašas žiba toje tamsoje, lyg su fosforu 
nubrėžti.

Nubudusi rytą, Petrė taip ryškiai atsiminė savo sap
ną, kad tuojau iššokusi iš lovos, nubėgo prie stalo žiūrėti refe
rato. Bet referatas gulėjo nepaliestas savo vietoje toks, kokį 
ji vakar paliko. Užtai Petrės atmintyje angelo parašytieji žo
džiai taip spindėjo, kad jų šviesa siekė net jos širdį. Ir Petrė 
ėmė mąstyti apie moterų priedermes.

Legenda apie šv. Petro molyną.
Švedų rašytoja, Selma Lagerlef, yra parašiusi gražią le

gendą, kurios turinys yra toks:
Vieną kartą vaikščioja Viešpats Jėzus po dangaus sodną 

džiaugdamasis išrinktųjų laime, ir mato šventąjį Petrą niūriai 
bestovint į medį atsirėmus ir liūdnai įsižiūrėjus tolybėm

Susirūpino Viešpats dėl savo mylimojo mokinio ir priėjęs 
klausia:

— Kas tau yra, Petrai?
O Petras ant kelių puolęs ir Mokytojo kojas apkabinęs, 

sako:
— Viešpatie! Davei man laimę, kokios nei akis buvo re

gėjus nei ausis girdėjus.. Bet negaliu pilnai ja gėrėtis, nes ma
no motyna kenčia ten pakalnėje, tamsybių ir verksmo šalyje. 
Nepyk, Viešpatie, juk liepei mylėti savo tėvą ir motyną!

— Kiekvienas gauna tai, ko troško, ir nueina ten, kur 
veržėsi—tarė Kristus. ,

— Aš žinau, Viešpatie, kad tavo teismas yra teisybė ir 
tiesa, bet liūdna man, kad nėra čia mano motynos...

Pagailo Viešpačiui savo mokinio, kurį taip mylėjo, kad 
davė jam dangaus karalystės raktus ir pavedė ganyti savo ave
les, ir kuris savo Mokytoją tiek • mylėjo, kad nepabijojo taip 
oat baisiai mirti, kaip Jiš. Tat glostydamas meilingai jo išti
kimą galvą, tarė:

— Žinai, Petrai, kad nėra išėjimo , iš tos baisiosios šalies. 
Bet tau noriu padaryti tai, kas nepadaroma. Tegu ateina 
motyna tavo į dangaus sodną.

Mostelėjo Viešpats su ranka ir akimirksniu atsistojo prieš 
jį angelas didžiasparnis su rūbais tokiais baltais, kaip ką tik
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nukritęs sniegas, Ir liepė jam Viešpats Jėzus lėkti j pragarą 
atnešti Petro motynos.

Džiaugsmo pilnas nubėgo Petras ant dangaus skardžio, 
norėdamas kuo greičiausiai pamatyti motyną ir pirmas pasveikinti 
ją toje laimės šalyje. Ten, žemai, dangaus kalno apačioje, juo-' 
duoja pragaro armens. Pasilenkęs žiūri Petras, kaip angelas iš 
reto sparnais plasnodamas, leidžiasi ton pakalnėn, viską aplink 
save nušviesdamas. Štai jis jau kaip gulbė, štai jau kaip baltas 
drugelis, pagaliau kaip šviesus taškelis. Ir jam bešviečiant, 
mato Petras ten žemai, dugne, baisias uolas juodas ir nuogas, 
pilnas tamsių, sustingusių, pusiau suakmenėjusių žmogystų. To
kia jų ten daugybė, kad Petras ima nerimti, ar begalės angelas 
atrasti tarp jų jo motyną. Bet angelas valandėlę stabtelėjęs, 
strėla nusileido į pragaro dugną, —kaip žuvėdra kad leidžias į 
ežero bangas grobį pamačiusi—ir su viena ranka apkabinęs pu
siau vieną žmogystą, ėmė kilti augštyn. Ir pažino Petras tą 
žmogystą esant jo motyną,

Angelo šviesos užgautas pragaras atgijo. Juodos, sustin
gusios žmogystos sujudo, ėmė tiesti rankas, kelti augštyn galvas, 
verkti dejuoti ir vienu balsu rėkti: «Paimk ir mane! Paimk ir 
mane»! Ir kai kurioms, gal kokiai dvylikai, pavyko įsikibti į 
Petro motyną. O Petrą paėmė baimė, ar bepajėgs angelas 
palėkti su tokia našta. Bet angelas kilo aukštyn greitai ir taip 
lengvai, tartum nešdamas glėbyje kūdikį.

Neapsakomu džiaugsmu patvino Petro širdis matant, kiek 
laimės ir malonės suteikė Viešpats jo molynai, kad ji ne tik 
pati įeis į dangaus sodnus, bet dar atsives tiek žmonių, išva
davus juos iš pragaro gelmių. Urnai Patras pamatė tokį baisų 
dalyką, kad plauka: piestu atsistojo jam ant galvos. Jo motyną 
ima ranguotis angelo glėbyje siekdama įsikibusių į ją žmonių 
sugniaužtus pirštus ir atlauždama juos. Ir tie žmonės po kits kito 
ima kristi atgal į pragarą, lyg nuo medžio prinokę obuoliai. Ji ne
klauso tų nelaimigųjų verksmo, nei ašaringų meldimų, nei keik
smų, tik vis meta juos ir meta nesiliaudama. Bepaliko jau tik 
viena moteriškė. Ir nuostabu! Juo lengvin eina angelo našta, juo 
sunkiau lekia jis. Nors ir tankiai plasnoja ilgais sparnais, vos 
vos tekyla augštyn. Tačiau visgi jau yra taip arti dangaus 
kranto, kad Petras tiesia rankas į motyną, norėdamas ją paimti 
į savo glėbį. Tik štai ūmai liaujasi plasnoję angelo sparnai, jo 
veidas lieka rūstus, lyg naktis, nes Petro motyną ima plėšti ir 
draskyti paskutiniosios tebekybančios ant jos kaklo moteriškės 
rankas. Ir tol drasko, kol ir ta nalaimingoji puola žemyn, kaip 
anieji. Tuomet angelui našta tampa nebepakeliama, jo ranka 
nusmilkusi išsitiesia ir Petro motyną akmeniu lekia j juodąjį 
armenį. O angelas vienu sparnų pląster ėjimugrįžta vienas į 
dangų.

Gailiai verkdamas puola Petras Viešpačiui po kojų, o Mo
kytojo gailestingas veidas meilingai prie jo lenkiasi ir dieviškas 
balsas sako:
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~ —Ko gi aš labiau troškau, jei ne patiekti jums visiems 
amžinosios laimės rojų? Bet kol žmonės negyvens taip, kaip 
aš mokiau, ir neatsižadės savęs, ir nemylės savo artimo, kaip 
save, tol nebus nei danguje nei žemėje tokios vietos, kur ne- 
laimė ir skausmas jų negalėtų pasiekti.

pykantos ir pavydo kelias reikia . išeiti žmogui, kol jo širdis taip 
suakmenės, kaip šv. Petro motynos, kol iš mažo kasdienio pra
garėlio įgrims į tokį pragarą, iš kurio nė Dievo valia nebegali 
išvaduoti! Ką šv. Petro motyna būtų veikusi danguje, amžinosios 
Meilės viešpatystėje? Kad angelas ir būtų ją tenai nunešęs— 
kad ir būtų įvykę tai, kas nėra galima—ji bėmatantant ir dan
gų būtų pavertusi pragaru. Kiekvienas gauna tai, ko troško 
ir nueina ten, kur veržėsi. Kaip daug, kaip daug žmonių trokšta 
jragaro ir į pragarą veržias! Kur tik pasisuks/žiūrėk, jau ap- 
inkui ir besirandąs pragarėlis.

Tai prasideda anksti iš pat mažų dienų, menkiausiais ma
žmožiais. Nes juk visas mūsų gyvenimas yra, galima sakyti, 
mažmožių suma. Dideli dalykai retai teatsitinka ir reaguojame 
į juos taip pat, kaip esame įpratę reaguoti į mažuosius. Siu
vėja nedailiai pasiuvo rūbą, pietums buvo nemėgstamas valgis, 
mama neleido eiti į šokių vakarėlį, kits gražiau už mus pasirė
dęs-— štai jau ir esame gižlios, susiraukusios, pasišiaušusios, 
niūrios, lyg tas^debesis, pilnas‘elektros, kurio visi lenkias iš tolo 
bijodami, kad neišsiveržtų žaibais, perkūnais ir lytumi. Štai ir 
turime jau mažą pragarėlį.

Bet kokia gėda! Tik pamąstykime; iš vienos pusės tokie 
menki mažmožiai, kvaili valandėlės dalykėliai, niekų niekai, iš 
kitos — mūsų žmogaus asmenybė, nemirtingoji siela, Dievo ki
birkštis. Ir tie niekų niekai persveria, išstumdami mus iš pu
siausviros, varydamos į tokius šuntakius, kuriais bjaurisi ir ku
riuos smerkia mūsų sielos gelmės. Ne f mūsų amžinoji asme
nybė viešpatauja ant tų menkniekių, su tvirta ranka skleisdama 
juos iš savo tako ir tiek jų erzinimus tepastebėdama, kiek pa
stebime skleidžiamų nuo tako rugių varpų kutenimą — bet tie 
menkniekiai veda mus ir svaido, lyg vaikai sviedinį. Ir galų gale, 
patys nesijusdami, taip įklimpstame j mažmožių pelkę, kad ne
besame nieko daugiau, kaip tų niekniekių rezultatas. Neuž
mirškime, kad tas mažas pragarėlis yra pradžia to kelio, kurs 
kuomet nors gali mus- mesti į tą pragarą, iš kurio angelas jau 
nebepajėgia beišnešti.

Tat saugokimės. Durstomos visų tų kasdienių, smulkių 
nemalonumų, tarkime sau žbdžius, pasakytus Dantei Virgilijaus, 
bekeliaujant jiedviem po pragarą. «Guarda e passa» — žvilgte
rėjęs, eik toliau. Ir tai, ką sako Tomas Kempietis savo Seki
me: «Į visus tuos dalykus žiūrėkime, lyg pro šalį eidami».
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Nes visi tie šio gyvenimo mažmožiai nėra verti, kad mes 
apie juos ilgai mąstytumėm. Pasaulyje yra daug kilnių, gražių, 
žiūrėtinų daiktų, kurių nė matyte nepamatysime, jei musų akys 
bus įsisegusios j anuosius , niekų niekus.

Kas labiausiai imponuoja šventųjų gyvenime? Tas jų mo
kėjimas nepasiduoti kasdienio gyvenimo nemalonumams, ta 
galia taip juos sunaudoti, kad jie tapo jiems ne laipsniais žemyn, 
į pragaro armenis, kaip daugeliui paprastų žmonių, bet laips
niais aukštyn, j dangaus sodnus.

Niekas taip nekelia žmogaus, kaip mokėjimas tvirtai, lyg 
uola, stovėti prieš gyvenimo mažmožius ir niekas jo taip neže
mina, kaip tų mažmožių priklausomas elgesys. Ko esame verti, jei 
kiekvienas nemalonus niekniekis išstumia mus iš vėžių, kurio
mis privalome eiti būdami Kristaus mokiniai?

Kas sėdi savo aukštame kambarėlyje, tas temato vien to 
kambarėlio sienas, tam kiekvienas naujas taškas ant tų sienų 
yra didelis nuotikis, tam kiekvienas menkiausias mažmožis, įvyk- 
stąstame kambarėlyje, turi begalinės svarbos, sujudina jį visą 
lig pat dugno. Bet kas stovi ant kalno, tas turi prieš save to
kius plačius horizontus, viršum savęs tokį puikų dangų, kad jo 
akys, į tas gražybes atkreiptos, nepastebi esančių po kojomis 
smulkmenų.. Lipkime į kalną, stengkimės žiūrėti į didelius, kil
nius, amžinus dalykus — tuomet ramiai pakelsime kasdienius 
nemalonius mažmožius ir neūgdysime savo sielose pykčio, pa
vydo ir neapykantos. Marija Pečkauskaitė.

Moters bendradarbiavimas sustatant 
Naujojo Įstatymo raštus.

Dievo karalystei statyt ir palaikyt yra plačiai bendradar- 
biavusi ir tebebendradarbiauja taip pat ir moteris. Kaip šven
čiausioji Mergelė Marija pagimdė mums įsikūnijusį Dievo Žodį, 
taip daugelis ir kitų moteriškų prisidėjo ir prisideda skambantį 
Dievo žodį skleist žmonijoje savo žodžiais, raštais ir darbais. 
Tačiau tūla moteriška yra bendradarbiavusi taip pat sustatant 
ir tuos rašytuosius Dievo žodžius, kuriuos turime užrašytus 
Naujojo Įstatymo knygose. —

Rods, tasai bendradarbiavimas yra buvęs ne toks, kad 
kuri moteriška būtų buvusi bet kurių Naujojo Įstatymo knygų 
autorėj(Hamako pastatyta ir palaikoma tezė šv. Pauliaus Gro- 
matą Žydams esant parašytą pagarsėjusios, krikščionybės plati
nimo nenuilstamos darbininkės, iš žydų atsivertusios krikščionės 
P r i s k o s Romoje — šita tezė pasirodo neįrodyta). Bet su
statant istoriškus Naujojo Įstatymo raštus ir tūla moteriška yra 
patiekusi suvartot savo turėtąsias žinias.

Visas Šventasis^ Raštas yra kilęs šventosios Dvasios 
įkvapu ir vadavimu. Šventoji Dvasia yra turėjusi jam tokios
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gilios įtakos, jog jo, autorium tenka laikyt esant patį Viešpatį 
Dievą tikriausia žiodžio prasme. Bet ir žmogus yra tikrasis 
Šventojo Rašto autorius; jis aiškiai įmuša jam savo ypatybę ir, 
kur yra reikalo su istorija, gali savo žinias semt iš istorijos 
versmių ir jų priklauso. . .

Labai įdomu, ką dėl šita pasisako antrųjų Makabėjų 
knygų autorius: «Tai, ką Jazonas Kyrenietis išpasakojo penke- 
riose knygose, mes mėginome trumpai sutraukti vienose kny
gose... Smulkius davinius apie atskirus dalykus mes paliekame 
jų autoriams; o mes stengėmės padaryt trumpą ištrauką iš to, 
ką turime» (II, 24, 29, Sept. 23, 28.).

Kaip Jazonas ir kiti patiekė medžiagos antrosioms Maka
bėjų knygoms, taip padarė ir moters Naujojo įstatymo raštams. 
Naujojo įstatymo raštuose mes neturime įsakmių nurodymų 
į tam tikrus asmenis, kaip kalbamose Makabėjų knygose; bet 
juose atvaizduotos apystovos ir pasakojimai pataria, netgi ver
čia taip manyti. Eidami nuo mažiau į daugiau tikra, pirmiau
siai dirstelkime į malonę sv. Jono evangelijos sceną: Jėzus ir 
samarietė prie Jokūbo šulinio (IV, 4—26).

Nei mylimasis mokytinis . Jonas, nei šiaip kas iš Jėzaus ‘ 
palydovų žinojo apie šį įvykį iš savo paties matymo. Jie buvo 
nuėję į miestą pirktis valgio, tuo tarpu Mokytojas sėdėjo prie 
šulinio ir teikė vargšei nusidėjėlei amžinai tekančio ir ant visa
dos troškulį nutildančio gyvojo tikėjimo ir tikrosios meilės 
vandens. Labai neįtikima, kad Išganytojas būtų gėdinęs tą 
moterį prieš liudininkus. Rods, pats Kristus galėjo apie visa 
tai papasakot savo mokytiniams, bet jis vargu tai padarė taip 
smulkiai, kaip tai randame atvaizduota šv. Jono. Tatai Jonas 
turėjo viską patirt iš tos pačios Kristaus malone, apdovanotos 
moteries, ir, žinoma, ne tada, kai «Viešpats su savo mokyti
niais tik dveitą dienų buvo Samarijos šaly», bet po iš numi
rėlių atsikėliino, kai Pilypas ten vaisingai skelbė Kristų ir Pe
tras su Jonu buvo pasiųsti apkrikštytiems suteikt šventąją Dva
sią. Tokį tvirtinimą paremt, reik manyt, galim 27 irk. eilutėmis. 
Ten pasakyta: «... Bet niekas neklausė: Ko tu nori, arba ką tu 
kalbi su jąja?» (27). Ir kiek toliau: «Jo mokytiniai prašė Jo: 
Rabbi, valgyk!» Kai Išganytojas atsakė: «Aš turiu valgio, kurio 
jūs nežinote», mokytiniai kalbėjo į vienas kitą: «Ar kas jam 
atnešė valgyt?» (31—33). — Kad samarietė paskiau dar smul
kiai atsiminė pasikalbėjimą su Jėzum, tai nenuostabu. Nes juk 
tūlas žmogus iš liaudies ištisais metais atsimena net ilgas kal
bas bei pasakojimus ir įgali juos beveik žodis po žodžio tei
singai atgamini. —

Tvirtesnio pagrindo tezei, kad moterys yra bendradarbia
vusios sustatant Naujojo įstatymo raštus, turime tuodviejuose 
veikaluose, kuriuodviejų autorium yra Lukas ir kuriuodu kilo 
Šešiasdešimtaisiais metais iš misijonieriavimo reikmenės, tai yra, 
Evangelijoj pagal Luką ir Apaštalų Darbuose.

