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Švenčiausios Panelės legendos.
1. Našlaičių ašaros.

Oi liūdna, liūdna gyventi našlaičiui! 
Karti duonelė, riekta ne matušės, 
Kieta -lovelė, klota ne matušės, 
Tarti ne motynos — šaunūs žodeliai.

• Tat gailios teka dažnai ašarėlės 
Našlaičių vargšų; padažo jos kąsnį. 
Pamotės rankos kietos jiems paduotą, 
Sušildo, karštos, juodą pagalvėlį, 
Pamotės rankos šaltos jiems padėtą.

• • • • • • • 
Bet nė viena, nė mažiausia nežųva 
Tų ašarėlių: jas angelas renka 
J aukso taurę, lyg deimantai būtų 
Brangių brangiausi, — ir pilną pririnkęs, 
Lekia j dangų, pas sostą Marijos. 
Ir atsiklaupęs, prie Jos šventų kojų 
Tą augštakainį jis padeda indą. 
Ir toksai skausmas iš to kįla indo, 
Kad Motynėlės Švenčiausiosios veidas 
Blausias, Jos dieviškos akys nuliūsta 
Ir iš jų rieda dvi ašarų p erlös. 
Angelui paskui maloniai pamojus, 
Liepia sušaukti našlaičių tų motynas, 
Kurios jau vaikščioja šventos, laimingos, 
Po dangaus sodnus. Ir štai jau atbėga 
Iš visų pusių — šviesingos ir lengvos — 
Spindinčios rūbų spalvoms įvairiomis, 
Apsup Švenčiausiosios Motynos sostą 
Gyvąja laumės juosta.
Tuomet Marija saldžiu savo balsu, 
Skambančiu meiliai, kaip angelo arfa, 
Sako: «Nors amžiams jau esat laimingos, 
Vis dėlto rūpi jums brangūs vaikeliai 
Žemės varge be globos pasilikę, 
Lyg tie paukštyčiai, kuriems motinėlę 
Vanagas piktas sudraskė. Nors aiškiai 
Jau dabar žinot, kad žemės nelaimės, 
Visas jos vargas, ir skausmas, ir skurdas 
Dangiškos laimės vienos valandėlės 
Negal atsverti; kad tai vien mažutis
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98 Švenčiausios Panelės legendos.
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Tėra lašelis tos amžinos laimės 
Jūrėj beribėj — bet motynų širdyj 
Ir tą lašelį norėtų sumažini. 
Eikim tat visos į žemės pakalnes, 
Nešdamos dangiško džiaugsmo krislelį 
Verkiantiems ten našlaitėliams nabagams». 
Ir visos motynos linksmos, dėkingos, 
Lenkias žemai prieš Švenčiausią Panelę, 
Lyg pievų gėlės vėjelio papūstos.
«Pas vaikelius! Pas vaikus mylimuosius!» 
Gieda jų širdys ir veržiasi žemėn. 
Dabar Marija, nuo sosto pakilus, 
Ant sidabrinio spindaus savo rūbo, 
Tarsi iš mėnesio puikiai nuausto, 
Mėlyną užmeta platų apsiaustą, 
Lyg dangus, žvaigždėmis visą nusėtą, 
Ir iš šviesingų palaimintų sodnų 
Eina į tamsiąją žemės pakalnę.
O paskui Motynų Motynos skuba, 
Lyg tos avelės paskui savo vadą, 
Motynos kitos.
Žemėj naktis. Sidabriniu voaliu 
Veidą uždengus, ji skęsta svajonės". 
Tokia tyla ir ramybė aplinkui, 
Kad žvaigždeles girdi mirgant ir kuždant, 
Kuždant vis žemei, kaip kilti prie jųjų. .. 
O žemė klausos ir tylitelaičiai 
Retkarčiais dūksi. Ak, puikios žvaigždelių 
Paslaptys, tik kad tiek sunkios, tiek sunkios... 
Taip augštai žvaigždės, toks tolimas kelias... 
Kaip graži žemė nakties valandoje!
Nuo pievų kįla augštyn baltas rūkas, 
Lyg ilgesys žemės siunčiamas dangui, 
Ir dobilėliai saldžiai saldžiai kvepia. 
Pilna stebuklų, kur tik pažiūrėsi: 
Menkos trobelės puikiais virto rūmais, 
Kelias dulkėtas — raikščiu sidabriniu. 
Tuo sidabriniu taku ein Marija.
Žvaigždės taip spindi ant žydro apsiausto, 
Kaip tos augštai. Dangaus tarsi sklypelį 
Ėmus atkirpo Ji tam savo rūbui. 
Paskui Ją, skraistėms baltoms apsigobę, 
Motynos eina. Tyla ir ramybė. 
Tik kartais šunes sulos tolumoje 
Ir griežlė pievoj sugrieš savo dainą; 
Kartais zuikelis, iššokęs į kelią 
Pas pat Mariją, prie Jos glaudžias kojų 
Ir Jos paglostyts, į dobilus skuba.
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Kartais žvaigždelė padangėj! miršta, 
Begalėn kritus ugnies kaspinėliu. 
Ir tuomet motynos poterį šnibžda 
Už tą sielelę, kur skirias nuo kūno. 
«Pasigailėk jos, sūnau!» Kalb’Marija. 
Kaiman įėjus, čia vienas, čia kitas 
Baltas stuomuo, atsiskyręs nuo būrio, 
ESna į kiemą, kur, žemėje būdams, 
Verpė gyvenimo margą siūlelį. 
Vos tik įėjus j tylų kiemelį, 
Cypdantis džiaugsmingai šuo puolą prie jųjų, 
Ponią pažinęs. Jos meiliai jį glosto, -
Žvalgos aplinkui: baltuoja takeliai 
Jų praminti. Šit tasai į svirnelį, 
Antras į tvartą, į šulinį trečias... 
Dabar jau kitos čia vaikščioja pėdos... 
Ak, šioje žemėj akimirksnis viskas! 
Tuojau į grįčią, kur miega vaikeliai, 
Skuba nekantrios. Šalia atsisėdę, 
Jiems akeles ašarotas bučiuoja, 
Glosto jų kiaurus, juodus marškinėlius 
Ir plaukelius jau seniai bešukuotus 
Dailina meiliai; ir kužda į ausį 
Apie dangaus stebuklingas gražybes, 
Kaip dangaus pievoj patsai Viešpats Jėzus 
Žaidž’ su gerais ir paklusniais vaikeliais. 
O vaikai mato sapne motynėlę, 
Glaudžias prie jos, rankeles jos bučiuoja, 
Klauso jos balso ir šypso laimingi.