15



62 Moterų bendradarbiavimas sustatant N. Įst raštus

Šventasis evangelistas rašo savo «Malonios Naujienos» 
pradžioje: «Kadangi jau daugelis mėgino parašyt apsakojimą 
dalykų, kurie atsiliko tarp mūsų, kaip juos mumsv padavė tie, 
kurie nuo pradžios patys regėjo ir buvo tarnais Žodžio, tai ir 
aš tariau būsiant gera, apie visa nuo pradžių rūpestingai išty
rus, parašyt iš eilės tau, geriausias Teofile, idant tu tikrai su
prastum patikimumą žodžių, kurių tu esi pamokintas» (1,1—4).

Žinių apie Jėzaus kūdikystę Lukas tikrai buvo gavęs iš 
Marijos, Jėzaus Motinos, apie kurią jis padarė Įsidėmė
tiną pastabą: «O Marija visus šiuos žodžius užlaikė, pasvarsty- 
dama juos savo širdy» (II, 19; plg. 51.).

Lygindamas atatinkamas Luko evangelijos vietas su tomis 
pat Mato ir Morkaus evangelijos vietomis, su nuostaba paste
bėsi Luką žinant daug daugiau už anuodu papasakot apie įvy
kius, net nusiteikimus Erodo Antipos, Galilėjos ir Perėjos Pe
trarkos (keturkunigaikščio) rūmuose (Lk. IX, 7—9; XXIII, 6—12, 
Plg, Mt. XIV, 1 tt. ir Mk. VI, 14 tt.). O-Apaštalų Darbuose 
Lukas, kalbėdamas apie Manaheną, pastebi jį «buvus užau
ginta drauge su Erodu tetrarka» (XIII, 1).

Šj nuostabų reiškinį sunku kitaip išaiškint, kaip tik imant, 
jog evangelistui versmė čia buvo kas nors iš artimesnės Erodo 
aplinkos. Ir tikrai, Erodo rūmuose randame buvus vieną Jė
zaus mokytinų. Tai yra Joana, Erodo užvaizdos Chuzo žmona 
(VIII, 3). Tai iš jos Lukas ir bus turėjęs žinių apie tai, kas 
dėjosi Erodo rūmuose.

Reikia manyt — tai būt net daugiau kaip tik manymas — 
jog Marija Magdalietė arba abidvi Betanijos sesers 
buvo pateikusios šventajam rašytojui žinių apie Jėzaus patepi
mą, kurį buvo Jam padariusi nusidėjėlė (VII, 36—50), ir Jo 
atsilankymą Marijos ir Mortos namuos (X, 38—42). —

Tai tokios yra moteriškos, padėjusios šv. Lukui sustatyt 
jo evangelijos pasakojimą. Kaipo bendradarbės sustatant Apa
štalų Darbus, greta minėtosios Chuzo žmonos Joanos, dar 
eina pranašingos dijakono Pilypo dukterys, ir Marija, 
Jono Morkaus motina.

Pilypo namuos Cezarejoj, pasak Ap. Darbų XXI, 8, evan
gelistas buvo sustojęs. Jo keturios dukterys, merginos, buvo 
kaip tik uoliausios padėjėjos savo tėvui jo misijos darbuose. 
Jono Morkaus motinos Marijos namai buvo Jeruzalio tikintiesiems 
susirinkimų vieta. Čion atvyko taip pat ir šv. Petras, stebūk- 
lingai išvaduotas iš Erodo kalėjimo (XII, 1—11) ir taip nudžiu
gino namų tarnaitę Rodę, kuri buvo pasiųsta atidaryt duris pa
beldusiam, jog ji, pažinusi Petrą, iš džiaugsmo net neatidariusi 
durų bėgo pranešt linksmą žinią susirinkusiems tikintiesiams, o 
apaštalų kunigaikštis buvo palikęs toliau belstis lauke p/ie du
rų (XII, 12—16)...

Taip tatai tūla moteriška yra įterpusi į rašytąjį Dievo 
žodį vieną kitą mums malonų, nudžiuginantį ir pamokantį 
bruožą. D

<alhck

k
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Tik kapai nuramins...
♦Tyli šalta žiemos naktis... Medžiai nuo šalčio apšarmoję, 

sodai pripustyti, visa žemė miega po baltu minkštu patalu. 
Žvaigždės spindi danguje: ten ir Grigo ratai apvirtę, ir Paukš
čių kelias ir Sietynas ir... daug daug kitų tik mirga, lyg tviksi 
įvairiomis šviesikėmis... Mėnulio šviesoje visa gamta tokia 
slėpinga, puiki, lyg sapnų karalija... Visur tylu, ramu...

Kartais keliu greit praeina koks susivėlinęs žmogus nuo 
šalčio susitraukęs, tik skuba į namučius, kur jo laukia šviesus 
šiltas kambarys, mylima žmona su linksmais vaikučiais, šilta 
arbatukė...

Tik skuba, skuba, net sniegas po kojų girgžda... Kartais 
nuo šalčio sprogsta kur medis ar tvora supyška... ir vėl tylu, 
iškilminga, puiku mėnulio šviesoje, lyg svajonių krašte...

Senutė Vitkienė jau senai nieko nebelaukia pareinant. Jos 
visas gyvenimas praeity... Ir šiandie, prisitupinėjus .per dieną 
apie namų ruošą su savo pagelbininke, kiek jaunesne senuke, 
ji vakare ėmėsi nėrinį megst, bet apie nėrinį užmiršo, tik 
įgudę pirštai varė įprastą darbą, o mintys tolį kur skrajojo...

Atsimena ji save jaunute mergaite. Šviesios linksmos 
dienos buvo pas tėvelius... Atsimena mokslo drauges pensijone, 
į kurį įstojo pradėjus mokyti* ir kurį baigė pirmąją. Baigus 
mokyklą stojo mokytojauti. Dar pati jaunutė, ideali, mokė ji 
vaikučius doros, švelnumo, grožės supratimo, švietė jų galvutes, 
auklėjo juos, kad drąsiau, ištvermingiau eitų spygliuotais gyve
nimo keliais.

Gyveno ji nedideliam mieste, kur ir mokytojavo pradeda
moj mokykloj. Jau ji buvo 20 metų, kaip pažino buvusi vyrą. 
Atsimena ji vienos draugės varduves... Kai ji atėjo, svečių 
buvo pilnas kambarys — vis tai mokytojos, mokytojai, tarnau
tojai, o jų tarpe ir nepažįstamasis... Šeimininkė supažindino... 
Buvo tai naujai atvykęs gimnazijon kalbų mokytojas.

Terutė, kaip ją visi vadino, mergaičių tarpe skaisčiausia 
buvo... Neperdaug aukšta, plonutė, veidas ne gražuolės, bet 
įdomus, o ypatingai tos didelės pilko akys — kas į jas pažiū
rėdavo, nejučiomis jautė pagarbą jai — jose spindėjo skaisti 
jos siela.

Ten žaidė, pašoko dar... ją privertė padainuot — mat 
Terutė švelnų, malonų balselį turėjo. Naujas pažįstamas Te- 
rute susiįdomavo... ir jis jai patiko. Paskui arčiau susipažino... 
ir pamilo vienas antrą. Sutarė už metų ir vestuves...

Štai ir paskutinė prieš jungtuves naktis... Namuose visi 
miega, tyla.., tamsa... nakties šešėliai... Nemiega jaunoji... Klūpi, 
meldžias prieš Marijos paveikslą, palaimos būsiančiam gyveni
mui prašo... Besiartinančioji laimė ją baugina — gal tik ji ištolo

17



64 Tik kapai nuramins...

graži, gal bus vien miražas toji išsvajotoji laimė, o paskui... 
vien skaudi, karti tikrybė... ’

«Bet jei mylėt, tai ir kentėt lengviau kartu...», nutaria ji 
ir šluosto krintančias ašaras, kurios apverkė jaunystėlę, atsi
sveikino su jos angelo skaistybe...

Ji jo žmona. Šventai eina savo pareigas. Dažnai užeina 
nežinomas liūdesys, apniaukia jos veidelį, bet jos meilė patvari, 
kilni — vėl pralinksmėja, lyg toji saulutė, kai prasiskverbus 
pro debesėlius linksmai nušviečia niautą rudens dienelę, ir ji 
prašvinta, kai vyrui nusišypso, meiliai pažiūri... jį suvargus 
užjaučia.

O jis už tas laimės valandėles kaip dėkingas jai būdavo... 
Sudarė ji malonų jauku kampelį... Paskui liko motina... Vyras 
pakvietė seserietę, su kuria dabar baigia amželį, pagalbon. 
Kiek laimės įnešė kūdikėlis į tuos namus, o ypatingai kai ėmė 
čiauškėti. O buvo malonus vaikelis toji Zosytė... Kai Teresa 
pareidavo namo iš mokyklos, kurioj vėl mokė, norėdama Zosy- 
tei mokslui sutaupyt ir nuo savęs, tai Zosytė taip ir tupinėja 
apie motutę, kol ta sučiupus išbučiuos, pamyluos, o paskui taip 
ir užmiega ant motutės kelių... O motutė Zosytei pinigėlius 
dėjo... per naktelę nemigo — sąsiuvinius taisė. Vyras priešin
davosi, varydavo gult, prašė nesivargini. Tuomet ji jam taip 
sakydavo: «Liudai, jog Zosytė mūsų yra, tai abu triūsėkim. 
kad lengviau pasiektų mokslą, išmintingesnė už mane būtų», 
«Mano išmintingoji, mano mylimoji... bučiuodavo ją vyras, kad 
tik Zosytė tokią kaip motinos širdį turėtų; kas gi būtų iš dide
lio mokslo, jei blogan kryptų, daugiau tik nenaudos...

O tų kalbų sukėlėja «asabytė» miegojo, kaip katytė, susi
rangius ant tėvelio kelių, kol tetulė nenunešdavo minkšton 
lovelėn... .

Bet Dievulis kitaip skyrė... Užėjo šiltinės, nuvarė tais 
metais daug žmonių į kapus. Išplėšė negailestinga mirtis ir 
jiems Zosytę... Kiek skausmo, ašarų... Čia ir vyras apsirgo... 
ilgai blaškėsi mirties patale... sakė gydytojai, kad perdaug per
šalo...

Vienais metais dvejos laidotuvės... Lydi jos vyrą visa 
gimnazija, pažįstami... eina ir ji paskui karsto, žiūri į jo karstą — 
bet ji nieko nejaučia — užėjo lyg svaigulys — per daug skau
džiai užgavo.,, tik akys išplėstos, lyg stiklinės... Plaukai net 
pražilo nuo baisios nelaimės...

TiKprie kapo, jau įleidus duobėn karstą ir sudundėjus jo 
lentoms, kai užbiro pirmos smiltys — ji atsipeikėjo, su’prato 
visą... ir skaudžios bevilties ašaros pasipylė iš akių...

" «Na, dabar atsigaus... nudžiugo seserietė; mat jis bijojo, 
kad Teresa iš proto neišeitų neatsipeikėdama.

Paskui skaudus našlės gyvenimas... Kiekvienas kampelis 
primena Zosytę, vyrą... Viena paguoda — vaikai mokykloj, 
kurioj visa siela dar ilgai mokytojavo. .
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Tik kapai nuramins... 65

O dabar skaudi užeina senysta — nėra paguodėlės, nėra 
Zosytės, kuri čiauškėtų, seną motutę palinksmintų, užvaduotų...

. . . . . ,, . .. . .. . ir dabar atsimindama praeitį se
nutė Teresa braukia gailias ašaras, riedančias per veidus... Sun
kiai dūsavo krūtinė...

Gyvenimas jos nebelinksmina... laukia ji tik tos valandos, 
kai nueis pas mylimą vyrą, pas Zosytę... Ir nuramins ją vien 
kapai...
19. I. 23. Vargo Duktė.
Kaunas.

Abstinencija — moksleivės pareiga!
Daug yra kilnių siekimų moksleivių gyvenime. Be tiesio

ginių mokymosi pareigų jos dar ieško žinių papildymo paskai
tomis ir literatūra. Jų rengiamos paskaitos ir dabartinė mūs 
moteriškoji literatūra kalba gražiomis, įdomiomis temomis; bet 
per maža kreipiama dėmesio į svarbiausiąją sritį — į abstinenciją, 
«Naujosios Vaidilutės» skaitytojos turėtų nuo šio laiko tuo da
lyku karštai susirūpinti, kad kitų siekiamų idealų neprarastų!

Visais amžiais žmonija gamino ir vartojo svaigiuosius gė
rimus. Mūsų tauta taip pat gėrė savąjį midų, alų nuo seniausių 
laikų. Nesant tam blogumui, lygaus pasipriešinimo, griežtos ko
vos, svaiginimasis didėjo. Žmonės paveldėjimo keliu brido 
girtybės ydon. Su laiku girtuokliavimas turėjo dar labiau pa
didėti, kai girtybės įstaigas pradėjo laikyti, valstybė ir ieškot 
pelno iš svaigalų gėrimo.

Lietuvos valstybė, iš naujo atgimus, pasekė tomis pat pė
domis. Del to girtuokliavimas pas mus paskutiniais laikais sie
kia vis aukštesnio laipsnio. Visi luomai, pradedant nuo liau
dies iki valstybės viršūnių, yra užsikrėtę bendra alkoholizmo 
liga. Daugelis nesigėdija nė viešai girtuokliauti... Net didesnė 
moksleivijos dalis nebebrangina blaivumo idėjų. Bet jautrios 
idealingos moksleivės neturėtų taip blogai elgtis. Juk švelnes
nius moteriškus jausmus skaudžiau užgauna visokį girtybės 
įvykiai. Dar labiau privalėtų jos graudintis dėl baisių girtuo
kliavimo padarinių. Iš tikrųjų, reikia geriau į pačią dalyko es
mę pažiūrėti. ... (

Naujausių laikų atskirų mokslų atstovai tyrimais ir bandy
mais įrodinėja, kad alkoholis kenksmingai .veikia žmogaus sie
lą ir organizmą, silpnindamas jo nervų sistemą ir visus jutimų 
organus; mažindamas proto gabumą, atmintį ir dėmesį; didinda
mas prieš dorą nusižengimus ir, pagaliaus, vesdamas tautas prie 
išsigimimo. Mat, nuo svaigalų vartojimo žmonės įgauna įvairias 
ligas, o iš girtuoklių tėvų di džiuma vaikų gimsta su silpnais 
kūno ir sielos privalumais. Trumpai kalbant, alkoholis—nuodai!
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66 JAbstinencija — moksleivės pareiga!
■ ■ , '••*• " • ' *

Kiekvienas jo be gydytojo įsakymo vartojimas naikina 
žmogaus sielos ir kūno jėgas. Nuomonė, būsią, su saiku gerti 
esą sveika, šiandien visai yra pasenusi ir atgyvenusi savo am
žių. Nemoderni, atsilikę asmens tegali tą nuomonę palaikyti. 
Mokslo pasaulis senai su ja atsisveikino. Moksleivės, ypatingai 
aukštąjį mokslą einančios, privalėtų būti naujų pažiūrų šalinin
kės ir nesitenkinti vien kalbamojo dalyko supratimu, kiek iš 
chemijos žinome apie kitus nuodus. Alkoholis tuo yra nepa
prastas, kad juo žmonės nuodijąs. Užtat reikia su tuo papro
čiu kovoti.

Mažą lig šiol pirmųjų kovotojų skaičių turi nieko nelauk
damos papildyti moksleivės. Tokiu būdu jos galės geriausiai tė
vynei patarnauti, varant iš vidaus didžiausį mūsų nepriklauso
mybės priešą. Sakau, didžiausį, nes visi išorės priešai—lenkai ir 
kiti—ne taip baisūs, kai visuomenė prieš juos nusistačius, pasi
ryžus kovot. O alkoholis, giliai, plačiai mūsų krašte įsigalėjęs, 
stiprių smūgių iš minios nesutinka. Priešalkoholinė Lietuvos ko
va turi būt smarkesnė, negu kitų didelių valstybių. Negausinga 
tauta gali greičiau atsidurti pražūties pavojuje.

Rimta kova išplaukia iŠ pareigos supratimo. Kam tą pa
reigą uždėsime? Kiekviena sau. Pirmiau sau, paskui paskelbi
me kovą alkoholizmui!

Tik abstinentų armija tegali laimėti... Ji mums labai tinka 
sudaryti. Tad jau būsime gyvenime pritaikiusios lygių teisių 
principą. Griežtomis ir kultūringomis kovos priemonėmis krap
štykime priešą iš visų gyvenimo kampų. Kad tai pasiektume, 
reikia palaikyti ir dėtis prie kitų pradėtos kovos su alkoholizmu 
darbo. Šeimyninio ir viešo gyvenimo pramogose neturėti jokio 
reikalo su svaigalais; kurti moksleivijos tarpe abstinentų sekci
jas; auklėti ir diegti blaivumo idėjas vaikų sielose. Plačiausia 
ir svarbiausia dirva — vaikai. Iš jų laukiama naujos gyvybės. 
Kai turėsite progos, užeikite pas vaikus. Jų daugiausia rasite 
pradžios mokykloje. Gal jie ten savo laikraštėlio negauna. Kol 
stinga blaivių tėvų ir mokytojų, «Angelas Sargas» geriausiai 
vaikams pakalbės.

Čia pirmą syk tąja tema labai bendrai tekalbėjau. Giles
nį to dalyko pažinimą palieku pačių moksleivių nuožiūrai. Apie 
organizuotą blaivybės platinimo darbą liaudyje parašysime vė
liau, prieš vasaros atostogas, jei bus vietos ir laiko.

s Medėja.
į
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Apie elgimąsi.
„Aš nesu vienas“.

. • • . * . I

Nors visas žmogaus elgesys pats savaime turi socijalinės rei
kšmės, tačiau šį kartą imsime ypatingai nagrinėti tuos klausimus, 
kurie liečia ne tiek santykius su atskirais asmenimis arba su tam 
tikromis žmonių kategorijomis, kiek santykius su didesniu žmo
nių skaičium, kur, vadinas, dar labiau, negu kitur, reikia prisi
spausti ir nuolat atsiminti: „Aš nesu čia vienas“.

Pirmų pirmiausia turime suprasti, kad nuo mūsų elgesio 
tuose atsitikimuose labiausia pareina, kaip įvertins mus žmonės, 
nes čia mes stovime prieš juos visai nepažįstami ir kitokiu bū
du jie apie mus spręsti negali. Taigi kas skiria žmones nuo 
kits kito gatvėje, bažnyčioje, tramvajuje, kelionėje, restoranuose— 
vienu žodžiu, visur, kur susirenka daug žmonių? Ar drabu
žiai arba kūno ypatybės ? Ne, tiktai elgesys. Jis yra svarbiau
sias ir labiausiai puoląs į akis dalykas, ant jo tuojau pamato
me, koks kas yra žmogus.

Kas tose viėtose elgias ramiai ir meiliai, neišsiskirdamas 
iš kitų ir atsižiūrėdamas į kitus, tas įsigyja pagarbos ir dažniau
siai randa meilumo ir kituose, kad ir nebūdamas nei labai dis- 
tinguotas nei šiaip jau kuo nors pasižymėdamas. Bet kas bal
singai trankos, veržias stumdydamas, grobias geriausią vietą, 
mindžioja kitiems kojas, tas, žinoma, sukelia prieš save visą pu
bliką, kad ir būdamas kažin koks gražus ir gašus. Tai labiau
siai turi atsiminti jaunos mergaitės eidamos būriu. Kiekviena 
skyrium be abejo saugotus elgtis nekukliai, bet būdamos būry
je, jos jaučias tokios drąsios ir taipt temąsto vien apie save ir 
savo reikalus, kad kartais rėkia, juokias ir duoda sau valios tie
siog nepakenčiamai. Ir nėmaž nemąsto, kad pats jų tas pasiro
dymas būryje jau puola visiems į akis. Iš pradžios, žinoma, 
tos akys veizdi į jas maloniai, nes visi mėgsta žiūrėti į jaunimą. 
Bet bematant tas malonumas virsta — sulig žiūrėtojo amžium 
ir lytim — nepatenkinimu arba įžulumu, jei mergaičių pulkas 
vis nesivaldo. Žmogus gali būti linksmas, bet tas linksmumas 
neprivalo būti per balsingas ir niekados įžulas.

Čia dar kartą primename, kad per smarkus plepėjimas 
ir juokas, išeinant iš maldos vietų ir mokslo įstaigų, visados da
ro nemalonaus įspūdžio, tartum tiems žmonėms kiekvienas dva
sios įtempimas yra nepakeliama prievarta, prieš kurią jie tuč 
tuojau turi reaguoti, dar stipriau parodydami savo animalią pri
gimtį. Garsus juokas ir riksmas gatvėje niekados nėra malonus 
klausytojams ir dėl to visados yra be galo nemandagus. Lygiai 
nemandagu yra stovėti šaligatviuose visu būriu, verčiant žmo
nes eiti aplinkui. *
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Vaikščioti eilėmis per gatves, lyg įkaušę naujokai ar stu
dentai, taip pat labai nepridera, nes puola j akis. O moters, 
ir ypač jaunos mergelės niekados neprivalo pulti į akis, jei no
ri būti gerai užauklėtos.

Kiekvienas žino, kad kalbėti, juoktis ir kelti neramumo ki
tokiu būdu pamaldų laiku yra visų didžiausias nemandagumas. 
Tai rodo, kad žmogus ne tik nepaiso savo artimų, bet kad jis 
nepaiso nė vietos šventumo. O tačiau, kaip dažnai galima tai 
pamatyti!

Tramvajus ir gelžkelis yra tikros kvotimo vietos mūsų el
gesiui, šiais laikais net ir mūsų charakteriui. Kas spūstyje ne
siveržia atkišęs alkūnes, nieko nestumia atgal ir niekam nepa
gauna iš panosės sunkiai išgautos vietos; kas būdamas sveikas 
ir jaunas nesėdi, seniems, ligūstiems ar sunkiai apkrautiems žmo
nėms stovint, ir dėl visų nemalonumų nemurma supykęs, tas jau 
toli yra nužengęs besivaidydamas ir bekovodamas su savim. 
Bet kas ilgai, vargingai keliavęs, dažnai šaltyje ir tamsoje, dar 
dalijas savo paskutiniu kąsniu ir šiltu gėralu su tuo, kas nieko 
nebeturi; kas reikalaujančiam pagalbos stropiar padeda įnešti 
ar išnešti daiktus, arba nežinančiam meiliai pasako, kas reikia 
— tas pats bus patyręs tą tiesą, kad padėdami kitiems, mes da
rome gera sau patiems, nors kiti mums ir nedėkoja, nes mūsų 
pačių ^širdis tuomet randas šilta ir lengva.

Šiaip jau kelionėje geriau yra nedaryti pažinčių, nesiartinti 
nė su kuo, niekados apie save nepasakoti, bet į kiekvieną ne
įžūliu tonu pasakytą klausimą mandagiai ir meiliai atsakyti, nau
dotis kiekviena galimybe padėti kitiems, ypač seniams, ligoninis 
ir vaikams. Ir visados atsiminti: „Aš nesu čia vienas, kiti tu
ri tokių pat teisių, kenčia tokius pat vargus, mes privalome kits 
kitą šelpti“. Jei kas nepadėkos, nenusiminkime, dėkingumą pri
imkime kaip dovaną, ne kaip priderantį mums daiktą. Juk mes 
jau savyje turime užmokesnį.

Jei jaunos mergelės, nieko nelydimos, eina į viešas vietas, 
kaip dabar kad dažnai atsitinka miestuose, tai jos privalo elg
tis labai atsargiai, ramiai ir kukliai. Mes čia nesiūlome nedrą
sos; nedrąsos valdomas žmogus yra nerangus ir tvainus. Kas 
yra į tai linkęs, tas tegu stengias nedaryti nieko bloga, kad ne
būtų jokios priežasties drovėtis. Bet, antra vertus, nereikia ro
dyti per didelės drąsos. Nėra jokio abejojimo, kad į mus žiū
ri ir kritikuoja, nes „nesame vienos“. Del to nesielgkime taip, 
kaip namie būdamos. Tai visados yra didelė klaida, Nereikia 
kelti trukšmo, nes jis trukdo kitus, lygiai nereikia bastytis po 
kambarį be tikslo. Tuomet tuojau sakoma: „Ta nori, kad į ja 
visi žiūrėtų“. Ir štai Jau turime neprielankią nuomonę. Todėl 
įėjusios, pav., į restoraną, tuojau pasirinkime vietą, ilgai neieško- 
damos ir negaišdamos, užsisakykime, ko norime, ramiai ir ai
škiai, taip pat ramiai nusivilkime nereikalingus drabužius ir im
kime ar skaityti laikraštį ar savo atsineštą knygą, arba valgyki
me, kas mums paduota. Sėdėjimas be jokio darbo ir žvalgy-
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masis puola j akis; žiūrėti smalsiai į kitus stalus ir į einančius 
pro šalį žmones yra nemandagu. Apskritai sakant, visose vie
šose, vietose, kur susirenka daug žmonių, reikią laikytis šio prin
cipo: visados mąstyti apie tai, kad esame kitų matomi, bet elg
tis taip, tartum to nežinotumėm. Tuo nemokome veidmainiauti,, 
tik norime įdėti į galvą, kad privalome pačios save sergėti, bet 
nestatyti savęs parodom Jei esame didesnėje pažįstamų drau
gijoje arba kartu su tėvais ar šiaip jau vyresniais asmenimis, ga
lime elgtis kiek laisviau, bet taip pat ne per laisvai. Tas fak
tas vis pasilieka, kad nesame savųjų tarpe, kad turime atsižiū
rėti į svetimus žmones ir kad jiems daug kas netinka, ko arti
mieji žmonės nepastebi.

Svarbus klausimas yra elgimasis viešbučiuose ir pansijo- 
nuose. Ten susiduriame su nepažįstamaisiais, kurių draugijos 
trumpesniam ar ilgesniam laikui negalime išvengti, bet kurie iš 
savo pusės turi pakelti mūsų draugiją. Taigi ir vienos ir an
tros pusės naudai reikia stengtis, kad tie santykiai būtų malo
nūs. Jei per daug reikalausime, sunku bus mums tai pasiekti 
ir neįsigysime kitų simpatijos. Nesikliaukime savo aukšta kilme 
nei turtais, nei drabužiais, nei elegantėmis valizomis. Visa tai 
nieko nepadės, jei neišrodysime esą gerai užauklėti žmonės. 
O kaip tai išrodyti? Visados tokiu pat būdu: reikia elgtis ty
liai, mandagiai, atsižiūrinti į kitus ir padedant kitiems. Pirmų 
pirmiausia neskrabėti su batais koridoriuose bei laiptuose, ypač 
anksti rytą, vėlai vakare ir pokaičio laiku; nešaukti, nedainuoti 
ne švilpauti, nekalbėtis balsu kitų žmonių paduriais, netrankyti 
durių ir dedant čeverykus valyti, nesvaidyti jų pro duris, kaip 
iš saidoko, bet švelniai padėti, nestumdyti meblių ir netrankyti 
spintų durių nei stalčių, jei kiti ilsis; nedulkinti neatsargiai dra
bužių, nemėtyti pro langą įvairių likučių ir nelaistyti vandens; 
naudojantis vandentraukiais, išpilamosiomis vietomis ir t. t. lai
kytis parašytų dažnai tam tyčia taisyklių ir atlikti viską atsar
giai ir švariai.

Neduokime darbo tarnams, jei jie yra užsiėmę kituose 
kambariuose, nereikalaukime patarnaujami visados pirmi ir su 
ypatingu atsidėjimu: visiems yra^ tos pačios teisės ir turi būti 
laikoma eilė. Kitiems pro šalį einant, negražu yra atsistojus į 
juos žiūrėti. Savo kambario durys reikia laikyti uždaros, nes 
kitaip atrodo, tartum norime tyrinėti kitų darbus. Del to einant 
koridorių, niekados nereikia žiūrėti į kitų kambarius, lygiai ne
reikia palikti adarų naudingų bet neestetiškai veikiančių vietų 
durių.

įeidamos į kambarį, kuriame yra žmonių, privalome visus 
. mandagiai pasveikinti, linktelėjusios galvą arba tardamos ata

tinkamus žodžius. Jei esame drauge ilgesnį laiką, reikia, kiek 
galint, kitiems patarnauti. Ypač valgant drauge yra progos rū
pintis kitais. Bet kadangi valgymas yra svarbus elgesio klausi
mo punktas, tai pavėsime jam tam tikrą skyrių, lygiai kaip svei- 
kinimuisi ir dar keliems kitiems dalykams.

9
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Bendras svetimų žmonių gyvenimas vienuose namuose tam
pa napakenčiamas dėl dorinių elgimos klaidų. Vadinas, jei ieš
kome priežasties susibarti, jei liežuvaujame, jei norime kitiems 
užmesti stvo valią, jei kritikuojame ir peikiame kitus, jei dėl 
kiekvieno mažmožio užsigauname ir viską,blogai aiškiname!. 
Visa tai rodo visuomenės jausmo stoką. Tą jausmą išlavint, 
yra vienas gražiausių mūsų laikų uždavinių. Bet tas lavinimas 
turi eiti iš vidaus ir reikalauja mažų egoizmo aukų. Kai visi 
tai supras ir įsidės į širdį, tuomet tebus padėti tikrai demokra
tinės valstybės pamatai. Prisidėti prie to darbo yra mūsų visų 
priedermė.

Iš F. Tschernko — M. Pečkauskaitė.

Dantė ir Beatričė.
4. Jei Beatričė istorijos asmenybė — tai kas ji tokia 

yra buvusi?
Praeitą kartą sutikom laikyt Beatričę buvus istorijos as

menybę. Dabar teirausimės, kas buvo ta Dantės jaunystės my
limoji, kuris buvo jos tikrasis vardas, pavardė?

Vienas atsakas į šį klausimą eina jau nuo penketo šimtų 
metų. Tai, taip tariant, tradicinis atsakas, kuris yra toks: 
Dantės dainuota Beatričė buvo Florencijos patri
cijaus Folco di Ricovero de’ Portinari duktė, paj- 
skiau ištekėjusi už jauno Simono de’ Bardi ir pasi- 
mirusi 1290 m. liepos 9 d., būdama 24 metų amžiaus.

Šitas manymas eina iš tos pačios, kaip ir Dantė, gady
nės italų rašytojo Bokačijo (Giovanni Boccaccio) parodymo: 
Bokačijui, Dantės bijografui ir uoliam jo gerbėjui, pusei šimt
mečio po Dantės mirties praėjus, Florencijos Signoria buvo 
pavedusi užimt per vienus metus Dantės Komedijos aiškintojo vietą. 
Sis tatai, taip tariant, pirmasis Dantės profesorius ar lektorius, 
savo raštuose apie Dantę — jo bijografijoj (Vita di Dante) ir 
nebaigtame Komedijos Komentoriuje — du kart kalba ir apie 
tai, kas buvo toji Dantės Beatričė. Jis sakosi girdėjęs apie 
tai iš ją, Beatričę, pažinojusio ir jai giminingo patikimo asmens 
(secondo la relazione di fededegna persona, laquale la conobbe, 
e fu per consanguinita stretissima ä lei). Ir štai ką jis praneša 
girdėjęs: |žymus senos giminės Florencijos pilietis (valente uo- 
mo antico cittadino di Firenze) Folco Portinari vieną kart ge
gužės 1 d. buvo susikvietęs pas save kaimynus pavasario šven
tei. Ten buvęs taip pat atsilankęs ir Dantės tėvas su savo 
devyneto metų sūnum. Ten buvusių vaikų tarpe buvusi ir tojo 
Portinari’o dukrytė Bičė, kaip ją visi vadino vietoj jos tikrojo 
vardo Beatričė (e commechė l’autore sempra la nomini Beatrice 
dal šuo primitive, ella fu chiamata Bice). Ji turėjusi apie 
aštuonetą metų, buvusi visais atžvilgiais iškilni ir maloni (e fu
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di costumi e di onestä laudevole, quanto donna esser debba, 
epossa: e di bellezza e di leggiadria assai ornata). Tenai tat 
Dantė, nors dar tik vaikas būdamas, paėmęs taip giliai savo 
širdin jos paveikslą, jog jis neišdilo jam ir per visą gyvenimą.—'

Iš čia tatai, pas
kui Bokačiją ir pra
dėjo visi kartot
Dantės Beatričę bu - | 
vuS tąją Beatričę | 
Portinarytę - Bar- į 
dienę. 019-jo šimt- į 
mečio pabaigoj at- Į 
sirado dar lyg ir | 
kitas Bokačijo pra- įj 
nešimo paramas, j 
Nagi, mat,yra likęs 
Dantės sūnaus Pe
tro komentorius (ra
šytas apie 1340— 
1341 m.) į savo tė
vo Komediją. To
kiame pavidale, 
kaip jis nuo pir
miau buvo žinomas, 
jame nebuvo nie
ko, kas eitą Beat
ričės klausimui.Da- ■I 
bar gi rasta dar du j 
panašaus komen- I 
toriaus egzemplio- į 
r i ai, betgi kitokio- *
OV * VV4V11KV1J VW V» A M.

tai Luigi Rocca
bandė jrodynėt, jog 1
šiedu komentoriai yra tik vėliau perdirbti pirmojo komentoriaus 
egzemplioriai. Vadinamas Ashburnham’o kodekso egzempliorius 
esanti trečioji to Petro Dantės komentoriaus redakcija. Siame tat 
komentoriuje iš tikrųjų Beatričė yra pavadinta Dantės kaimy
nystėj gyvenusio Portinari’o duktere, kurios šlovei Dantė pa
skiau rašė Komediją («et quia modo hic prįmo de Beatrice fit 
mentio, de qua tantus ėst sermo maxime infra in tercio libro 
paradisi, premittendum ėst, quod revera quedam domina nomine 
Beatrix, insignis valde moribus et pulchritudine, tempore auc
toris viguit in civitate Florentie, nata de domo quorundam 
civium florentinorum qui dicuntur Portinarii, de qua Dantes 
auctor procus fui et amator in vita domine, et in eius laudem 
muitas fecit cantileras; qua mortua ut in (!) eius nömen in fa- 
mam levaret, in hoc suo poemate sub allegoria et typo theolo^ 
gie eam ut plurimum accipere voluit». Di alcuni Commenti
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delle Divina Commedia, compositi nei primi ventanni dopo la 
morte di Dante. Firense 1891,413 p. Plg. taip pat Giornale 
storico della letteratura italiana VII, 383. Iš Kraus’o 219 t. t.).