‘ Paskui dar eina toliau, į seklyčią, 
Kur jau seniai užimta jų vietelė. 
O žemės ryšių beribis trapume! 
Prie vyro lovos tenai pasilenkę, 
Pirštus šviesingus jam deda ant kaktos. 
Ir mirusiają sapnuoja jis žmoną, 
Gražią ir baltą, kaip Dievo šventosios, 
Kurios bažnyčioje puošia altorių. 
Ji giliai, liūdnai į jį pažiūrėjus, 
Sako jam: «Tėve, vaikų neužmirški!» 
Ir jis atbunda. Jo žemiškos akys 
Dangiškos viešnios pas lovą nemato, 
Bet siela esant ją čia lyg nujaučia: 
Kažko graudu jam, ir liūdna ir gaila 
Mirusios draugės ir josios vaikelių... 
Amžiną atilsį už jos dūšelę 
Šnibžda, žadėdams sudrausti pamotę. 
Paskui prie miegančios lenkias pamotė 
Ir ji sapnuoja: mirtis pas ją stovis.
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100  Švenčiausios Panelės legendos.

Ir savo marų galanda jau dalgį. 
O ji taip bijo, taip bijo Dievulio 
Teismo teisingo... prie lovos štai stovi 
Vargšai vaikai, neprausti, nešukuoti, 
Nei jos pamokyti, nei pamylėti...
«Dieve, atleisk man!» ji šnibžda per sapną. 
Ak, sunku mirti nuskriaudus našlaičius! 
Motynos eina šalin iš seklyčios 
Ir dar kartelį vaikus pabučiavę, 
Jos Kryžiaus ženklą ranka spinduliuota 
Deda ant jų, o paskui, lengvapėdės, 
Bėga į tvartą. Ar visos karvelės?
Ar daug avelių jaunų atsirado?
Ar jau nukirptos? Ak, jų minkštų vilnų 
Ar našlaitėliai begaus drabužėlį? t 

• • • • • • •
Bet šioje žemėj yra dar vaikelių 
Nelaimingesnių už anuos našlaičius, 
Kurių matušės geresniu pasaulin 
Nulėkė laisvos. Jų motynos nelek 
Niekur augštyn. Taip giliai jos įklimpo 
Į šio pasaulio džiaugsmus ir linksmybes, 
Kad neberūpi savi joms vaikeliai.
Ir auga vargšai, menki gyvnašlaičiai, 
Motynos meilės niekad nepažinę, 
Ir jos širdies šilumos nepajutę — 
Nematę saulės liūdni augalėliai. 
Pas juos tat eina Šventoji Panelė. 
Kalbin’ meilingais meilingais žodeliais, 
Jų niekados, niekados negirdėtais, 
Ir galveles pasilenkus bučiuoja — 
Ak, niekados, niekados nebučiuotas. 
Ir Josios meilės karštuos’ spinduliuose 
Šįla sušalusios, stangios sielelės,
Skleidžia lapus, lyg gėlelės prieš saulę.

• • • • • • * 
Paskui vėl renkas šventasis būrelis. 
Ašaroms žiba jų dangiškos akys: 
Ak, kodėl žemėje meilės taip maža! 
Ak, kodėl žmonės taip žemėn įstrigę 
Šliaužioja, niekad galvos nepakėlę 
I tas erdves begalines, žvaigždėtas, 
Ir neapykantos pilnos jų širdys 
Verčia tą gražią, tą nuostabią žemę 
Kits kitą giliančių palčių lindine. 
Tarsi nežino nei yra girdėję, 
Kad laimių laimės vien meilė teduoda
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Jau tylios, lengvos jos pradeda kilti 
Nuo žemės klonių žvaigždėton padangėn. 
Oras suskambo ne žemės meliodija... 
Tai angelų chorai priešais išlėkę, 
Sveikina: Avė, o avė, Maria!

Marija Pečka uska i t ė.

Siaučiančiuose vėjuose...
Einu sodo takeliu. Takelis ringuojasi, raizgosi aukštų 

medžių tankumyne ir nyksta jame. Jo paviršius padengtas ne- 
bestora ledo plutele; tik kelių pėdų pėdsakai žymu — matyt, 
maža kieno temindomas takelis. Viršuj mano galvos aukšti 
sodo medžiai susipynę vainiku ūžia nepaprastą pergalės himną 
pavasariui. Jų ūžime girdėt džiaugsmingas kovos laimėjimas — 
pavasaris pergalėjo žiema! Jis žada medžiams ir visam ap- 
apmirusiam žemės paviršiui sutverti kugždančią vasaros gyvybę, 
padabinti puikiausiu rūbu ir paskleisti saulės spindulių...

Aš ringuojuos, drauge su takeliu, medyne. Vėjas daužosi, 
plasnoja galingais padangių sparnais, kaip aras aukštų Alpių 
viršūnėse! Jis suokia Sacharos tyrų himną, pūsdamas iš mil
žiniškos savo krūtinės. Smarkus vėjo verpetas pagavo mano 
apsiaustą ir blaško, mėto į šalis, lyg keikdamas mane, kad drį
sau įžengti į jo karaliją. Bet aš netėmijau jo pykšio, nejaučiau 
šaltų pabučiavimų vėjo — mane minties sparnai nešiojo toli, 
toli nuo pasaulio...

Ten toli, beribėj erdvėj buvo tylu, ramu, gera... Aplin
kui supė skliautai mėlyno dangaus, šypsojosi’meili saulutė,jū- 
ravo plati jūra. Mano siela ilsėjosi aukštų kalnų viršūnėse ir 
džiaugėsi, gėrėjosi visa apsupančia gražybe. Aš užmiršau vė
juotą sodą, užmiršau kvatojantį pasaulį, užmiršau rūpestingą rytojų. 
Man džiaugsminga buvo toly... niekas nedrumstė švento ra
mumo ...