Kadangi Petras Dantė yra miręs 1364 m., tai ši žinia, jei 
ji tikrai autentinga (kas dar labai abejotina), čia būtų patekusi 
šiaip ar taip prieš tą laiką; tatai ši žinia būtų bent kokią de
šimtį metų vėlesnė už Bokačijo žinią, kuris Florencijoj komen
tavo Dantę 1373 m. ir mirė 1375 m.

Dabar žvilgtelkime arčiau į Bokačijo ir Ashburnhamo 
pranešimų patikimumą. Prieš Beatričės Portinarytės-Bardienės 
tapatybę su mūsų Beatriče, palaikydamas šios realybę, paskutiniais 
laikais bene pirmutinis stojo įžymus dantologas Scartazzini’s 
(pirmiausia Convivio, Siracusa 1883, Ns 4; paskui Dante in 
Germania II, 326, Prolegomena 321, Dante-Handbuch 186, 
Dantologija 76).

Jis pirmiausia iškėlė aikštėn, jog Bokačijo pranešimas vi
sai nedarąs patikimo pranešimo įspūdžio ir jog jo aiškus at
sišaukimas j «patikimąjį asmenį» pakankamai įrodąs, kad apie 
1373 m. Florencijoj apie tą dalyką nieko tikra arba apskritai 
nieko nežinota; tatai reikia imti abiejų Beatričių identifikavimą 
(tapatybinimą) atsiradus tik vėliau ir paskui buvus palaikomą 
Portinarių ir Bardžių giminės.

Iš tikrųjų, paklauskime, iš kur tas taip įtariamai smulkiai 
informuotas «patikimasis asmuo» būtų galėjęs visa tai sužinot? 
Tikra, kad ne iš paties Dantės. «Visas pasakojimas daro įspū
džio, jog tas «patikimasis asmuo» yra buvusi tik novelistiška 
Bokačijo fantazija» (Lambert). Tokių fantazijos padarinių ap
vilktų «patikimų asmenų» drabužiais yra žinoma ir kitur Boka
čijo raštuose. Antai, prakalboje į savo nelemtąjį Dekameroną 
jis taip pat pasakoja patyręs iš patikimo asmens (si come io 
poi da persona degna di fede sentii?, jog vieną antradienio ry
tą septynetas jaunų damų—draugių, kaimynių ir giminių — susi
tiko Marijos bažnyčioj ir tt. ir tt. Del nebuvimo bet kurio to
kio «patikimo asmens» šiuo atveju, juk niekam negal būt jokio 
abejojimo.

Scartazzini’s tarp kit ka dar sako: «Poetas gana smulkiai 
pasipasakoja, kaip jis trūsėjo, kad jo meilės paslaptis neišeitų 
aikštėn. Kaip gi tatai jis čia jau apsisukęs ir mylimajai dar 
esant gyvai, arba kad ir tuoj po jos mirties, galėjo pats ištriū- 
byt visam pasauliui savo paslaptį? Nesutikdamas su tokia pai
kybe negalėsi ir nesutiki, jog «Beatričė» tai yra išgalvotas my
limosios vardas, o tikrame gyvenime ji buvo vadinami kuo tuo, 
bet tik jau ne šiuo vardu». Prisidėdamas prie Scartazzini’o ir 
turėdamas savo nuomonę šiuo klausimu — apie ją paskiau — 
Lambertas tik priduria: «Nė vienas aiškaus žvilgio dantologas 
(Dantės tyrinėtojas ir žinovas) šiandien Bokačijo pranešime ne
galėtų matyt nieko daugiau, kaip novelistiška Naujojo Gyveni
mo pirmosios scenos išpuošimą».
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Ir Petro Dantės parodymas Ashburnhamo kodekse yra 
labai problematiškas. Tikra, jog Petras, rašydamas savo ko- 
mentorių pirmąja redakcija, dar nežinojo apie Beatričės tapa
tybę su Biče Portinaryte. Iš kur jis apie tai yra sužinojęs po 
pusantro ar dvejeto dešimčių metų? Ne iš kur kitur, kaip tik 
iš gandų. O ar tie jį pasiekusieji gandai gali turėt daugiau 
vertės, kaip Bokačijo «patikimasis asmuo»? Jei visas pranešimas 
būtų remiamas ne gandais tiktai, tai kuriam galui jis taip už- 
tikrinėja revera quedam domina nomine Beatrix etc. — tikrai 
kuri-nekuri pana vardu Beatričė ir lt. Jei Petras Dantė būtų 
žinojęs apie Naujojo Gyvenimo Beatričę, jog ji yra buvusi Porti
naryte, tai kode! jis tos žinios nebūtų įdėjęs jau į pirmąją savo 
komentoriaus redakciją, jei visos trys redakcijos yra tikrai jo 
pagamintos?

Jei Portinari’ų ir Alighieri’ų namai tikrai buvo kaimynys
tėj, tai išrodo neįtikimas daiktas, kad Dantė su Portinari’ų 
Beatriče būtų susitikęs tik baigdamas devintuosius metus ir 
kad paskui šios merginos balsą jis būtų išgirdęs tik vėl po 
devyneto metų. Portinari’ų Beatričė buvo ištekėjusi vėliausiai 
nuo 1287 m., dėl to kad tais metais parašytame Folco Portinari’o 
testamente jo duktė Beatričė (greta ketverto kitų dukterų) pa
minėta esanti Bardžio žmona («item domine Bici etiam filie 
sue et uxori domini Simonis de Bardis, legavit de bonis suis 
libros L ad florenos» R i cha, Chiese Fiorent. VIII, 229 — 233; 
naujai išleista Is. del Lungo, Beatrice nella vita et nella po- 
esia del secolo XIII, Milano 1891,113.). O kad Dantės Beatri
čė nebuvo ištekėjusi, tai neabejotinai eina iš visų Dantės raštų 
tylos apie šį dalyką, ir ypatingai iš Naujojo Gyvenimo 41-jo 
sk., kuriame pasakyta, jog mylimiausioji pasimirė tuos pačiuos 
namuos, kuriuose buvo gimusi ir gyvenusi. Naujojo Gyvenimo 
23—28 skyreliuose atvaizduoti įvykiai užima ilgesnį laiką; jie 
negalėjo įvykt per penketą mėnesių tarp Folco Portinari’o 
(į* 1289. XII. 31) ir Dantės Beatričės mirties (f 1290 m. gegu
žės 8 ar birželio 9 ar 19 d.). Mirus ištekėjusiai moterei, dėl 
jos rašyt pasiskundžiamąjį raštą miesto valdybai, tai jau ir mei
lės susikrimtimu sumišusiam Dantei vargu galėjo ateit į galvą; 
tiek pat maža būtų galėjęs paakint jį į poeziją jos šlovei ir 
bet kuris artimiausias mirusios giminė, kaip pasakoma 39-me 
skyrely.

Pagaliau Dantės Beatričės tapatybė su Portinaryte -Bar- 
diene nesiderina su tuo, jog Skaistyklos vizijoje Beatričė pri
kaišioja Dantei jo neištikimybę jai; šitie priekaištai būtų visai 
nesuprantami ir ne vietoj, jei Dantės santykiai su Beatriče šiuo 
atžvilgiu nebūtų buvę visai aiškūs. Ir antra, juk Dantės jau
nystės meilės vaisiai buvo visai idealių ir aukštai doringų po
būdžių, Jos paveikslas atitraukia Dantę nuo bet nuodėmės 
(N. G. 10 sk.); išpuošia meilės ir tikėjimo deimantais (27 sk.); 
sugrąžina iš silpnybių ir šunkelių (40 sk., Skaist. 30 ir 31 sk.); 
pakelia jo puolančią širdį (Prag. 2,127; Skaist. 6,46; 27,34); dėl
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jos meilės jis užsikreipia nuo paprastos minios (Prag. 2,105), pabėga 
iš jos teikiamos ganiavos (Puota 1,1); ji tampa jam vadu į Dievą, 
į aukščiausiąj Gėrį (Puota 2,8; Skaist. 30,121; 31, 22). ’

Šie Scartazzini’o argumentai nepaliko be prieštaravimų 
(F i amini, Bull. Dant. N S. I, 145; Ronche tti ir S anes i, 
Giornale Dantesco). Tradicinės pažiūros dar laikėsi ir šiaip 
kai kurie naujųjų laikų Dantės tyrinėtojai, kaip antai, italai 
Tommasėo, Balbo, Fraticelli, Giuliani, Del Lungo, 
Barbi, P o 11 e to, vokiečiai Filaletas, Witte, Gaspary 
(Kraus 217); taip pat didelis anglų dantologas, vadinamojo 
«Oksfordo Dantės» leidėjas E. M o o r e’a s 1-me savo Dantės 
studijų (Studies in Dante) tome, sugretinęs argumentus už ir 
prieš, išveda, jog atsižvelgiant į menkas mūsų apie tai turimas 
žinias, kai kuri įtikimybė kalbanti už tradicinį atsaką, t. y., už 
Dantės Beatričės tapatybę su Portinaryte-Bardiene. Na, paskui 
dar, pasak Kraus’o, ir florentiečių lokalinis patrijotizmas manąs 
reikiant palaikyt Portinarytės-B ardienės tradiciją.

Iš kitos pusės tačiau Scartazzini’o argumentai nepaliko 
nepadarę daugeliui tyrinėtojų ir savo įtakos. Jį pirmiausiai 
ypač griežtai palaikė K r a u s’a s, Ir šis dantologas savo išprotavi
mus apie tai baigia žodžiais: «Beatričės Portinarytės, kaip 
Dantės mylimosios, istorija tai graži idilė, buvusi verta gabios 
rankos išdirbt į ištisą romaną: kas daugiau ji mūsų akyse nėra 
(221; Kraus’as čia dar cituoja R o x b u r g h L a t h i a n (Mrs Colville) 
Dante and Beatrice from 1282 to 1290. 2 vol. London 1876).

Paskiausiu laiku įdomių minčių apie Beatričę patiekė 
Federn’as (Deutsches Dante-Jahrbuch, 5 Band, Jena 1920, 
63—69 ir paskiausiame, 3-me leidime savo knygų: Dante und 
seine Zeit, Stuttgart 1921, 154—174). Šiam klausimui spręst 
jis tarėsi patieki naujų žvilgių, kurių dar nežinojo E. M o o r e’a s.

Del Ashburnhamo kodekse esamos pastabos, kad savo 
jaunystėj Dantė buvo jaunikis ir mylimasis — «procus f uit et 
amator»—panos Beatričės Portinarytės, ir dėl Bokačijo patiki
mumo, kadangi sakoma jo tėvą buvus prievaizda—«fattore»— 
Bardžių prekybinės firmos, kurioje dirbo ir daugelis iš jaunųjų 
Portinarių, Federnas visai vykusiai atsako: Bet ką vaikai žino 
apie savo gimdytojų jaunystės meilės pergyvenimus, kurių šie 
buvo patikę dar ilgai prieš jiems užgimstant? Pasakojimus ir 
girdus! Ką šnekus prievaizdos sūnus pasakoja apie senai pa
simirusią firmos savininko žmoną, kad ji buvusi toji poeto su
dievinta moteriška, tai tuo laiku apie tai galėjo visi mielu noru 
kalbėt, kadangi poetas buvo pagarsėjęs, ir kadangi Šios nekaltos 
giesmės galėjo ją tik paaukštint, ne pažemint! Istorijai toki 
pranešimai yra kaip ir be jokios vertės. Jie nieko nerodo, kaip 
tik kad būta tokių girdų, kad būta žmonių, pasakojusių apie 
Portinarių Beatričę buvus Dantės Beatričę.

Federnas šiuo atveju mano esant tiek pat ir daug labjau 
įtikima, kad Portinarytė-Bardienė yra buvusi toji moteriška, 
kurią Dantė «meilės įsakymu» tik nudavė mylįs, savo tikrajai
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meilei paslėpt. Apie šią «nuduotą meilę» jis patsai sako, «jog 
perdaug žmonių pereidami padorumo ribas apie tai šnekėjo», 
jog «pikti liežuviai rodėsi nuplėš jo šlovę» ir jog «mylimiausioji 
todėl atsakė jam savo saldų pasveikinimą», kadangi «anajai 
damai jis buvo įkyrėjęs». Taigi, sako Federnas, jei Florencijoj 
žinojo ir kalbėjo apie Dantės gerbtą moteriška, tai ji buvo toji 
moteriška, kurią jis tik nudavė gerbiąs, tuo tarpu kai net 
artimiausias mirusios Beatričės giminė arba nežinojo, jog Dantė 
mylėjęs mirusiąją, arba bent nenorėjo prisipažinti, nes šiaip jis 
nebūtų taip perkreiptai prašęs jo, Dantės, parašyt mirusios 
garbei eiles, o Dantė nebūtų jų rašęs su tokiomis slaptingomis 
aliuzijomis, kaip pasakojama Naujojo Gyvenimo 33-me skyrely. 
Ir, būtent, šis mirusios giminietis «taip perstatė jo žodžius, jog 
turėjo rodytis jį kalbant apie kitą, nesenai mirusią». Taip kad 
visur tyčiomis, kaip sakoma, painiota pėdos. Ir tie liudininkai, 
po daugel metų girdėjusieji pasakojant apie slaptybėj palikusią 
meilę, maža, arba nieko neįrodo, kad Petras Dantė būtų apie 
tai patyręs iš savo tėvo; to jis nesako, to ir negalima vaizduotis.

Kliudoma dar vienas dalykėlis, neva tai Portinarytės naudai. 
Dantė vadina Beatričę «Madonna», o tada taip kreipdavęs! tik 
į ištekėjusias moteris. Federnas sako kreipęsis j to meto Flo
rencijos istorijos ir dokumentų didžiausią žinovą, Florencijos 
profesorių Robertą Davidsohn'ą ir tas patvirtinęs: Madon
na — iš Domina, ponia — buvo pagarbos titulas, kurį 
pilietiniame gyvenime turėdavo tik ištekėjusios damos. — Tačiau 
tai būtų įrodymas, jei Beatričė Dantei būtų buvusi pilietiška 
figūra. Bet jis norėjo ją kaip tik kuo labjausiai pagerbt: tatai 
kaip «dominomis» vadino vienuolynų viršininkes, taip ir Dantė 
galėjo vadint «Madonna», kad ir neištekėjusią, tąją moterišką, 
kuri jam buvo «dangaus stebuklas», kurį «leido meilės tikslais 
pati Trejybė», kurijam buvo ne tik žmogus, bet ir aukštas 
simbolis, apie kurį jis norėjo tart «ko dar nebuvo tarta nei apie 
vieną žemės moterišką». Juk Dantė vadina «Madonna lą Pieta»— 
ponia malone — ir figūrą, reiškusią jam daug mažesnį simbolį, 
tikrai tiktai kad ją pagerbtų, o ne dėl to, kad būtų manęs ma
lonę turint reikšt ištekėjusią moterį. Ir profesorius Davidsohnas esą 
mano, jog to meto poetas galėjo savąją pavadint ir «ponia», 
neatsižvelgdamas, ar pilietiniame gyvenime šis titulas jai derėjo, 
ar ne. Dantė pirmą kart sutikęs devyneto metų Beatričę vadina 
ją «la gloriosa Donna della mia mente» — «šlovinga mano dva
sios ponia» ir tuoj pats lyg ir pateisina, kode! jis ją taip tituluoja.

Kadangi Naujame Gyvenime (14 sk.) Beatričė minima 
kaipo pamergė vienose vestuvėse, tai, reikia manyt, jog ir šį 
laiką, ji, Dantės pasakojimu, pasiekusi 18 mebų dar buvo ne
tekėjusi : tačiau kanconuose ji vadinama «Madonna». Šitokį 
manymą dar paremia ir vidaus motivai. Vyriškiui, taip karštai 
mylėjusiam kaip Dantė, toks įvykis, kaip mylimosis ištekėjimas, 
niekaip nebūtų praėjęs be pėdsakų; nes juk jis ją pažino ne 
ištekėjusią moterį, bet dar mergaitę; ištekėjusi, ji būtų turėjusi
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jam išrodyt virtusi visai kitokiu padaru. Jo meilės knygosę 
nėra nė mažiausios aliuzijos apie šį įvykį, dėl kurio jam, my
linčiam, tik jau negalėjo būt nei šilta, nei šalta, jam, kuris pa
mini ir smulkiausius tos srities dalykėlius, rasdamas juos labai 
reikšmingais; iki Beatričės mirties jį pripildo tyli, gili, džiaugs
minga palaima; jos paveikslas palieka mergiškas; jo jausmai 
dievobaimingi, šviesūs ir be kovu.

Tiesa, kad to meto poetai daugiausia apdainuodavo ište- 
kėjasias moteris, o tačiau retai kur kalbama apie vidaus kovas. 
Bet visi trubadūrai, visi meilės dainoriai rašo konvencingai (ne 
širdingai), jei juos palygint su Dante. Dantė yra pirmutinis, 
rašęs meilės dieninį, kuriame jis ištyrė ir atvaizdavo švelniausius 
savo sielos virpėjimus. Nėra jokių mados taisyklių, kurie eitų 
už ar prieš Dantę: jis visur patiekė nauja, nepaprasta, baisinga; 
ir kiek maža jis bijojo pasakotis apie savo paties buvimą pra
gare ir danguj, tiek pat maža jis pabijojo apdainuot jam iš- 
rodžiusią garbės vertą merginą, nors tuomet taip nebuvo pada
ręs niekas kitas. Bet ne visai ir taip yra. Dantės draugas Cinas 
da Pistoja, ir galima manyt taip pat daugelis kitų, nepava
dinusių savo ponių vardais, apdainavo netekėjusias merginas. 
Cinas viename sonete vadina tiesiog kvailiu tąjį, kurs, galėda
mas pasirinkt mylėt tarp ištekėjusios moters ir merginos, nenu- 
silemtų už merginą.

Taip tat Dantės jaunystę valdęs pergyvenimas, paskiau jam iš- 
rodęs toks tyras ir šventas, negali būt meilė kito vyromoterei, ir Be- 
tričė Portinarytė, paskiau buvusi Bardienė negali būt Dantės išgar
bintoji Beatričė. Bokačijas ir Petras Dantė čia pakartojo tik, ką jie 
buvo girdėję, patys daug dėl to negalvodami. Taip Federnas.

Prof. A. Dyroff’as, kurio nuomonę išdėsime šio rašto 
gale, dėl Bokačijo parodymo ištikimumo sako: «Apie Bokačijo 
parodymą nėra kalbos. Scheffer-Boichorst’as, puikiai ginda
mas jo patikimumą, nepastebi, jog tasai ir šiaip nebe priekaištų, 
novelistas pavirsta retorikų ir toj Dantės bijografijos vietoj, 
kame jis mano Dantę nebeturėjus vidaus reikmenės parsitraukt 
prie savęs savo žmoną, kai ištrėmimas jam buvo ją išplėšęs. 
Si retorika yra bijografo neįmanymo pažymys; kai jis nieko 
tikra nežinojo apie vyro ir žmonos patvaraus atsiskyrimo prie
žastis ir taip pat jam nieko nesuteikė Dantės broliavaikis, jis pa- 
sigelbėjo elegantišku posakiu» (Ehrengabe deutscher Wissen
schaft, herausg. von F. Fessler, Freiburg 1920, 529).

Palietęs dar klausimą del Beatričės tikrojo vardo — tai 
mes taip pat kliudysime pabaigoj — Federnas baigdamas mūsų 
klausimu taria: «Vardas kaip niekeno prieš tai ir niekeno po 
to išaukštinos moteriškos, rodosi, v yra amžinai dingęs. Ir tai 
gal būt yra natūralu ir teisinga. Žemės moteriška, transfigu- 
ruota į tokį aukštą simbolį, kurios šviesų paveikslą didis poetas 
pastatė tarsi dauguose, «anapus aukščiausiai skriejančių sferų», 
tokioj šviesybėj, jog jokia žmogaus dvasia negali ištvert jos 
žvilgio, — toji žemės moteriška turėjo visai išnykt dėl tokios
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šviesos, Tai yra meno būtinybė, su kuria skaitosi ir istorija».
Tačiau žmogaus tiriamoji dvasia negali pasitenkint neži

nojimu ir tos žemės moteriškos, kuriai teko tokia garbė; todėl 
ir iki pačių paskučiausių laikų nesiliauja reiškimas dėl to nuo
monių. Paminisime iš jų ir kitas, mums žinomas.*

Pranas A. Lambert’as savo studijoje apie Mateldą ir 
Beatričę (Dantes Mathelda und Beatrice, München 1913) ir 
paaiškinimuose prie vertimo į vokiečių kalbą Naujojo Gyvenimo 
(Dante Alighieri Neues Leben, Einhorn Verlag in Dachau, 
išėjo 1920 m.) įrodinėja Dantės Beatričę buvus Pi kar dą 
Donatytę, Simono Donato dukterį, Corso ir Foreso 
Donatų seserį, Dantės žmonos Gemos Donatytės 
artimą giminietę ir draugę; tai ta pati Pikarda, apie kurią 
Dantė teiraujasi pasitikęs jos brolį Skaistykloj (23-ji giesmė) ir 
su kuria kalbasi pasitikęs ją Rojuje (3-ji g.)

Vienas iš seniausiųjų Dantės komentorių (Ottimo Oom- 
mento; kilęs apie 1335 m.; jo autorius buvo Dantės amžininkas 
ir be_ne pažįstamas; žiūr. Kraus 510 k.) ap-e šią Pikardą pa
duoda tokių žinių: Ji įstojusi į šv. Klaros vienuolyną, nors 
savo brolių buvusi pažadėta vienam Florencijos didikui Roseli- 
nai della Tosa’i. Jos brolis Corso, būdamas Bolonijoj, išgirdęs 
apie sesers įstojimą į vienuolyną, tuoj sugrįžęs Florencijon ir 
prieš jos pačios, vienuolių ir viršininkės valią išgabenęs iš vie
nuolyno ir atidavęs kalbamam didikui už moterį. Ji meldusi 
Dievo išvadavimo, ūmai susirgusi ir tuoj pasimirusi. — Todėl 
Dantė ją patalpina toj dangus vietoj, kame yra sielos tųjų, kurie 
smurto buvo sukliudyti ištęsėt padarytus įžadus.

Lambertas įrodinėja šios Pikardos amžiaus gyvenimo ir 
mirties datas visiškai sutampant su Naujojo Gyvenimo Beatri
čės tomis pat datomis.

• Pirmąja Dantės mylimąja laikydamas buvus Pikardą Do
natytę, jo antrąja mylimąja Lambetas laiko jo paskiau buvusią 
širdingai mylimą žmoną Gemą. Šioji, pasak Lamberto, figuo- 
ruojanti taip pat ir Naujame Gyvenime, ir, būtent, trejopoje ro
lėje : 1-joj daly kaip toji moteriška, kurią Dantė nudavė mylįs; 
2-joj — kaip žemiškos meilės alegorija, vardu Giovana, pavarde 
Primavera; 3-joj daly — kaip nepavadinta vardu «kilni ir labai 
graži» moteriška, į kurią Dantė tariamai buvo «keletą dienų» 
įsimylėjęs. Komedijoje ši jo žmona esanti išreikšta asmeny Ma- 
teldos, vaikštinėjančios po žemės rojų, dainuojančios ir gėliau- 
jančios (Sk. 28 g.). O «Puotoje» Beatričė alegorizuojanti 
teologiją, Gema—filosofiją.

Tačiau lig šiol mums nežinoma, kad bet kuris kitas dan- 
tologas būtų visai prie šių įrodinėjimų prisidėjęs.

K r e b s ’ a s tik pastebi, jog Lamberto studija neįtikina 
jo tezės teisingumu (Deutsches Dante-Jahrbuch V B. 70—71). 
Nesutinka taip pat ir Dyrofas, kiek ilgiau stabtelėjęs prie Lam
berto išprotavimų branduolio (Ehrengabe 531—532). Priimt
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Lamberto tezę be ne vyriausiai kliudo jo pastatyta_ sąlyga,
kad realią Naujojo Gyvenimo Beatričę neturima laikyt idealia 
dangiškojo Rojaus 1 Beatriče. Rojuje. Dantei buvusi mylimoji 
daugiau nesanti palaimos teikėja, nesanti Beatričė; ji esanti tik 
šešėlis^atmenąs jam šešiolika metų ištikimos meilės, daugiau nieko 
(Neues Leben 107). Sunku su tuo sutikt.

Su Lambertu ir nesutinka ir kiek panašiai kaip jis protauja 
O. Eberz’as. Jis Beatričės asmens problemą, užkliudo bena- 
grinėdamas Dantės valstybės filosofiją, kurią jis apibūdina kaip 
jokiminį gibelinizmą (Otfried Eber z, Dantes joachimitischer 
Ghibelinismus, Hochland XVIII, 1920/21, 1 t. 75, 217).

Mūsų klausimu to straipsnio autorius tiek tepasako: 
«Dantės Beatričę, dogmos mokytoją ir jokiminės Bažnyčios, re
formos pranašę, niekas daugiau, kaip dekameronistasvBokačijas, 
nebelaiko buvus Beatričę Portinarytę Bardienę. Šio psicho
loginio absurdo (nesąmosės) laikas praėjo. Bet aš taip pat 
neįgaliu, kaip Lambertas, joje įžiūrėt vienuolę Pikardą Dona- 
tytę. Rods tiek tegalima pasakyt: Kuo vardu ji ir būtų va
dinusis, ji yra spiri tu alinio p r anciškon izm o vie
nuolė arba įtikimiau teicijorka arba baltoji vie
nuolė. Per ją Dantė rado kelią į jokiminę mistiką ir į pran
ciškonų broliją. Todėl ji Dantės poemoj, amžinoje gryniausio 
pavidalo jokiminio gibelinizmo evangelijoje, galėjo pavirst spi
ritualizmo dvasioj atnaujintos Bažnyčios simboliu, greta Virgi
lijaus, romėniškos pasaulio valstybės simbolio» (86 p.).

Dar kiti Dantės Beatričės ieško ne vienuolių, bet šiaip 
Florencijos merginų tarpe. Antai holandų dantologas Is. v an 
Dij k’as savo studijoj apie Naująjį Gyvenimą (Dantės Vita 
Nova. Studie. Groningen 1920, Nordhoff) ginče del klausimo, ar 
Beatričė tikrai gyveno, stovi griežtai realistų pusėj, bet nepri
pažįsta jų argumentų. Jis keliauja ilgą kelią iš antikinės į 
krikščionių mistiką, kad savo įrodinėjimus pastatytų ant nepa
judinamo pagrindo. Jam Beatričė yra buvusi jauna 
mergina florentietė, savo tikra grožybe su- 
gundžiusi ne vien Dantę, bet tikrai ir daugelį 
k i t ų.—Ne vartę tos pačios studijos, o tik sužinoję apie jos tu
rinį iš biblijografijos (Literarisches Zentrallblatt 1921,920), dau
giau negalime nieko iš jos ir paduoti, kas kliudo mūsų klau
simą, Galime tik pridurti jog, pagal recenzento žodžius, ši 
studija prideranti prie turiningiausių raštų, koki yra parašyti 
šiąja tema ir apie viduramžių kultūros idealą apskritai.

Visai nieko negalime paduot ir iš didelio Amerikos dan- 
tologo Harvardo universiteto profesoriaus C h. G r a n d g e n t ’ o 
studijos apie moteriškas Dantės lyrikoj (The Ladies of Dante’s 
Lyrics, Cambridge 1917), iš J. B. Hetcher’io studijos The 
«True Meaning» of Dante’s Vita Nuova, žurnale «Romanic 
Review» XI,95 (1920 m. balandžio — birželio m.), taip pat iš 
Dantės 600 m. mirties sukaktuvių proga Prancūzijoj išėjusio
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R. de Labus q u e 11 e ’ o didelio veikalo «Les Beatrices», ka
dangi negalėjome šių veikalų pasiekt.

Yra betgi dar viena nuomonė, kuri drauge yra ir šias 
eiles rašančiojo nuomonė. Tiktai dėl vietos stokos šį kartą ją 
paliekame kitam kartui. Pr. D.

(Ne galas).

Didžioji naktis.
(Vienų Velykų įspūdžiai)

«Per mirtį gyvenimą turim».
Tylus ir giedras buvo didžiojo šeštadienio vakaras, rami 

žvaigždėta didžioji naktis.
Kas ėjo, tai dar su šviesa nusiskubino budėti prie Kristaus 

grabo, o dabar visur viešpatavo tyla. Tik upeliai bluškėsi skelb
dami ateinantį pavasarį ir supo savo veidrodžiuose drebančius 
žvaigždučių šešėlius. Medžiai ir krūmai, lyg ko liūdėdami, slė
piningai tarp savęs šnabždėjosi, ir ošė senoji giria.

Daug buvo gražių ir tylių pavasario nakčių, bet ši šven
toji kaž kodėl tokia įspūdinga — rodos verkia gamta Sutvėrėjo 
šventąją mirtį atminus. Daug kartų mačiau aš žvaigždėtąjį dan
gą, kuris visuomet sukeldavo manyje neapsakomą ilgesį, bet lą 
šventąją naktį man buvo graudu ir tylu...

Nors buvo jau vėlus laikas ir viskas aplinkui miegojo, ta
čiau, nežinia ko stumiama, ėjau tolyn ir tolyn, kur žiūri į dan
gų bažnyčios bokštas. Ėjau taip susimąsčiusi, nežinodama kur. 
Tik staiga išgirdau pusbalsiai kalbant kokią tai maldą.

Krūptelėjau, apsidairiau — buvau bažnyčioj. Pati sau ne
galėjau įsivaizdinti, kaip aš nieko nejausdama galėjau čia atsi- 

. rasti.
Kristaus grabas, paskendęs žvakių šviesoje ir gėlių vaini

kuose, priešais klūpojo būrelis tikinčiųjų, vienas iš būrio kal
bėjo pusbalsiai maldą, kiti kartojo. Toliau tamsu, nieko nema
tyti, visą bažnyčią naktis papuošė juodais gedulu rūbais, po 
kurių apsiaustu, rodos, džiaugės mirtis nugalėjus pasaulį.

Žiūriu į Kristaus grabą, ten viskas taip šviesu, malonu ir 
balta, viskas pilna vilties. Štai pilnos nekaltybės baltos lelijos 
skleidžia savo taureles ir rodos sakyte sako, kad Kristus nemi
ręs, kad jis gyvena amžinai. Žvakių šviesa ir visos gėlės, rodos, 
džiaugsmingai pritaria baltosioms lelijoms.

Ir nyksta, nyksta mirties šešėlis iš šito pasaulio, ir aš pri- 
sistatau gyvenimą ir laimę tik amžinybėje.

Ramu, taip gera, rodos, nepajustum kaip amžiai praslinktų.
Sukalbėjau maldelę dr viską dar kartą atydžiai apžiūrėjus 

išėjau iš bažnyčios su naujomis jėgomis. Naktis jau blaivės. 
Toli rytose pasirodė šviesa, apreiškianti dieną. Žvaigždutės 
balo ir merkės.
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Žmonės būriais rinkosi j bažnyčią. Staiga visi žmonės pa- 
sipylė į šventorių ir pakilo giesmės su smilkytų dūmais ir var
pelių balsais į dangų, apreikšdami Kristaus prisikėlimą ir žmo
nijai «amžiną gyvenimą per mirtį».

Ne todėl aš verkiu prie šaltojo karsto,
Kad guli jame Atpirkėjas,
Kad taką prie Jojo erškėčiais vis barsto, 
Kad mirė Jisai taip kentėjęs!
Verkiu aš, širdis kad pilna nedorybių 
Kasdieną jam karstą gamina.

Jūružė.

** - * .
Prie šaltojo kapo svajonių auksinių 
Matau tiktai juodą kryželį, 
Vainikai nuvyto žiedų pirmutinių, 
Kur puošė jaunystės takelį.
Šerkšnai tik briljantais papuošdami kapą, 
Jam atneša liūdną širdužės ilgesį 
Ir šaltą pasaulio sustingusi kvapą, 
Ir amžiais man slegiantį sielą liūdėsi, 
Nekartą, užvilta pasaulio suktybių, 
Tariausi nebeiti toliau jo takais, 
Bet traukė jis protą prie savo paikybių 
Ir širdį vyliojo svajonių sapnais.
Dabar gi, tik viską praradus kas šviesu, 
Matau, jog tai buvo suktybė pikta, 
Ir ieškau to kelio, kur vaikščiojo tiesa, 
Kur dangiška laimė, vienybė šventa. 
Einu prie aukuro Aukščiausio Kūrėjo, 
Aukoju jam auką širdies sutrintos, 
Ir ašaras graudžias aš lieju, kaip liejo . 
Šventą Magdalietė tamsoje uolos.

(V) Jūružė.
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5Mintys ir patarimai.
. ■ (Is Dosš’o «Išmintinga mergaitė»)

2*) Jaunystė.
«Tavo jaunystės dienomis atmink sa

vo Sutvėrėją» Eccl. 12, 1-
Džiaukis, mergele, gražia jaunyste; nes ji tai tavo pavasa

ris. Bet kad tavo džiaugsmas butų tikras ir patvarus, tai «tavo 
jaunystės dienomis atmink savo Sutvėrėją».

Nes kas gi turi pirmą pretenziją į tavo jaunystę? Ar ne 
Dievas, kuris ją išpuošė puikiomis pirmenomis?

Argi pirmonys, kurių kaip tik dėl jų gražumo Dievas taip 
nori, turi būt jam begėdiškai išplėšti ir atiduoti jo priešininkui? 
Ar tai nebūtų didžiausias nedėkingumas?

Todėl nekalbėk su bedieviais: «Eikit šen, liuobkime gėry
bes kokių yra, ir kiek galėdami veikiau naudokimės tuo, kas 
sutverta; ...lai neištrūksta mums laiko žiedas» (Išm. 2, 6—7).

Bet paklausyk Dievo balso: «Aš myliu tuos, kurie mane 
myli, ir kurie mane anksti ieško, mane branda» (Pat. 8, 17). 
Brangus pažadas! Dievas pažada tau savo meilę, savo ypatin
gą apsaugą, jei tu jo ieškai anksti, tavo gyvenimui žydint. Ką 
daugiau ir puikiau tu gali sau norėt?

Tu sau žadi ilgą gyvenimą — bet kas tau jį laiduoja? O 
kaip bus, kai tu savo amžiaus žydėjime turėsi mirt? Kaip tu 
tada apgailėtum savo jaunystę pralėbavus! Žalos per amžius 
neatitaisytum!

O jei tu pasieksi vyresnio amžiaus? Ir tada kokia būtų 
didelė žala blogai jaunystę praleidus!