Tik vienu sykiu trūko svajonių siūlas, pranyko bekraštė 
erdvė su savo grožiu ir aš vėl pasijutau siaučiančiame sode.:. 
Sodas buvo aptemęs. Aukštieji medžiai, blaškydamies viršū
nėmis, gaudė liūdnai verkiančią raudą. Įsivyravusį vėtra 
blaškė sukino lieknas jų viršūnes, matyt, vkeršindama už 
trukdymą dūkstančio kelio į plačius laukus. Žolelės, vos išsi
vadavusios nuo sunkios žiemos skaros, liauniais liemenėliais 
lankstėsi prie velėnos ir bučiavo ją pageltusiomis lūputėmis.

Man akyse pradėjo mirguliuoti, suktis, bėgti balti šešė
liai. Visas sodas prisipildė įvairių įvairiausių keistų šmėklų, 
kurios šoko pasiutusį šokį — audra siautė. Vėjas draskėsi
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aplink manęs: vėtra siautė pačiame jdūkime; šmėklos švaistėsi 
medžių tankumyne: tai kilo, tai nyko, tai vėl susispietę ratų 
rateliais narstėsi medžių šakose sukeldamos audroje baisingą ūpą.

Aš buvau viena sode. Beklajodama tarp įdūkusių bangų, 
tarp bėgiojančių šmėklų, išgirdau lyg žingsnius priešais atei
nant Nustebau. Kas galėtų eiti į gyvuojančią audrą? Ką 
viliotų iš linksminančio pasaulio į tas audringas pilkumos jūras ? 
Kas ieškotų ramybės, poilsio siaučiančiuose vėjuose... Jog 
dar nemačiau nei vieno žmogaus tame sode; jog tarp vėjo kau
kimo čia tylu, ramu, liūdna, o pasaulis nemėgsta ramybės — 
jame trukšmai, klyksmai tesikartoja...

Juk aš buvau viena sode. Aš ilsiuos! toje audroje, pa
saulio klegesiai nedrumščia šventos ramybės; man džiaugsminga, 
ramu vėjuotuose sūkuriuose.., Bet kas gi galėtų eiti į tą 
vėtrą? Įsitikinau, kada pakėlus galvą pamačiau, iš tikrųjų, atei
nant aukšto ūgio žmogystą, užsivilkusią juodu apsiaustu, kurio 
skvernus nešiojo vėjas ore ir rangė įvairias, keistas formas pil
kumoje.

Priėjo arčiau. Jo veidas buvo truputi paraudęs nuo aš
traus vėjo, kuriame atsispindėjo liūdesis, skausmas, nuovargis ... 
Iš po juodų, kabančių ant kaktos, garbanų degė didelės, juodos 
akys. Jų žvilgis buvo panertas pilkumos toly... Aš pažiūrėjau 
į jo akis ir dar daugiau nustebau, negu pirma — man jo akys 
pažįstamos! Aš dažnai jas matau sapne, mėlynėj padangėj, 
svajonių karalijoj. Skaudžiose valandose tiesiu minties siūlą 
j jas, guodžiuos joms, pasakoju auksines svajones. Jos mane 
supranta, nuramina, ištiesia meilės ranką ir giliu žvilgsniu pa
lydi į gyvenimą. Aš dažnai iš nežinių ilgiuos jų, pinu meilės 
svajones joms... Tada man malonu, . ramu darosi. Aš užmir
štu pasaulio skausmus...

Jis, matyt, taip pat nustebo sutikęs mane paskendusiame 
audroje sode. Akių žvilgsniai susitiko. Jis sustojo ir tyliai 
paklausė:

— Ar myli šituos kaukiančius vėjus? Ar myli siaučian
čias audras? Ar myli gyvenimo sūkurius vėjuotus? — Jis už
simąstė.

— Taip, atsakiau, myliu vėjus, myliu audras, myliu vė
juotus sūkurius ir ieškau juose ramybės... poilsio. Aš tik čia, 
toj audringoj jūroj užmirštu baisųjį pasaulį su jo klegesiais, 
užmirštu spyksanti akyse kerštą... Aš tarp ūžiančių audrų 
pasilsiu... — išpasakojau pirmąjį sykį sutiktam žmogui gyvuo
jančias krūtinėj mintis, kurios niekam nebuvo žinomos. Įsmei
giau į takelį akis ir laukiau, ką jis atsakys. Pažiūrėjo jis į 
mane ir pasakė:

— Sutikau mylimų svajonių šešėlį, kuris pina raudonų 
rožių vainiką ir mezga laimingą rytojų... Sutikau sielą, kuri 
užiebė meilės ugniakurį mano krūtinėj...
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— Keliauk, mylimasis, į svajonių šalį, kurioj Tave vėl 
sutiksiu prie meilių saulės spindulių, prie ramiai banguojančiu 
jūrų... ;

jis nusišypsojo vaiko šypsena, pažiūrėjo į mane ir panėręs 
žvilgsnį į beribį tolumą nuėjo. Aš girdėjau, kaip žvirgždai 
treškėjo jam po kojų, kaip žingsniai kas syk ėjo lėtyn ir lėtyn. .. 
Kada atsisukau pažiūrėti į kurią šalį jis nukeliavo, jo jau ne
bebuvo matyt, jis buvo pranykęs kartu su vėjo keliu tarp me
džių ir audros. Aš prisiglaudžiau prie samanoto verkiančios 
liepos liemens ir drauge verkiau su ja. Aš jaučiaus laiminga; 
karštos džiaugsmo ašaros riedėjo į pageltusią velėną. Mano 
krūtinėj kartu buvo liūdna... džiaugsmingą... gailų...

Vėjas blaškė mano rūbus; raizgė, s klaidžioj o plaukus ore 
ir juokėsi su jais žaizdamas. Aplink mane siautė tos pačios 
audringos pilkumos jūros, kaukė vėjai medžių šakose, šoko še
šėliai įdūkusį audros šokį. Bet aš nieko nejutau... Aš te
mačiau liūdnas, susimąsčiusias akis įsmeigtas į tolį, kuriose degė 
amžinasties ugnis, kuriose liūliavo begalinė jūros mėlynė, ku
riose atsispindėjo sielos grožis...

22.III.15. Meilutė.

<
f

Atsiminimai.
'I

Atsimenu gerai vieną gražų vasaros vakarą ir naktį. Tada 
buvo atostogos; aš gyvenau savo gimtajame kaime. Todėl tu
rėjau progos daug tokių nakčių matyti. Bet ne! Tokių, kaip 
šitą, tik vieną ir pirmą mačiau.