Ką jaunystėj pesėsi, senatvėj nupjausi. Pirmieji įspūdžiai 
įstringa giliausiai, ir jaunystės papratimus sunku nugalėt Mede
lis, anksti susikreivinęs, paskui vargu beatitiesiamas ir tai tik 
prievarta.

Ir kada tu įsidirbsi tavo busimojo pašauk i m o pareigoms, 
jei tu dabar nesipratini ištikimai atlikt pareigas, save pačią nu
galėt?

Būk išmintinga! Nori savo jaunyste naudotis, nori jąja 
džiaugtis: — teesie taip, ieškok džiaugsmo jos versmėje, Dievuje, 
šviesos tėve, kuris duoda visa gera, ir iš kurio eina visokia to
bula dovana (Jok. 1, 17).

«Kurie nuo tavęs nutolsta, užrašomi smėlyje; nes yra pa
metę gyvojo vandens versmę» (Jr 47, 15).

O! laikykis prie Dievo, atiduok jam savo širdį, ir tavo 
jaunystė bus kupina saulės šviesos, netgi tavo gyvenimo takas

*) Pirmasis šių «Minčiy ir patarimų» skyrelis yra įdėtas N- V-tės praei.ų 
metų 4-me sąsiuvinyje 172 puslapy.
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bus vis aiškesnis ir šviesesnis. Po pavasario ateis derlinga vasara, 
o po jos užstos gausingas palaima ruduo.

«Jie ateis džiūgaudami, nešdamiesi savo pėdus» (Ps. 125,6).

3. Aukščiausias įsakymas.
«Viešpatį, tavo Dievą, mylėsi visa 

savo širdimi» Mk. 12, 30.

Kaip iš visų Dievo padarinių spindi jo aukščiausia išmin
tis ir gerumas! Dangaus kūnų sistemoj kaip ir mažiausiame va
balėly—visur viešpatauja tvarka, dėsningumas, gražumas. «Dan
gus ir žemė pilni jo garbės.» «Visi Viešpaties padariniai, šlo
vinkite Viešpatį!» (Ps. 102, 22).

Bet kam šie puikūs rūmai? kam tas milžiniškas koncertas? 
Tau yra šis gražus pasaulis, apie tave Dievas mąstė, kai jį 
leido. «Tu pastatei jį ant tavo rankų padarinių. Viską tu pa
dėjai prie jo kojų» (Ps. 8, 78).

Pažink! tat, kokia aukšta tavo padėtis, koks šventas ir didis 
tavo paskirimas! Tave Dievas išskyrė iš visų šio regimojo pasaulio 
padarinių, tave pastatė tik truputį žemiau už angelus (Ps. 8,6), 
leisdamas tave pagal savo paveikslą ir panašumą. Nepro
tingi padarai tarnauja savo Leidėjui aklai ir iš prievartos — o 
tu savo protu ir laisva valia pašaukta Dievą, tavo Viešpa
tį, pažint ir mylėt. Tai yra tavo pašaukimas, tai yra tavo iškil
nus ir palaimingas paskyrimas.

«Viešpatį, tavo Dievą, mylėsi visa tavo širdimi, visa tavo 
siela, visais tavo jausmais ir visomis tavo pajėgomis» (Mk. 12,30).

Tu esi ne tarnaitė, ne vergė; tu esi Dievo vaikas, o Jis 
nori būt tavo tėvas. Kokia garbė, kokia laimė! «Kas yra žmo
gus, kad tu jį atsimeni?... Tu jį apkarūnavai garbe ir pastatei 
jį ant tavo rankų padarinių» (Ps. 8, 5—7).

Bet taip pat ir kokių pareigų turi savy tavo padėtis! V i- 
sa, kas tu esi ir ką tu turi, eina iš Dievo; tu esi jo savastis, 
tu visa jam skolinga. Jis tur į tave begalinės, neatimamos tei
sės! Būdamas tavo Leidėjas, jis negali prileisti, kad bet kuri 
leista būtybė greta jo viešpatautų tavo širdy =—jis turi ją visą sau 
reikalaut.

Ir ši pareiga — mylėt Dievą visa širdimi — verčia kiekvie
ną akimirksnį: tai yra tavo gyvenimo uždavinys.

Tatai tu esi ne laikui leist ir žaist, ne juokams ir niek
niekiams, ne smaguriams ir kūno linksmybėms. k

Dievas visa padėjo prie tavo kojų. Ar tu esi turtinga ar 
beturtė tavo širdis turi pasirinkit tarp Dievo irv jo leisto pa
darinio, tarp begalybės ir nieko, tarp amžinybės ir bėgančio laiko. 
Ar tau gali būt sunku pasirinkt?

Jei pasirinksi Dievą — tai būk tikra, jog to pasirinkimo 
niekada neapgailėsi. Jį turėdama būsi laiminga šen ir ten.

«Ką aš turiu danguj ir ką aš myliu žemėj šalia tavęs?... 
Mano širdies Dievas ir mano dalis yra Dievas amžinybėj» (Ps 

72, 25—26). Pr. D.
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Iš moksleivių gyvenimo užsieniuose.
Vokiečių katalikų akademikų savaitė 1922 m.

(Laiškas iš Heidelbergo).

Sveikink Dieve!
Tu mane prašei papasakot šį tą apie mūsų Heidelbergo 

konferenciją. Darau tai mielu noru, juoba, kad ir pati jaučiu 
varžtą šio pergyvenimo gausumą nepasilaikyti tik sau vienai, 
bet padaryt ir tave jo dalyve. Iš tavo eilučių aš matau, jog 
tau panašiai atsitiko dideliame katalikų susirinkime Münchene. 
Todėl gal būt nebus visai nenaudinga, jei mudvi apsikeisiva 
savo patyrimais. Ar tai jau savaimi nenuostabu: tokiu trumpu 
laiku dvi didelės ir, kiek jau dabar galime spręsti , visai pavy- 
kusios katalikų gyvenimo Vokietijoj manifestacijos, j kurias 
suplaukė žmonių iš visų valstybės kraštų? Bet abiejų susirin
kimų didelis skirtumas, žinoma, pateisina juodviejų skubų at
likimą po vienas kito: ten didelis plačiu matu visos katalikų 
liaudies pasisakymas už savo tikėjimą, čia savaitė tylaus < įsigi
linimo j tą patį tikėjimą, prisipažinimas prie jo; šis susirinki
mas tik tarpiškai išeina aikštėn; ten katalikų minties praplati
nimas, čia pagilinimas. Abudu miestu man rodos tiesiog abiejų 
susirinkimų skirtumo simboliai: Heidelbergas nebūtų galėjęs 
surengt katalikų dienos dideliu stilium, netgi jos nebūtų galėjęs 
jakęst, ir aš manau, jog, atvirkščiai, katalikų akademikų susirin
kimas Münchene tiesiog nebūtų buvęs tuo, kuo jis čia patapo: 
katalikiškų idėjų įnešimas taip pat ir į kitatikių eiles, apašta
liškas darbas. Bet aš toliau nelyginsiu — nes aš pati tik vieną 
susirinkimą-pergyvenau — ir tau tik paprastai papasakosiu apie 
Heidelbergo konferenciją. Gal būt. tu galėsi pasiimt iš ten 
vieną kitą mintį, kaip kad pati ten būtum dalyvavusi.

Konferencijos ne visada yra vaisingos; tačiau apie šią, aš 
manau, turime pasakyt, kad ji buvo tokia - kadangi čia, bū- 
tent, labai maža šnekėta organizacijos klausimais ir tikslais, 
bet šie tikslai buvo gyvendinami: galvotas katalikiškas tikėjimas, 
gyventas katalikiškas gyvenimas.

Konferencijos diena tau bus žinoma iš paskelbimų. Turėjo 
susijungt menas ir mokslas, kad harmoningai veikdami drauge 
su šių dienų religiniu gyvenimu padėtų pagilini ir pagaivint ka
talikišką pasaulėžvalga visiems, turintiems į tai geros valios.

Tėvas Lippert’as, neabejotinai buvęs tų dienų vadu, vieną 
kartą (laikrašty «Seele») krikščionybę palygino su nuostabiai pla
čia, niekada iki paskutinių gilumų neištiriama šalimi. Panašiai yra 
su katalikų Bažnyčios šalimi, kurios ta savaitę mes norėjome 
arčiau pažint bent vieną mažą sritį. Tam buvo pastatyti ap-
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sityrę vadai, kad savo paskaitomis ir draugystės vadavimu ro
dytų kelią, kuriuo kiekvienas turi žengti.

Kas norėjo, nelyginant, pasikast gilumon ir ištirt gružą, ant 
kurio viskas iškilę, tas klausė profesoriaus S v i t a 1 s k i o pas
kaitų apie Dievo įrodynėjimų poziciją modernojoj filosofijoj. 
Jau prieš tai jis turėjo būt apsišarvojęs filosofijos žinių geologišku 
kūju, kad galėtų pasinaudot šiąja vadovybe.

Į įvairius šalies pakraščius vadžiojosi Tėvas Mager’is 
O. S. B. ir profesorius Krebs’äs, pirmasis su savo išprota
vimais apie modernąją teosofiją ir jos santykius su katalikybe, 
o antrasis— prof. Krebs’as — su neperviršijamai aiškiai, tak
tingai konferencijos vietoj tokia spirginančia ir pavienio gyve
nimą kas dien kliudančia tema «Protestantai ir mes, kas jun
gia ir skiria». Mums katalikams čia buvo atkreiptas žvilgis į 
daugel taip dažnai nepastebimo grožio anapus ribos; šioj pas
kaitų eilėj ypač gausingai dalyvavusiems protestantams buvo 
patyrimas, jog mumyse, katalikuose, šiltas jų, protestantų, būdo 
supratimas visai gerai susiderina su mūsų tikėjimu į vienintelę 
katalikų mokslo tiesą, ir jog j u maldos gyvatoje, jų meilės dar
buose ir varžte į tikėjimo autoritetą, kuris šiuo momentu ima 
reikštis protestantų bažnyčiose, dar tūno daug seno katalikiško 
tikėjimo lobio, kurio pažinimas jiems iš kitos pusės padeda ge
riau suprast katalikus ir teisingiau apie juos spręst.

Daugelį pajudinusi pagalvot problema buvo Tėvo S t rat
ui a n’o gvildenta «Mistinio Kristaus Kūno idėja», kurios išve
dimas tiek mūsų pačių siauram gyvenimui, kaip ir krikščioniškų 
tautų gyvenimui reiškia džiaugsmingą, be kompromisų didžiojo 
meilės įsakymo įgyvendinimą. Norint palikt prie šio vaizdo, 
tai čia buvo kelias į katalikiškos šalies gyventojus, į katalikų 
liaudį. Joje vėl yra keletas, kurie iš tolo šviečia, šviesos pa
veikslai, keliarodžiai į Dievą: šventieji. Su vienu iš jų, ypa
tingai arti stovinčiu prie mūsų gadynės, su šventuoju Pranu 
Asyžiečiu užsiimdinėjo paskaitos d-ro Broni’o iš Nymvegų, 
su šventuoju kaip tokiu d-ro Hildebrand’o iš Mūncheno; 
paskutinysis iš dalies visai naujais žvilgiais įvesdino į šventojo 
problematiką, kiekvieną jį klausiusį paakindamas rimtai su 
šiuo klausimu pasidarbuot.

Jei tat tuo būdu dienos metu atskirų dalyvių žvilgiai buvo 
kreipiami į vieną ar kitą katalikiškos šalies savybę, tai vakare 
pakilo Tėvas Lippert’as ir tūkstančiam klausytojų parodė 
šią plačią, nuostabią šalį jos pilnaty ir «katūlikišką žmogų» su 
visomis jo geromis ir silpnomis pusėmis, giliai įleidusį šaknis 
šioj puikioj šaly. Džiūgaujančia padėka Dievui atsakė katali
kiška širdis į jo žodžius ir virpėjo truputį susigėdus, kad taip 
dažnai yra nematomi ir nebranginami dideli dalykai, ir kad tikrai 
katalikiškas žmogus tai yra toks retas daiktas. Tačiau, kad jis 
būtų dažnesnis, tai pareina nuo mūsų.

Tas žmogus jau ima darytis. Beribis modernojo laiko 
individualizmas buvo netoliese jį nužudyt —- tačiau žmogus vis
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daugiau atsiriša nuo savojo aš ir vėl randa kelią į draugystę 
su tu. Taip pat ir ši konferencija buvo žingsnis pirmyn šiuo 
keliu. Naujų žinių ir patyrimų įgauta netik tylaus galvojimo 
vienumoj, bet ir gyvu savitarpiu minčių apsimainymu, vadina
mose «draugystėse». Valia į draugystę buvo stipri, ji buvo, 
gal būt, svarbiausias konferencijos pažymys.

Eucharistinė draugystė (reikėtų šį žodį nekartot per daž
nai, nes nuo to jis darkomas; bet jei kur gyvenime, tai čia 
buvo jo vieta) — eucharistinė draugystė rytą sujungė visus ir 
davė jėgos popiete kalbėtis giliausiais, dažnai tačiau labai as
mens klausimais — davė taip pat jėgos pagalvot tik apie viena 
būtina ir rimtai grumtis su dvasinio pasaulio problemomis, tuo 
tarpu kai lauke tekalbėjo tik apie skaitmenis, skaitmenis, skait
menis.

Iš jos taip pat išauga ir tikėjimo pajėga. Tuo būdu tas 
didelio mistro Bethoveno Credo, kuris C-dur Mišiose sekma
dienį buvo sučiupęs visų širdis, tas Credo, kurs taip nuostabiai 
nuo baikštaus, abejojančio ieškojimo, eina kovodamas į drąsų, 
dėkingą tvirto tikėjimo išpažinimą, — tas Credo galėjo rast 
džiaugsmingo atbalsio sielose tokios draugystės sujungtųjų. 
Todėl ir Herrn an a s B a h r' a s konferencijos pradžioj savo 
paskaitoj galėjo kalbėt apie užeinančią «katalikų romantiką», 
kurios gyvenimo lytis yra toji pati kaip «eucharistinio žmogaus». 
Ar mes šių dienų žmoneliai galim išpildyt šį aukštą siekimą? 
«Būt pasirengus — yra viskas». Todėl Bahr’as pridūrė ir kuo. 
keliu eitina: «Kiekvieną kart, kai Viešpats šaukia, atsakykit: 
Adsum, adsum! Viešpatie, aš jau čia esu pildyt tavo valią!»

Mielu noru aš tau pasakysiu dar žodelį apie tai, kaip ši 
gausinga katalikiška gyvata išrodė mūsų gražiame, bet didžiu
moj protestantiškame Heidelberge; tačiau aš turiu skubėt baigt 
ir tuo dar tik pasakysiu, kad mums šią savaitę, kurią lyg 
ir vėl atgijo didelė katalikiška praeitis, išrodė kaž kokia at
maina, ir kad mūsų protestantiški piliečiai gyvai dalyvavo re
tame nuotiky. Tatai tu suprasi, kodėl aš savo laiško pradžioj 
konferenciją pavadinau apaštališku darbu. Tai buvo neužmir
štamas momentas, kai mes visi po baigiamosios Tėvo Lippert’o 
paskaitos didžioje miesto salėje, kurią tomis dienomis puošė 
senas, labai gražus Marijos paveikslas, drauge su buvusiais pro
testantais giedojome švento Ambraziejaus padėkos giesmę 
«Tave Dieve garbiname».

Tik vieną dalyką aš dar tau kalta paminėti; tu norėtum 
žinot, ką jaunimas nuveikė konferencijoj. Ar tu nusistebėsi, 
kai aš tau pasakysiu, jog jis taip neišėjo aikštėn, kaip Mün- 
chene? Ne. Nes kas čia buvo jaunimo pareiga, tai jis atliko: 
atviromis akimis ir širdimis bendradarbiavo, kiekvienas savo 
vietoj. Ir jis buvo dėkingas galįs dalyvaut, bendrai gyvent ir 
bendrai kurt. Nes jis jautė, kad jis toli gražu ne vienas likęs 
savo kovoj į naują vidingumą ir į tikrą tikėjim%bei gyvenimo
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sandarą. Jis čia pajuto naujos dvasios dvelkimą ir dėkingai 
ir džiaugsmingai ištarė savo Adsum.

Dabar saugok tave, Dieve, ir turėkime vilties ir melskimės, 
idant daug pabertos geros sėklos ateinančiais metais užaugintų 
vaisių. Marija.

Iš «Jugendziele» Pr. D.
Redakcijos pas tebėj i m a s. Duok, Dieve, kad grei

čiausiu lauku, jau nuo šių metų, ir Lietuvos katalikų besimo
kančio jaunimo konferencijos aiškiai pradėtų įgaut čia aprašytąjį 
savo ir kitų tarpe apaštalavimo pobūdį ir krypsnį. Nes 
lig šiol, nors to tikslo buvo ir siekiama, bet vis dar paliekama 
tolokai nuo jo.

Apie vokiečių mergaičių moksleivių „TnitznachtigalTes“ 
sąjungos gyvenimą ir darbelius.

(«Naujajai Vaidilutei» laiškas iš Tryro)
Trier, gruodžio 28 d.