Saulutė jau seniai buvo apleidus mūsų Viešpatiją ir jos 
vietoje vyravo slaptinga pilka tamsa. Tai buvo nepaprasta 
naktis: — šiaurės horizontą dažė rausvos žarijos, pamažu slink- 
damos rytų pusėn... O pietų padangę siautė vien gili tamsa. 
Augštai dangus mirguliavo, tartum mėlinas aksomas brangiųjų 
akmenų išsagstytas. Ir blaivūs pietų debesėliai, kada-ne-kada 
skubiai nubėgdavo rytu pusėn, braukydami išblyškusį mėnulio 
veidą. Ant žemės viešpatavo tyla... ji miegojo... Kad kartais 
ir pasigirsdavo vienas antras balsas ar tai apsisapnavusio, ar iš 
miego pabudusio gyvio, tai greit vėl nutildavo ir vėl ramu...

Taip... visi miega, saldžiai sapnuoja, o aš kodėl?., kodėl 
ne?., nežinau... Miegas namęs neįveikė... jo suviliojimams ne
tikėjau. Maloniau man buvo sėdėti savo kambarėly prie atviro 
lango ir žiūrėti j vasaros rytų didėjančias žarijas. Tiesa, plataus 
akiračio neturėjau, nes iš dešinės kliudė sodas. Todėl kairėje, 
tartum tyčia plati išsiliejusi lanka darė man gilų, paslaptingą 
reginį. Bet ir čia aš nelaiminga, neilgai tuomi galėjau gėrėtis... 
Pamažu kilstantis iš po žemės rūkas apklojo visą žemelę ir tuo
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užstojo mano grožėjimosi kelią nakties paslaptimi. Jis man 
buvo nemalonus..., aš jam keršyti norėjau... Ne keršyti, bet ko
voti, nes man rodėsi, kad jis nori nuslopinti visą gyvybę...

Apklojęs lanką, pradėjo pamažu j mane artintis... Man 
darėsi baugu... Ar gi jis mane nuslopinti norėtų?.. Ką aš jam 
padariau, ko jis iš manęs nori?.. Gal todėl, kad drauge su lakš
tingala nemiegu, ir tuo griauju nakties slaptingąją tylą!?.. 
Ne... ne, aš nekalta, aš tylos negriauju... aš nedainuoju, tik pa
mažu kvėpuoju... žiūrėk, kaip jau arti! Bijau... Langą daryti?.. 
O... ne... ne, kovoti, jis priešas. O jei neįveiksiu?.. Baugu... Bet 
jis... jis... žmoniją nori nuslopinti!.. Aš to nedaleisiu, aš ko
vosiu... Jau rengiuosiu, bet aš viena? kas padės?., nieko nėra... 
Ne, neviena, šimtai jau kovoja ir tavęs laukia. Jie manęs laukia? 
o aš... aš... nesiskubinu! ak, nedorėlė!

Jau sparnai išskėsti ir lėkti ketinau, bet jis buvo taip arti, 
aš pabūgau... Mačiau prieš akis mirtį — bedugnę... Taigi, jei 
žūsiu, kam kovoti, kas gėrėsis tos kovos vaisiais? Ir langą jau 
uždaryti ketinau, bet širdis suskaudo, jį kovos norėjo... todėl, 
ir nepasijutau, kai j priešą skrijau... Žiūrėk, kaip jis vmanęs 
bijosi: kur lekiu-— vis nuo manęs bėgą, kelią duoda. Žiūrėk, 
kaip sekasi.

Energingi sparnai dar labiau suplasnuojo ir džiaugsminga 
širdis pasiryžo visą pasaulį aplėkti, kad tik priešą įveiktų.

Bet jau trupučiuką-pailsau..., o darbo... darbo, laukas ne
įmanomas... Poilsio trokštu! Sustojau, atsigręžus pažiūrėjau, su
drebėjau... Maniau išvysti gražią, giedrią žemės padangę, bet 
ką išvydau? Toki pat tamsūs rūkai, kaip ir priešaky. Aš... 
priešų vidury? Man pavojus?... Bet ne... jie manęs bijosi, arti 
nelenda, tik iš tolo tyčiojasi. To nepakenčiu-: «jis iš manęs 
tyčiojasi?..»

Sparnai dar labiau suplasnojo, jėgų padidėjo ir priešas 
man platesnį kelią skyrė. Aš skrijau patenkinta. «Bet visgi 
tyčiojasi?...»

Šen... pagalbon, šen..., kad daugiau mūsų priešų įveiktume, 
žmoniją išgelbėtume... Niekas negirdi... Aš lėkiau, lėkiau, priešą 
vijau; jis bėgo, bet visgi tyčiojosi neatleisdamas. Ir norint man 
kelia davė, bet vis į mane artintis norėjo... jis mane viliojo...

Bet aš jo neklausiau. Ir kada jau taip arti buvo, kada 
savo švelnia ranka maloniai glostė mano sparnus, aš maniau 
pasiduoti. Tačiau širdyje pajutau didį skausmą, ji liepsnojo 
neapykanta. Dar sykį sušukau «Sen.! pagalbon!», bet niekas ne
girdėjo. Tada, matydama, kad priešo neįveiksiu, pasiryžau ge
riau apleisti kovos lauką, nekaip jam pasiduoti. Ir suglaudus 
sparnus, skubiai nėriausi aukštyn, kur priešo nebuvo, kur skai
stu buvo.

Žvaigždutės taip ramiai per ištisą laiką žiūrėjusios, dabar 
smarkiai sumirguliavo, lig pajuokdamos mano bailumą. Man 
pasidarė nedrąsu, neramu... aš gėdijausi.
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Dirstelėjau, ką priešas beveikia. Jis iš manęs dar labiau 
tyčiojosi... didžiau bangavo, žemelę slėgė. Aš pamišau... mano 
protas nebeveikė. Vėl norėjau kovos, vėl norėjau skristi į 
priešą. Tiems mano pasiryžimams pritarė visa padangė. Ir mė
nulis, linksmiau šypsodamas, linkėjo laimingos kloties... •

Ir jau leidausi žemyn, priešui antrą karą skelbiau, dar 
gal daug žiauresni, tačiau nelaimė, nebepradėjau... Atsivėrė 
akys ir pamačiau, kad tai sapnas. Stvėriausi žiūrėti, kame tie 
mano galingieji sparnai, bet ją nebuvo. Man pasidarė gaila, aš 
jpos norėčiau turėti...

Ir kur aš laksčiau, kokiame pasauly atsidūriau? Išplėtusi 
akis žvalgiausi, kad greičiau sučiupčiau naująjį vaizdą. Ir ką 
išvydau? tą patį kambarėlį, toje pačioje kėdėje sėdėjau.

Kur tas rūkas, kur priešas?.. Jis irgi pamažu augštyn kyta, 
ar tai užleizdamas vietą skaistiems tekančios saulutės spin
duliams, ar su jais kovos geisdamas... O gal mano nuveiktas? 
tai aš laimėjus?!.

Man buvo malonu, širdis šypsojos ir gilią padėką reiškiau 
saulutei už pagalbą...

Telšiai 23. III. 12. A-da.

Pavasario žingsniai.
■ ' t

Apmirusią gamtą tyliai pabučiavo 
Saulutės raudonas,skaistus spindulys; 
Per eterą saulės šilmė nubangavo — 
Išaušo malonus, giedrus rytmetys! 
Vai, tieskite kelią: saulutė keliauja! 
Meiliai vai jau mumis šypsosis diena. 
Štai, vėjas kaip pučia... kaip jis nerimauja, 
Kaip gailiai štai verkia dėl ryto šalna!
Vai džiaukis rytojumi, miela žemele, 
Nors tavo krūtinę dar kausto ledai. 
Žiūrėki, antai, tyliai šniokščia girelė 
Ir gieda paukšteliai padangėj linksmai. 
Vai puoškis, gamtele, į apdarą žalią, 
Vai džiaukitės žmonės rytojaus grazna... 
Pavasaris eina!... Saulutė tur galią 
Ir žiemą išvys Nemunėlio vaga.

ö n.
♦

Jau baigia verkęs baltas sniegas, . 
Prieš saulę atsišpirt negali...
Jį veja diegas!.. Tasai diegas, 
Kurs puikiai papuošia mūs šalį.
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Ir koks gamtos meilus dvelkimas!
Kaip juo gaivėjasi krūtinė!
Žmogus nenoroms džiaugtis ima
Ir gėrisi sava tėvyne.
Kiek tai laukuos kalnų ir pievų
Rūbu žalioj u apirėdė!
Maloniai taikinąs su Dievu, 
Stebėdamies, kaip tat surėdė. 
O tos sniegulės, tos sniegutės! 
Kaip sava grože mus vilioja. 
Tai antros lietuvės — sesutės, 

, Kur prie savęs laimužę moja.
Ak kaip gera! Ir kaip maloniai
Saulutes šildo spindulėliai...
Kokie yr’ puikūs tieji kloniai, 
Kaip meiliai gieda vyturėliai!

Kretingoj 1923. P. D-ė.

Saulutei...
Saulutės rausva mano kambario sienas 
Štai liūdnai, tyliai jau bučiuoja...
Štai jos spindulys blykšta, temsta kiekvienas
Ir tylų «sudievu» jau moja...
Jau išskėtė glėbį Baltija plačioji,
Ir jįjin leidies tu, saulute!
Kokia tu skaisti! Ir kaip tu radonuoji...
Kokia tu meili ir švelnutė!
«Sudievu, sudievu!» Turiu bet aš viltį, 
Kad grįši pas mus kitą rytą...
Giedosiu aš tau, kai pradėsi tu kilti , 
Ir glostysiu spindulį šitą..

Kretingoj 1923. P D-ė.

Pavasaris Kaune.
Iš mokinės dieninio 19—22—IV—19 rn

•>

Nemalonios žiemos slogos risčia pabėgo nuo giedrių pa
vasario saulės spindulių. Miesto atšlaifai ir platieji už Kauno 
laukai nupliko. Atgal kelios savaitės, dar kur-nekur buvo 
matyti balzgani sniego taškai, bet suvilgyti šilto pavasario lietu
čio ir tie pranyko. Nusvirusios medžių šakos kyla ir tiesia _su- 
linkusius sąnarius, lyg iš ilgo ir gaivinančio miego žmogus. Net 
žvirbliai ir tie, lyg naujai atgimę, savo balselius lavina. Var-
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nėnai sugrįžę iš šiltesniųjų kraštų į savo namučius sveikinasi su 
peržiemojusiais gyventojais ir, straksėdami po medžių šakutes, 
gieda pavasario himną, jog rodosi žadina suniurusia žmogaus 
dvasią ir verčia žengti pirmin...

Viskas, kame gyvybė, kas nenustojo nuomaringoje kovoje už 
būtį troškimo gyventi,, viskas išskėstu glėbiu tiesias į tos 
gyvybės bangas...

Žiūrėk, jau visuose Kauno atšlaituose matyti jaunučiai 
želmenys, kurie nepaprastu džiaugsmu stiebiasi iš žemės gelmių 
aukštyn prie saulės šviesos. Ir rodos, kad visi augmenys lenk
tynių eina: kiekvienas jų rūpinasi kuo greičiau aųgščiau pakilti, 
kad tik saulės sparnai jį pirmą pasiektų kad tik jis pirmu
tinis pasinertų visas gaivinančioje šviesoje. O tos šviesos 
bangos skrenda pilnos malonaus dvelkimo, ir kur tik 
paglosto žemės paviršių, kur prisiliečia savo lūpomis prie 
atsilsėjusios žemės, ten, tarytum stebuklingu Visagalio jėgų įsa
kymo taku einant, prabilsta gyvybė, pratrūksta žemės krūtinė 
gyvybės verpetais ir skardūs gyvių himnas skrenda aukštyn. 
Aure, prie Nemuno stovi keletas pušų ir eglių, išsitiesdamos 
lipa j kalną ir vis aukščiau kelia viršūnes, tarsi norėdamos už- 
matyti viską, kas Kaune darosi pavasariui auštant. Jos linguo
ja savo šakomis tarsi sveikindamos ir vpritardamos Lietuvos 
gaivintojų sumanymams ir žingsniams. Žibuoklės geltongalvės 
ir palazdžiai nedrąsiai kišą savo galvutes iš po žiemos patalo, 
bet pajutusios saulutės meilų pabučiavimą kuo greičiausiai pa- 
šoksta ir išskečia žiedelius, lyg sveikindamos pavasarį. Mažie- 
jie upeliukai, pirmiausiai išsiveržę iš žiemos pančių, bėga pa
sišokinėdami pranešti Nemunui, jog jau pergalėta. O šitas, Lie
tuvos upių karalius, pasijutęs, esąs stiprus, meta nuo savd pe
čių storąjį žiemos uždangalą ir suskaldęs jį gabalais išsvaido 
ant krantų. Ir vargas tam, kas pasisuka jam ant tako. Jis nu
čiupęs prispaudžia tvirtai prie savo šaltosios krūtinės ir neša 
Baltijos jūron aukas.