Labai gerbiamas Pone Profesoriau!
Pirmiausiai krikščioniškai-yaikiškai džiaugsmingą, nuoširdų 

«Sveikink Dieve!». Abu Tamstos atviruku, taip pat ir «Naująją 
Vaidilutę», gavau, už ką labai esu dėkinga. Negalėjau anksčiau 
Tamstai atsakyti. Tuo tarpu siunčiu Tamstai adresus kitų moks
leivių mergaičių sąjungų. Aš manau, būtų geriausia, kad ir jų 
pačios jaunuolės susirašinėtų su seserimis lietuvaitėmis. Atskirų 
valdybų adresų aš nežinau. «Amarantes» adresas: Hedwig 
Schmidt, Dortmund, Joachimstr. 5 p. «Irmingardos» — Elisabeth 
Paars, Krefeld-Vor berg, Heyenbaumstr. 142. Susirašinėjimas 
tikrai ir pačioms sąjungoms uždėtų atsakomingumo ir tuo pa
akintų vidaus augimą.

Ar galiu aš Tamstai aprašyti mūsų Kalėdų šventes? Mes 
susitarėm visos eiti Piemenėlių mišių klausyti į šv. Motiejaus 
benediktinų vienuolyną. Su dideliu džiaugsmu sugalvojom šitą 
planą, bet kadangi buvo pavakarys, o Piemenėlių mišios buvo 
atlaikomos ryto metu, tai šiemet turėjome nuo šio savo suma
nymo atsisakyti. Bet užtat mes ankščiau turėjome puikią bendrą 
adventiciją (Advento draugystę). Didelėje, su aukštais gėlėmis 
apkabinėtais langais ir kupolais, salėj mes priruošėm Kalėdų 
eglutes su atskiromis žvakėmis. Palubėj kobojo Advento vaini
kas; prie lango tarp gėlių ir žalumynų stovėjo labai daili pra- 
kartėlė. Mes visos truchnachtigalietės, kokia 60 asmenų, susėdu
sios dideliu ratu giedojom mūsų Advento giesmę: «Džiaukis, 
Kristus greit ateina». Paskui viena iš mūsų pasipasakojo paty
rimus, kurių ji buvo gavusi Hernberg’o vaikų sveikatos pa
taisymo namuose. Ji pabrėžė, kad kaip' tik TrutznachtigaH’ės 
dvasia padeda tarnaut visuomenei ir kitiems geriems tikslams. 
Tolimesniuose pasikalbėjimuose tas dar ryškiau išsakoma. Mes 
taip pat darome savo auką ir tai dar gal sunkesnę, negu Kvik- 
borniečiams susilaikyti nuo alkoholio. Mes taip pat norėtumėm 
priimti į savo sąjungą tik tokias, kurios būtų tinkamiausios. Ta
da mes turėtumėm nedidelį skaičių ir galėtumėm su jomis pui-
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kiaušiai darbuotis. Bet kaip daugelio tuo mes nustotumėm, nes 
tada jos prisidėtų į «Wand er vogei’į» arba į «laisvamanių jauni
mą», arba pasiliktų savo siaurame akiraty be jokio aukštesnio 
idealo. Šitas visas mes norime pamažu patraukti prie savęs, no
rim joms plačiai atidaryt musų ratą, norime jas pamokyt mūsų 
džiaugsmo, kad iš lengvo laimėti jas sau, mūsų dvasiai, mūsų 

' Dievui. Tai yra mūsų auka. Tokiu būdu mes visada turėsime 
didelę minią su mumis einančių, bet mes to ir norime.

Po to kalbėjo mūsų labai gerbiamasai svetys Tėvas Virgi- 
lius O. S. B. iš šv. Motiejaus vienuolyno. Jis mums papasakojo 
apie Kompletus, kuriuos mes norėjome persigabenti iš Beurono. 
Mes tikimės, kad Tėvas Virgilius mus dažniau atlankys būda
mas mūsų dvasios tėvas ir vadovas.

Tuo tarpu salėje sutemo. Mes uždegėme žvakes prie pra
kartėlės ir adventicijos vainiko ir drauge su vargonėliais giedo
jom vieną iš mūsų senų, pilnų ilgesio Kalėdų giesmių iki atsi
darė durys ir du angelu su degančiomis žvakėmis atlydėjo Ma
riją ir Juozapą. Jie visur ieškojo prieglaudos, bet jų niekur ne
įsileido. Tokiu būdu ir toliau truko tas vidingas viduramžių 
vaidinimas, kol užgimė vaikelis Kristus ir pasirodė piemenys.

Vos tik šventieji asmenys pasišalina, kai vidury karščiau
sių giesmės maldų pasirodė naujas savotiškas paveikslas. Jis bu
vo apsisupęs baltais bei pilkais vualiais ir deganti žvakė dre
bėjo jo rankoje. Tai buvo Advento Ilgėsis, kuris pasakojo apie 
savo ilgą per tūkstančius metų kelionę, kol jis rado nusiramini
mą prie prakartėlės, tolesnei kelionei į dangų. Čia jis atėjo ki
tus vesti, kad jiems prie prakartėlės suteikti išsipildymą ir ra
mybę.

Viena iš mūsų buvo sustačius šitą trumpą vaidinimą. Pas
kui mes visos drauge atkalbėjusios Kompletus džiaugsmo ramy
bėj parėjome namo.

Bet ir iki Kalėdų mums teko gerokai patrūsėt. Mūsų so
cialinė grupė iki šiol kasmet rengdavo karo našlių vaikams Ka
lėdų vaidinimą. Drauge jie gaudavo dovanų ryšulėlius. Šiemet 
toks vaidinimas neįvyko dėl brangumo salės. Tačiau mažuliai 
turėjo gaut bent kiek saldumynų; norėjome taip pat atsimint ir 
mūsų globiamuosius vaikus. Turėdamos Šaričių sąjungos pažy
mėjimus, mes vaikščiojome poromis į atskirus magazynus ir rin
kome aukas. Dažnai mums atsakydavo, bet dar dažniau gausiai 
apdavanodavo, dažnai daugiau, negu tikėjomės. Viename maga- 
zyne mes gavome 4 džiovintas dešras, kituose šiltus batukus su 
pilnomis pintinėmis, ir mielu nuovargiu susigąbenome mes savo 
turtą. Ten jau buvo pilnos pintinės ir prasidėjo linksmas dar
bas. Padarėm 150 ryšulėlių su obuoliais, pyragaičiais ir šokola
du.. Šituos ryšulėlius mes pačios turėjom išnešioti motinoms ir 
auklėtojoms, kurios tuo labai būdavo nustebintos ir džiaugda
vosi. Mūsų globojamus vaikus, kuriais mūsų grupės nariai ypač 
rūpinasi, trečią Kalėdų dieną mes pasikvietėm į mūsų grupės 
draugės butą. Iš pradžių papenėjome kakavų ir kepsniais 10
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linksmų mažiukų, paskui kiekvienas gavo po eglinį pasidabruotą 
vainikėlį. Iš didžiojo kambario aidėjo smuikas: «Vaikeliai, atei
kit» ir mūsų mažuliai ramiai įėjo. Įėję, jie pamatė didelių ži
bančią eglutę ir sustojo šalia prakartėlės. Mes giedojome Kalė
dų giesmes, vaikai sakė Kalėdų eilutes; paskui jiems pasekėm 
Kalėdų pasaką, žaidėm linksmus žaidimus, kol atėjo laikas skir
stytis namo.

Paskutinį šių metų vakarą siunčiu aš Tamstai ir visoms 
mūsų seselėms nuoširdžių linkėjimų ateičiai. Tegul Dievas lai
mins mūsų darbą, nes juk pagaliau visas įvairus mūsų sąjungos 
ir mūsų judėjimo gyvenimas jungiasi Jo ramybėj . Tada mes 
patampame tikra sąjunga. Tepadeda mums Dievas.

Jūsų Alicė Lieblang’aitė.
P. S.

Aš negalėjau gauti «Rožių Darželio» adreso. Aš jį atsių
siu Tamstai atskirai. Del to ir šio laiško taip ilgai neparašiau. 
Prašau davanoti.

Apie Dortmundo „Amarantą“.
(Ištrauka iš-laišk o).

Pasiteiravę apie Dortmundo mergaičių moksleivių sąjungą 
«Amarantą» iš vieno mūsų ten pažįstamo asmens, gavome štai 
kokių žinių apie tai:

... „«Amarantes» reikalu tariuos Tamstai galėsiąs suteikt 
patenkinančių žinių. Tos sąjungos nariai susideda iš čionai 
esančio katalikiško licėjaus moksleivių mergaičių; licėjų veda 
«Krikščionių Meilės Sesers»; jis yra surištas su aukštesniuoju 
licėjum ir moterų mokykla. Viršininkė labai nustebo ir nudžiu
go patyrusi, kad apie sąjungą žino jau net Lietuvoj. Ji man 
prižadėjo tuojaus pradėt norimąjį susirašinėjimą. Jūs patys 
ateity teikitės kreiptis tokiu adresu: «Ehrw. Schwester Agnes 
Schmittdiel, Oberlehrerin am katholischen Lyceum, Dortmund, 

’ Silberstr». Be to, viršininkė užsirašė jūsų adresą ir pažadėjo, 
kad sesuo Agnė tuojaus su jumis pradės susirašinėt“.
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Mergaičių skaičius Mokytojų Seminarijose.
Kauno «Saulės» I r.—,11 r. 28, I k. 30, II k. 17, III k. 

4, IV k. 8—viso 87, kas sudaro 58%; Marijampolės I r. 17, II r. 
36, 1 k. 24, II k. 21. III k. 5—viso 103=47%; Panevėžio I r. 23, 
II r. 23, 1, k. 33, H k. 26, viso 104=60%; Šiaulių I r. 11; II r. 
2.1; I k. 36, II k, 9., vviso 77=45%.; Telšių I r. 12, II r. 9,1 k. 
14, viso 35=64°/o. Sv. Vincento ä Paulio seminarijoj I r. 18, 
II r. 20, I k. 26, viso 64.

Visose mokytojų seminarijose mergaičių yra 470. Visoj 
Lietuvoj vidurinį ir aukštesnį mokslą einančių mergaičių yra 
5737; jos čia sudaro 37% visų moksleivių. Kiek tat maža 
mūsų seselių leidžia į mokslus!

Iš oficijalinių žinių surinko O. Girčytė.

Iš Lietuvos moksleivių gyvenimo.
Kaunas. I š studenčių gyvenimo. Lietuvių 

Katalikių At-kių Studenčių Kuopa sausio m. 14 d.
„ v- ' C- C- X

surengė paskaitą. Skaitė Pr. Dovydaitis tema: «Moterų 
teisės naujame Bažnyčios Kanonų Kodekse ir moters kunigavimo 
klausimas». Nors paskelbimais paskaiton buvo kviečiamos tik 
viešnios, bet buvo ir keletas svečių, kurie tatai įnešė į šį susi
rinkimą varžymosi. Paskaitoj buvo išreikšta daug minčių. Ke
letą iš jų pakrikai čia paduodame.

Nėra nė vieno didelio socijalinio klausimo, kuris nebūtų 
kodekse išspręstas. Ten galima rast ir apie šiandien tokį ak
tualu moterų teisiu klausima. Priešais visais frontais — moder- t Cr C*
nojoj poezijoj, literatūroj ir spaudoj — šiandien varomą moters 
pažeminimą padaryti ją «laisvos meilės» objektu, kodeksas pri
mena amžinosius gamtos dėsnius, tuo sugriaudamas ir visus da
romus krikščionių mokslui priekaištus moterų klausimu.

Reikšmingas šiam klausimui yra pirmiausiai 1307 kanonas 
apie apžadus, iš kurio eina, kad ir moterų skaistybę Bažnyčia 
laiko galimu dalyku ir aukštesniu gėriu, rodančiu į aukštesnius 
padėlius ir aukštesnę inteligenciją. Tačiau tuo nėkiek nepa
žeminama ir ištekėjusio . moters padėtis. Tai tik rodo, jog Baž
nyčios, o drauge ir katalikų mokslo, nusistatymu, moters rolė 
gyvenime neaprėžiama tiktai būti jai vedimo objektu, patapti 
motina. Ir šitoks Bažnyčios nusistatymas tai yra anaiptol ne 
koks pataikavimas šių laikų dvasiai, kuomet, dėl tam tikro ūkio 
santykių plėtojimosi, negalinčių ištekėt moterų skaičius vis di
dėja. Toks Bažnyčios nusistatymas eina jau per visus amžius, 
būdamas toks pat senas, kaip ir pati Bažnyčia.

Bažnyčia moterį stato lygiai su vyru. Atminkim šv. Pau
liaus žodžius: «Nėra nei žydo nei graiko, nei vergo nei laisvo, 
nei vyro nei moters». O 87 kanonas sako, jog per krikštą tei
sės subjektas Bažnyčioj apturi visas krikščionio teises ir apsiima
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visas pareigas. Priekaištas, jog Bažnyčia siaurinanti moters 
teises, tatai yra be pagrindo. Bažnyčia nestato jokių kliūčių 
ir dvasiniam-protiniam moters išsilavinimui, netgi jame mato 
aukštesnį gėrį. Bažnyčia tatai sveikina ir universitetines mote
rų studijas, tikėdamosi jog ir filosofija bei kitais mokslais ap
sišarvojusi moteris tars savo žodį šių laikų didžioj dvasios 
kovoj----— —— - . . .

O priešais laisvosios meilės palaidumą Bažnyčia pastato 
tvirtą moterystės teisę. Moterystėj vyras ir moteris eina kaipo 
papildęs vienas antro, ir už tat gamta čia juodu įvairiai pada
bino. Jei moteris čia kame «nuskriausta», tai taip padarė jau 
pati gamta, o ne Bažnyčios įstatymai. Tačiau gamta ir atsilygi
na: uždedama moterei kai kuriais atžvilgiais sunkesnę naštą, ji 
kitais atžvilgiais užtat suteikia jai ir daugiau džiaugsmo.

968-tuoju kanonu moterei neleidžiama būti kunigu. Iš šis 
įstatymas eina iš paties Apreiškimo šaltinių. Kunigavimas, 
daugeliu atžvilgių palygintinas su kareiviavimu, kuriam darbui 
reikalingos tam tikros kvalitatės. Oficijalinis kunigavimas per 
sunki našta moters pečiams. Užtat moterei yra be galo plati 
tojo, tarnaujančios ir sielų reikalu besirūpinančios meilės, visuo
tino kunigavimo sritis, kurioje moters pasiaukojamoji ir išsiža
damoji dvasia dažnai gali pasireikšt ir išsiveikt tyriau, nekaip- 
oficijalinėj kunigystėj su jos neišvengiamomis finansinėmis ir 
biurokratinėmis sąlygomis. V—ė.

— « Naujosiosios Vaidilutės» leidimo Ko
rn i s i j a vasario 4 d. surengė savybės vakarą koncertą, davusį 
keletą šimtų litų įeigų «N. Vaidilutei» leisti.

Kaunas. Mergaičių Mokytojų Seminarija. 
Kelios savaitės atgal teko man būti Mergaičių Mokytojų Semi
narijoj, nesenai įsikūrusios ateitininkių kuopos susirinkime, kur 
įgavau be galo gražaus įspūdžio. Gaūsingas rimtų, pilnų ener
gijos, geriausių norų ir atsidavimo mergaičių būrys laisvai, rim
tai kelia ir svarsto įvairiausius ir labiau rūpimus klausimus. 
Turininga dienotvarkė su prakalbomis, referatais, deklamacijo
mis, sumanymais, įvairiais paklausimais ir pačiais bėgamai
siais dienos klausimais svarstoma ir rimtai išpildoma kelia 
vien pasigėrėjimo. Pirmasai įspūdis, kuris labiausia man krito 
j akis, tai didžiausias šio susirinkimo skirtingumas nuo bendrųjų 
mergaičių ir bernaičių susirinkimų. Bendruose — tokio rimtumo 
ir aktingumo niekumet nepastebėsi, nes bendrieji susirinkimai 
turi visai skirtingo pobūdžio ir spalvos ... Mergaitė tenai ne
drąsi, kukli — labai dažnai ir daug ko turėdama pasakyti var
žosi ir neišdrįsta. Arba kaip kuomet ir labai drąsi, tik nebe 
toj srity. ., Čionai visai kas kita: nesudrumstas rimtumas, ak- 
tivus dalyvavimas diskusijose, visiškai laisvas kėlimas ir svar
stymas kuo įvairiausių klausimų liejasi, kaip iš rago. Susirin
kimai daromi kas dvi savaiti ir tame laikotarpy tiek susiranda 
įvairių klausimų, kad išsprendimui nepakanka trijų valandų. 
Taigi mergaitės labai gerai daro, steigdamos atskiras savo kuo-
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peles, kuriose jos laisvai pareiškia savo nuomones ir pasidalina 
mintimis, nes tik tokios kuopelės turi kaip lavinančio, taip ir 
auklėjančio pobūdžio. ~

Beveik nuo pat įsikūrimo pradžios pats gyvenimas iškėlė 
reikalo išsiskirstyti kuopelei į sekcijas, kurių tuo tarpu esama 
trijų: eucharistinės, abstinenčių ir lietuvių kalbos mėgėjų. Sek
cijos taip patukas dvi savaiti daro savo susirinkimus. Reiškia, 
visi sekmadieniai užimti: vienų sekmadienį bendras visų .ateiti
ninkių susirinkimas, kitą - sekcijų. Šiaip sistemingai ir rimtai 
besidarbuodama, aš tikiu, kad ši kuopa padarys didelę pažan
gą, ko aš visą širdimi linkiu būsimoms mokytojoms.

V iešnia.
Red. prierašas. Ši korespodencija buvo parašyta jau 

1-jam «N. V-tės» sąsiuviniui, bet dėl vietos stokos ten negalėjo 
patilpti.