Praslinkus porai sąvaičių, upeliai nurimsta. Tik kažin ką 
paslaptingai murmėdami čiurlena tarp akmenėlių. Ir Nemunas 
sugrįžta savo vagon. Iškėlęs krutinę ramiai sau slenka žemyn 
didį darbą padaręs... Bet mano siela nerimsta. Ir šiurpios 
mintys, lyg diegliai veria man krūtinę, veržiasi nusiminimas 
slapčiausių būtybės troškimų sandeliu ir klausia: «ką nuveikei 
žiemos metu? Kas laukia tavęs birželio mėnesyje? Kokie vai
siai pasirodys ateityje tavo žiemos darbo».

... Taigi visi atminimai sukyla tavo naujoms jėgoms ir 
rodosi, kad žiemos sapnas tik tam duotas, kad žmogus jėgų 
prisirinktų naujiems pavasario įspūdžiams, smūgiams atremti.

O pavasari! kiek tu duodi energijos, vilties nupuolusiai 
žmogaus sielai! - Plungės Varnelė.
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Du veidrodžiu.
Garsusis anglas John Ruskin (Džon Reskin) vienoje savo 

paskaitoje apie moteris taip kalba jaunoms mergelėms:
«Žiūrėkite, kad nepraeitų nė viena diena, nepadarius jums 

iš savęs mažumą geresnių būtybių. Tuo tikslu privalote pir- 
mių pirmiausia griežtai formuluoti, kokios esate dabąr. Nemąs
tykite apie tai neaiškiu būdu, pasiimkit popieriaus ir pluksną ir 
aprašykit save taip tiksliai, kaip tik galėdamos. O jei nedrįs- 
tumėt tai padaryti, tai suieškokit, kodėl nedrįsote ir stengkitės 
surasti savyje tiek širdies jėgos, kad galėtumėt drąsiai pažvelgti 
ne tik į savo kūno, bet ir į dvasios veidą. Neabejoju, kad į 
savo dvasią nėra tiek malonu žiūrėti, kaip į savo veidą, dėlto 
ir noriu, kad stebėtumėtės į save labiau atsidėjusios. Tat vi
sados turėkite du veidrodžiu ant savo toaletos ir stengkitės kas 
dien, žiūrėdamos į juos, tinkamai puošti ir kūną ir sielą!»

Bepigu, kad iš tikro turėtumėt du veidrodžiu ant savo to
aletos! Bepigu, kad jums tiek rūpėtų jūsų sielos veidas, kiek 
kūno veidas! Kaip pastebite savo veide kiekvieną dėmelę, kiek
vieną spuogelį ir stengiatės juos kuogreičiausiai pašalinti viso
kias tepalais, kad negadintų jūsų grožio — kad taip pat norė
tumėt pestebėti dėmes ir spuogus savo sieloje ir stengtumėtės 
kuoveikiausiai juos panaikinti. O juk tas antrasis darbas kiek 
nuosaikesnis už pirmąjį! Nes kad ir kažin kaip dailintumėt ir 
tepliotumėt savo veidą, kad ir viso pasaulio kosmetikas varto- 
tumėt, — vis tiek, praeis valanda ir ims jame rastis kasdien naujų 
raukšlių, kasdien naujų dėmių — ir išauš diena, kuria jis pavirs 
šlykščia beforme masa ir pagalios subiręs į pelėnus. O siela 
atvirkščiai; jei slaugysite ją taip, kaip veidą, tai laikui einant, ji 
kasdien žibės vis didesniu grožiu, kol galų gale, šviesinga ir 
spinduliuota, pasieks amžinybę.

Ar nenuostabu, kad gaudote šešėlius, grobstote trapius 
blizgučius, o paliekate šalyje tai, kas amžina, tai, kas, kaip tik
ras auksas, turi nepraeinamos vertės? Nes nors ir esate dabar jau
nos ir sveikos ir pilnos gyvybės, tačiau žinote tikrai, kad ateis 
diena — gal už kelių dešimtų metų, gal už keliolikos, gal už 
kelių — kurią turėsite pamesti šį pasaulį su visais jo blizgučiais. 
Nieko kita nežinote taip tikrų tikriausiai, kaip šitą. Atsiminu
sios tą tikrenybę, be abejo, jaučiate ir žinote, kad žmogus ateina 
į šią žemę ne tam kad krautų turtus, rinktų delnų plojimus, 
ieškotųs garbės. Visa tai yra nepastovūs, beverčiai, nykūs bliz
gučiai. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O tas amžinasis tikslas— 
tai mūsų amžinos sielos tobulumas. C*
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Kaip dailininkas kad skaptuoja stovylą, taip žmogus turi 
nesiliaudamas skaptuoti savo charakterį.* Atėjęs į šį pasaulį, jis 
yra ne užbaigta visuma, bet visokių galimybių užmazga. Jo ran
koms patiekta medžiaga, iš kurios jis gali padaryti, ką panorės. 
Nesiliaudamas ir dažnai pats nenusimanydamas, jis tveria ir žie
džia patį save kiekvienu savo pasirinkimu ir ta linkme, kuria 
jis kreipia savo vatrą," kristalizuodamas tuo būdu į konkrečius 
darbus ir įpročius savo įgimtus palinkimus.

Nereikia užmiršti nė valandėlei, kad mūsų charakteris nėra 
marmoras, tobulai artisto išskaptuotas. Jis nuolat kinta ir rei- 

‘ kalauja nuolat tobulinamas ir vedamas. Todėl kasdien, žiūrė
damos į sielos veidrodį, klauskite save: Ar esu šiandien geresnė, 
tvirtesnė, išmintingesnė negu vakar? Ar lengviau man kovoti 
su piktomis pagundomis? Ar mano namiškiai randa, kad ma
loniau su manim gyventi, kad mano apsiėjimas meilesnis ir 
mano žodžiai švelnesni? Ar kasdien stipriau valdausi? Ar 
tampu kantresnė, ar labiau užjaučiu kitus? Ar dienos nuotikiai, 
rūpesčiai, neramumai ir nemalonumai padeda man švelninti ir 
tobulinti charakterį, ar atvirkščiai — karbina jį ir kietina? Taip 
žiūrėti į savo sielą irklausti reikia kasdien, lig pat gyvenimo galo, lig 
tos valandos, kuri sutrauks į krūvą visas mūsų pastangas.

Neužmirškite, kad šioje žemėje nė vienas daiktas nėra ramy
bės stovyje. Viskas juda. Jei neiname pryšakin, traukiamės atgal. 
Jei kasdien nekovojame su savo charakterio yda, ta yda kasdien 
auga ir dar duoda pradžią kitai ydai. Tiktai taip rūpindamosios 
savim tegalėsite surasti savo vietą pasaulyje ir pripildyti ją vi
sa savo siela. Nes kiekvienam žmogui yra paskirta pasaulyje ko
kia nors vieta. Kiekvienas turime gyvendami atlikti kokią nors mi
siją, kokį nors uždavinį — ir jei nuo jo išsisukame, tai mūsų gy
venimas yra bevertis. Jei norime gerai išpildyti tą misiją, turime 
nuolat tyrinėti, kam esame pasaulyje ir kas mums reikia daryti, 
kaip įsigyti vis daugiau išminties ir gerumo, kokių priedermių 
atneša mums kiekviena gyvenimo valanda ir kokiais darbais tur
tiname savo metus. Ar mokomės laiminti, ne keikti, gaivinti^ ne 
silpninti sielas, kurios susiduria su mumis? Privalome daryti visa, 
kas šią valandą mums galima ir prieinama, privalome leisti iš 
savo sielos kuodaugiausia spindulių į visas puses.

Kitą kartą teisingasis paklausė: «Jei šiandien nieko nenu
skriaudžiau nei žodžiu nei darbuotai ką turiu prašyti atleist?» 
O balsas iš aukštybių jam atsakė: «Prašyk, kad tau atleistų vai
kas, kurio veidelio nenušvietei džiaugsmo šypsena, nuskriaus
tas gyvulys, kurio neužtarei ir rožė, kuri nuvyto, nes jos ne- 
palaistei.»

Nėra, man rodos, liūdnesnio reginio, kaip jauna mergelė, 
kasdien atsidėjus studijuojanti veidrodyje savo veidą ir nieka
dos nežvelgianti j savo sielą, tartum tai yra toks dalykas, kuriuo 
rūpintis neverta. O tuo tarpu, jai taip apie savo išlaukinį grožį 
temąstant, krinta amžinybėn vienas po kito geriausi, brangiausi
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metai, kuriais iš savo dar tebeminkštos, dar nesustingusios sie
los ji galėtų nužiesti puikių puikiausią gėlę. Dabar — nesau
goma, nelavinama, neauklėjama— užauga ji biaurių biariausia 
piktžole. Nebūkite pamotėmis savo pačių sieloms! Atsiminkite, 
kad tai vienintelis turtas, kurį kiekvienas mūsų pasiims amžiams 
su savim ir kad net ir veidas tuomet bus gražiausis, kai jame 
atsimuš graži siela.

M a r i j a P e č k a u s k a i t ė.

Mūsų vaidilutės.
Jaunimas, o ypač mergaitės—tautos papuošalas, tautos žiedai. 

Ir iš tikrųjų. Jauna, dora, idealinga mergaitė atrodo lyg perre
gimas krikštolas, lyg skaistus baltos lelijos žiedas. Tokiais žie
dais puošiasi ir didžiuojasi kiekviena tauta.

Lietuvoje tie žiedai kadaise labai skaisčiai žydėjo. Seno
vėj lietuviai gyvendami savo miškuose, toli nuo Europos «kul
tūros» židinių, buvo sveiko kūno ir dvasios. Tai buvo gam
tos žmonės, kaip S. Daukantas savo «Būde» rašo. Kokia buvo 
Lietuvos gamtuže, kokias sąlygas ji patiekė gyvybės raidai, tokie 
buvo lietuvių kūno, o iš dalies ir dvasios grožybių turtai. Tuo
met j lietuvį-ę nedarė įtakos įvairios pseudokultūros mados.

Garsus Danų rašytojas Benediksenas sako: «Lietuvę mer
gaitę sutiksi lankoje prie šienelio, lauke prie rugių... Gelsvos 
kasos, melsvos akys, raudoni veidai». Tai reiškia, kad tie gra
žieji lietuvių tautos žiedeliai yra pačios gamtužės auklėjami 
sunkiuoju darbeliu, ne kuo kitu.

Prabęgo ir dingo ta brangioji senovė. Lietuva pergyveno 
sunkių sunkiausius laikus, baisias audras, didžius smūgius, bet 
jos dvasia liko gyva. Šiandien nebėra «pašvęstųjų miškų, ąžuo
lynų», nebėra «amžinosios» Perkūno ugnies, nei tų «vaidilyčių- 
rūtyčių»... Taip, nebėra. Šiandien užtat «Naujoji Vaidilutė» 
sukūrė amžinosios Kristaus meilės aukurą, ir jau šimtai lietu- 
vaičių-vaidilučių tą šventąją ugnį daboja. Labai gražu matyti 
jauną, dorą lietuvaitę prie Kristaus aukuro. Tai tikras tautos 
žiedelis, tikras džiaugsmas ir paguoda.

Bet žvilgtelkime į gyvenimą, į jo plikus faktus. Ar berasi
me tiek džiaugsmo? Vargu.

Štai jaunos mūsų vaidilutės jau skundžiasi, kad blogą gal
vą turinčios, kad mokslas nesisekąs. Tais argumentais pasirem
damos, išstoja iš ateitininkų organizacijos, vėliau meta mokslą 
ir imasi mokytojauti, raštininkauti ir k. Ištyrinėjus priežastis, 
pasirodo, kad tos vargšės jau «įsimylėjusios». O tai sugedu
sios kultūros įtaka, tai visoki romanai, šokiai ir blogi pavyz
džiai. II — III kl. mokinės jau įsimylėjusios! Ar ne juokai!?