Telšiai. Slenka laikas, kaip vanduo sriauniojo upelyčio ir 
vis dingsta praeities gelmėse. Nelyginant, kaip ta tyroji upės 
bangelė sublizga, sutviska saulutės spindulių paliesta ir vėl pra
nyksta.

Draug su laiku lakūnėliu ir mūsų gyvenimo dienutės vis lekia 
ir lekia į praeities šalį. Štai jau 16 vasario, o rodos, ką tik 
sugrįžome po vasaros atostogų į Telšius ir pradėjome savo senąjį 
organizacinį darbą. Nejaugi taip nežymiai pasinėrė praeityje ir 
mūsų darbas, kaip tas laikas lakūnėlis, nejaugi man niekas nebe
prisimena, ką šiemet yra nuveikusios” At-kės mergaitės, bedirbda- 
mos jau antrus metus savarankų organizacijos darbą! Ne, mūsų 
veikimas nedingo, kaip tyrosios bangelės sublizgėjimas, be naudos, 
be prisiminimo. Apie vertingumą Telšių At-kių mergaičių dar
bo čia nekalbėsiu. Manau pats skaitytojas visa įvertins, man tik 
svarbu nupasakoti, ką šiais mokslo metais jos yra nuveikusios, 
ką dabar veikia ir kokią turi perspektyvą į tolimesnį veikimą. 
Pradžioje mokslo metų, kaip ir visi Telšių At-kų kuopos «kon- 
centrai»,nusistatė sau veikimo planą,kuris maždaug taip skamba:

Siekdamos to prakilnaus tikslo -- «visa, o ypatingai 
save atnaujinti Kristuje» telšietės at-kės naudojasi šitokiomis 
priemonėmis:

Kas dvi savaiti daro susirinkimus, kurie yra pradedami 
At-kų imnu. Susirinkimuose pirmininkauja ir raštininkauja kiek
vienas narys pagal alfabetą. Deklamuoja, įvairių rašytojų ei
les ir skaito paskaitas šiomis temomis. 1. Pažink pats save. 
2. Marija — mergaičių pavyzdys. 3. Mergaitė ir dora. 4. Va
lios tvirtumas. 5. Kaip skaityti knygos, kad skaitymas būtų 
naudingas 6. Drauginio gyvenimo supratimas. 7 Patvarumas 
darbe. 8. Laimės ieškojimas. 9. Pažinkime Lietuvą. Sako
mos prakalbos: - 1. «Mergaitės, mylėkime dainas ir gėles». 2. 
«Draugingumas». 3. «Mokslo reikalingumas». 4. «Mandagumas». 
5 «Malda ir darbas». 6. «Ar reikalingas poilsis», ir t. t. Skai
to įvairaus turinio straipsnius ir gvildena paduotuosius klausimus.
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Šito plano prisilaikydamos ir darbuojasi Telšių At-kės. 
Padarė jau septynetą susirinkimų, kurie buvo turiningi minėto
mis paskaitomis- prakalbomis daklamacijomis ir šiaip jau 
įvairiais klausimais ir sumanymais. Vienas iš sumanymų bu
vo: surengti vakarėlis, padėti materijaliu žvilgsniu savo gai
vintojai «N. Vaidilutei». Jis ačiū Dievui jau tapo ir įvykdintas. 
Tiesa ne taip, kaip mūsų iš tikrųjų buvo norėta. Buvome nu
tarusios vaidinti veikaliuką: «Juodoji Suemytė», bet dėl laiko 
stokos ir per didelio pas mus vakarų tirštumo, to veikaliuko 
negalėjome pastatyt. Prisiėjo jau plačiai žinomą — «Dyglių 
takais» pakartoti Alsėdžiuse. Vakaro pasekmės pusėtinos. Gau
ta apie 100 litų pelno, kurį ir paskyrėme «Vaidilutei».

Kitas sumanymas, kilęs gal kauniškių pavyzdžiu, kad Že
maičių At-kėms reikia būtinai padaryti atskirą mergaičių posėdį 
per Žemaičių konferenciją, kad geriau turėtume progos savo 
uždavinius suprasti. Sušaukt šitą posėdį jau pradėta Tupintis. 
Išleista keletas atsišaukimų: į studentes At-kes ir į Žemaičių 
moksleives At-kes. Studenčių prašyta, kad jos abelnai turtintų 
mūsų gyvenimo turinį, o moksleivės raginta susirūpinti savo rei
kalais ir kviesta prie bendro darbo.

Be to, visų Telšių At-kų tarpe šiais metais prigijo nema
žas sekcijų skaičius, kaip tai: «Eucharistininkų», «Visuomeninin
kų», «Mokslo ir filosofijos», ir k.

Mergaitės ypatingai pasirodė prielankios Eucharistininkų 
idėjoms. Nors jų bendrai At-kų kuopoje daug mažesnis skaičius, 
tačiaus berniukų tik trečdalis teprigul prie Ecuhasistininkų sek
cijos. Kitose sekcijosi mergaitės dalyvauja mažumoje, palygi
nus su bendru At-kių skaičiumi.

Abelnai imant, šiais metais Telšietės At-kės jau kur kas 
drąsesnės organizaciniame darbe, negu pernai. Vyresniosioms 
At-kėms padedant, puikiai dirba savo jaunutės atskiros organi
zacijos darbą ir jaunesniosios mergaitės At-kės, iš kurių galima 
laukti pilnai savaimingų ir prityrusių darbininkių.

Taigi, iš visa, kas pasakyta apie Telšietes At-kes, matome 
kad žmonių darbas nedingsta kartu su laiku lakūnėliu, bet pa
silieka žmonijoje amžinai gyvuoti.
Telšiai 1923. II, 17. Sigutė.

Marijampolė. Is tiesų, galima manyti, kad tos Marijam- 
polietės nieko\neveikia, vien snaudžia. Vis tik jos dirba, ir jų 
darbą pavedu gerbiamosios «Naujosios Vaidilutės» skaity
tojoms įvertinti. 5

Gimnazijoj yra įsisteigę «Jaunesniųjų ateitininkų» org., ku
rios nariai žemesniųjų klasių mergaitės ir berniukai, ;r «Vyres
niųjų ateitininkų» org., kurioj dalyvauja aukštesnių klasių mo
kiniai. Ypač šiemet žymu ateitininkių darbas.

1922 metais rugsėjo mėnesyje, per «Vyresniųjų ateitininkų» 
visuotiną susirinkimą kilo sumanymas, kad mergaitės ir vaikinai 
kuopelėse veiktų atskirai.
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Šis sumanymas buvo įvykintas, nors pradžioj mes mergai
tės buvome nusiminusios, kad vienos neįstengsime tvarkytis ir dar
buotis kuopelėse. Bet mergaitės nenustojo vilties, o, tik Dievui 
padedant, griebėsi darbo, ir jų darbas buvo vaisingas. 1922— 
XII—18 d. per visuotiną susirinkimą, sulyginus veikimą mergai
čių ir vaikinų, pasirodė, kad mergaičių lavinimosi darbe daugiau 
nuveikta, kaip vaikinų. Jie buvo priversti pakeist tą nuomonę, 
kad mergaitės į susirinkimus ateina tik laikui praleist arba tik, 
tik..., o darbo jų visai nebežymu. Mergaitės daly vauja taip pat 
įvairiose sekcijose. Tiesa, ateitininkų jau nuo 1921 met. sausio 
29 dienos gyvuoja «Eucharistininkų» būrelis, vieno kunigo glo
bojamas, kurio narių dauguma mergaitės. (Apie šio būrelio 
veikimą gal parašysiu daugiau).

Nėra Marijampolėj nė vienos katalikiškos draugijos, kur 
nedalyvautų mokinės. Nueikim į moterų susirinkimą, ir ten rasime 
vieną kitą mokinę; blaivininkų, pavasarininkų susirinkimuos vis 
tuoj pamatysime mėlyną su žaliu raikšteliu mokinės kepuraitę...

Na, kad mano pranešimėlis nebūt per ilgas ir per nuo
bodus — aš baigsiu... A. Pakalnė.

Ukmergė. Iš visų Lietuvos gimnazijų labjausia gal yra 
nuskriausta mergaitėmis Ukmergės gimnazija. Nors yra 8-ios 
klasės, bet mergaičių yra labai maža, ypač vyresnėse klasėse. 
Jau keli metai, kaip čia gyvuoja ateitininkų kuopa. Prie jos 
prigulėjo ir keletas mergaičių. Kaip paprastai, mergaitės yra 
nelabai drąsios, taip ir pas mus kuopoje, nors ir ne visą laiką 
tylėjome, bet ir iškelti kokių klausimų nedrįsome. Kai kurios 
suprato reikalą mergaitėms labjau susigrupuoti, labjau pagvil
denti jas liečiančius klausimus, bet nebuvo kas organizuoja, dar 
buvome labai maža pribrendusios.

Pasirodžius «Naujajai Vaidilutei» be galo, nudžiugome. 
Tiek minčių ji mums suteikė. Joje radome atsakymus į dau
gybę klausimų. Ji nušvietė ir parodė kelią, kuriuo turi eiti 
mergaitės. Padėjo pažinti savo vertybę. Be to, pamatėme, kiek 
daug yra jaunų, idealių mergaičių, dirbančių kilnų darbą. Su
teikė noro sekt jų pavyzdžiu. Džiaugėmės, kalbėjome, kaip 
sudaryt mergaičių kuopelę, bet taip ir išsiskirstėm vasaros at- 
stogoms.

Grįžusios po vasaros atostogų atsiminėm pereitų metų 
svajones ir rugsėjo 22d. padarėme susirinkimą visų ateitininkių ir 
dar pakvietėme keletą neateitininkių. Pakalbėjom apie reikalin
gumą mergaitėms atskiros kuopelės ir išrinkome valdybą. Į kuo
pelę įėjo vyresnių ir jaunesnių klasių draugės. Praėjus kuriam 
laikui, gimnazijos vyresnybė uždraudė dalyvauti bet kokiose 
kuopose jaunesniems, kaip 16-os mėtų. Tokiu būdu jaunesnės 
draugės atsimetė ir liko tik vyresnės. Dabar kuopelėje yra 10 
narių. Susirinkimus darome kas antra savaitė. Juose visumet 
skaitomas koks referatas, pačių narių rašytas, atpasakojamos 
kokios knygelės, skaitoma iš knygų. — Darbas kol kas eina
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!et «kaip mokam, taip šokam».
ne kaip. Esame visos dar mažai išsilaivinusios, vyresnių, kad 
mums padėtų, nieko neturime. E 
Stengiamės kuo daugiausia skaitj
j vokiečių kalbą. Kad geriau jos pramoktume, susirenkame 
kartais praktiškiems pasikalbėjimams tąja kalba.

«Naujoji Vaidilutė» yra mums didžiai laukiamas, brangus 
svečias. Nekantriai jos laukiame, ir kiekvienas jos pasirodymas— 
didžiausias džiaugsmas. Randame joje peno savo sielai ir 
širdžiai, pamokinimų, kurių taip esame reikalingos, sužinome

jėgų. -1 - k e.
Sakiai. Jau antri metai, kaip gyvuoja Sakiuose mergai

čių moksleivių «Vaidilučių» kuopelė. Šiais metais veikimas 
yra jau kiek įvairesnis, nors narių nepadidėjo. Pats sutvarky
mas kiek pakeistas. Pirmiaus buvusi tik viena kuopelė, geres
niam veikimui, perskirta į dvi: vyresniųjų ir jaunesniųjų mer
gaičių kuopelę. Vyresniųjų m. kuopelė yra gan maža, kadan
gi joje dalyvauja tik dviejų vyresniųjų klasių mergaitės.

1922 m. lapkričio mėn. buvo suruošta savybės vakarėlis. 
Vaidinta «Dyglių takais». Vaidinimas pavyko gan gerai. Gau
tas 50 litų pelnas skirtas sušelpti «Naująją Vaidilutę».

Raseiniai. Praeitame «N. V-tės» sąsiuviny (43 pusi.) drau
gė A. D. rašo, kad aš praeitų metų konferencijoj pranešusi viso 
mergaičių būrelio vardu.

Mūsų Mergaičių Moksleivių Būrelis nepriguli nei prie ku
rios vienos partijos, o yra visai atskiras; ir aš nepranešinėjau 
Būrelio vardu, o tik norėjau pasakyti savo asmens vardu, ką 
veikia musų mergaitės.

Paskiau sako, kad mes darydavom slaptus susirinkimus, 
«kapinėse». Tai niekuomet! (draugė supainiojo su kitų gimna
zijų draugių pranešimais). Nors mus vaikinai ir labai persekiojo, 
bet mes nekreipėm dėmesio į jų priekaištus, ir visuomet dary
davom susirinkimus gimnazijos bute.

Toliau sako, kad mes pasivadinom «atžalininkių» kuopa, 
ir kad susispietėm į būrelį tik dėl to, kad atremtume vaikinų 
«priekaištus ir pajuokas». Visai ne! Mes pasivadinom save 
Mergaičių Moksleivių Būrelis ir pasistatėm sau tikslą: a). Jung
ti mergaites, b}. Apšarvoti jas mokslu ir dora c). Rengti ir 
pratinti prie visuomenės darbo. K. Rudaity t ė.

— Iš Raseinių dar gavome ir kitą, draugės Žibutės, 
korespondenciją, kurioje taip pat atitaisoma praeitame «N. V-tės» 
sąsiuviny įdėtas pranešimas ir rašoma apie dabartinį Raseinių 
Gimnazijos Mergaičių Būrelio veikimą. Drauge Žibutė rašo 
atitaisymui:

— «Tiesa, iš pradžių buvome labai vaikinų persekiojamos, 
darėme slaptus susirinkimus, bet niekuomet neprisiėjo slapsty
tis kapinėse».
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«Mes nei «atžalininkėmis» nei «ateitininkėmis» ir nei ku
riuo kitu vardu nepasivadinome, o tiesiog vadinomės Raseinių 
Mergaičių Moksleivių Būrelis». ,

«Raseinių Liet. Gimnazijoj dar niekuomet nebuvo ir nėra 
jokių «Aušrininkių» nei «Aušrininkų».

«Mūsų būrelis susikūrė, kad lavintųsi, lavintųsi visapusiš
kai, gvildentų moterų klausimą, apsišarvotų mokslu, dora ir tt., 
o ne kokioms ten pajuokoms atremti».

— Apie dabartinį Būrelio veikimą draugė Žibutė rašo:
— «Dabar mūsų būrelis labai, gerai gyvuoja. Susirinki

mus darome be vaikinų. Susirinkimai esti labai energingai ve
dami. Mergaitės kiekvieną susirinkimą skaito referatus, iškelia 
daug įvairių klausimų ir sumanymų, greitai tur būt išleisime 
laikraštuką «Šviesą». Žodžių mergaitės labai aktingai dalyvau
ja savo būrelyje.

Tiesa, pirmiau, tai jau visai buvo nusmukęs. Susirinkimai 
labai būdavo retai ir tai daugiausiai neteisėti; mergaitės daly
vaudavo būrelyje visai be energijos, be ūpo. Pasirodė prie
žastis ta, kad vaikinus jsileisdavome į susirinkimus. Kuomet 
pradėjome daryti susirinkimus vienos — darbas eina visai ki
taip. Tikimės susilaukt gerų darbo vaisių». Žibutė

Panevėžys. w Iš Panevėžio padangės jau buvo pernai ra
šyta «N. V-tėj». Šiais metais nedaug permainų teįvyko. Pernai 
mergaičių gimnazija buvo nepilna, tik 7 kk, o šiemet jau pilna 
ir mokinių skaičius, žinoma, padidėjo. Šiais mokslo metais 
gimnazijos gyvenimas eina ta pačia vaga, bet daug sparčiau. 
Meno kuopoj, taip pat ir prigimtininkų būrely, šaly mokytojų 
paskaitų, skaito mokinės ir mokiniai savo referatus: pirmojoje 
iš literatūros, antrojoj iš prigimties mokslo. Be to, gyvai vei
kia ir gimnazijos skautai. Sausio mėnesio 27 d. buvo skaučių 
draugovės vakarėlis, kuris publikai padarė linksmo įspūdžio. 
Visi gėrėjos mūsų skaučių rupestingumu ir tvarkingumu.

Bet tuo veikimu Panevėžio moksleiviai nepasitenkina; jie 
veikia ir už gimnazijos sienų, savo kuopose. Ateitininkų kuo
pa neblogai veikia; ypač malonu buvo mergaitėms išgirsti 
naujos revizijos pranešimą, kad Mergaičių Sekcijos praėjusiais 
metais daugiausiai veikė. v Sniegulė.

Lazdijai. Seinų «Žiburio» gimnazijoj yra įsikūrusi mer
gaičių kuopelė. Ji leidžia laikraštėlį «Lauko Lelijos». Jau išlei
do trejetą sąsiuvinėlių.

AUKOS
„Naujajai Vaidilutei“ leisti.

Kauno St. Ateitininkų kuopa 100 litų, kun. J. Vailokai
tis 100 L; p. Rinkevičius 17 L; prof. Šalkauskas 15 i.; kun. Do
gelis 10 1.; kuri. Dambrauskas 10 1.; p. Galdikienė 10 l.:v p. J. 
E. 10 L; kun. M. Krupavičius 10 L; Ladygienė 5 L; Šakk- 
ėts 50 L; Telšietės 100 litų. Aukas priėmė ir nuoširdžiai dėkoja
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