J»*.
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O IV-tą klasę eidamos, jau skaitosi pilnateisės moteriškės, nors 
ir kaip pupų pėdas teatrodytų, arba, nors nuo lūpų dar pienas 
nenuvarvėjęs, — kaip patarlė sako. .. .

Jaunos kvailutės vaizduojasi «didvyrius» — mylimuosius, 
seka jų kiekvieną žingsnį, pataikauja. O kiek įvairių priemo
nių tikslui atsiekt! Reikia ir veidas dažais tepti ir plaukai 
visaip darkyti... O tų viliojančių žvilgsnių, metHų-žodelių, tai 
be skaitliaus.

Ir taip iš gražios gamtos mergaitės lietuvaitės pasidaro 
kažkokia erotinė mašinėlė. Nuostabu, kad tokia mašinėlė visiš
kai nustoja savystovumo, nepriklausomybės, jos nusistatymai ir 
pasaulėžiūra keičiasi pagal «mylimojo» norą.

Patekus į tokias klaikumo bangas, jaunai mergaitei moky
tis jau nebegalima, jau ji neįstengs sukoncentruoti dėmesio. 
Pasipila dienyne ^dvejetukai, prisieina antriems metams sėdėti 
toj pačioj klasėj ir t. t. Štai ir negalėjimas mokintis.

Pažvelk, jau veiduose nebežydi rožės, jau nebėra to ra
maus įspūdingo malonumo. Eina mokytojauti ar raštininkauti— 
ten vėl nesiseka, nes galvoje devyni vėjai švilpia. Taip ir 
blaškoti, kol neatsiekia savo «galutinio tikslo» — kol neišteka. 
Tai atsiekus, privaizduoti elementai atpuola, o liekasi tik nuogas, 
realus gyvenimas. Išsvajotasai didvyris dažnai pasirodo besąs 
prastas valdininkėlis, o «dangiškieji migdolai»—vargas ir skurdas.

O, kaip dažnai prisieina jaunosioms paskui apverkti savo 
kvailystėlę, bet kuomet jau per vėlu, kuomet klaida jau nebe
pataisoma.

Ir iš kur ji ištraukė tą galutinį tikslą? Ar užmirštate, 
mielosios, kad galutinis tikslas — Dievas, o to atsiekimo prie
monės — Kristaus meilė. Tik per Jį ir Jame. Ne moderniški 
rūbai, ne nudažytas veidas, išpuošti plaukai padarys tave, mie
loji, gražia, bet tik dora, širdies grynumas, dievotumas ir kitos 
Dievo malonės. Dirbtinis gražumas—tuštybių tuštybė, ir kiek
viena ateitininkė turėtų šito vengti. Bet liūdna, kad nevengia
ma, kad gyvenimas tokių faktų daug parodo, kad dauguma 
mūsų vaidilučių «tokį» paskutinį gyvenimo tikslą besuranda.

Jaunimas —- tautos ateitis. Sveikas žiedas duoda sveikus 
ir gražius vaisius. Bet, jeigu jau ką tik prasiskleidusiame žie
delyje apsigyveno kirminas ir graužia jo lapelius, tai koks bus 
vaisius? Kokią laimę ir džiaugsmą suteiks tėvynei tie jos žie
deliai, kurie jau II-III kl. nugrimsta erotizmo bangose ir dėl 
šito meta mokslą ir organizaciją? Skaudu, skaudu... Tas pik
tasis kirminas, įsiskverbęs jaunos mergaitės širdin, tuomi jau 
graužia ir tėvynės širdį.

Pasitaiko ir daugiau blogumėlių mūsų mergaičių gyvenime, 
bet šitas perankstus «įsimylėjimas», visokios tam priemonės ir 
vergiškas tiems « mylimiesiems» pataikavimas, tai baisiausia yda. 
Ji reikia taisyti!
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Jaunosios, j ūk ir taip daug blogo mūsų visuomenės gyve
nime! Ištvirkimo, girtavimo ir bedievybės slibinai smaugia mūsų 
jaunimą liaudyje. Iš to bus blogiausių vaišių, jei nepasireikš 
aktingo priešveikimo. Jaunos, darbščios ateitininkės, čia dar
bo, darbo ...

Reikia pradėti nuo savęs. Reikia pasilaisvini iš tų svai
gulingų prietemą — erotinių monų. Prisiminkit, mielosios, savo 
teises, užžiebki! širdyse Kristaus meilės negęstančią ugnelę, ją 
pamilkit ir dabokit. Skaidrinkit lietuvių ateitininkių žydinį 
doros ir šventumo pavyzdžiais. Kūrenkit Amžiną Ugnį! Die
vas su jumis!

Tu, «N. Vaidilutė», būk žibintu gyvenimo tamsumoje ir 
vesk Lietuvos vaidilutes Amžinojon Laimėm

Telšiai. D o n ė.

Apie elgimąsi.
Sveikinimas. Supažindinimas.

Kaip grožis be meilumo yra valgis be druskos, taip ir 
sveikinimas yra tuščia, bevertė forma, jei neįdedame į ją ata
tinkamos prasmės ir tikros šilumos. Nors nemalonu, bet reikia 
prisipažinti, kad vargiai pasaulyje bėra kita tauta, taip nemo
kanti sveikintis, kaip mes lietuviai. Ar eidama gatve jauna 
mergelė sutiks savo draugę, ar mokytoją, ar šiaip jau kokį vy
resnį gerbtiną asmenį, visados tas pats vos matomas galvos 
linktelėjimas lyg nenoromis, lyg iš didelės malonės. Be to dau
gumos mergelių pats tas galvos mostas yra labai negražus: 
pirma kilstelėjimas augštyn, paskui linktelėjimas žemyn Tai 
be galo neestetiška. Be jokių kilnojimų reikia iš karto nulenkti 
galvą žemyn.

Apskritai sakant, sveikinti reikia mandagiai, kukliai ir 
meiliai.

Mandagumo bus tuomet, jei pamatę sveikintiną asmenį, 
stengsimės pasveikinti jį tinkamai, vadinas, ne pertoli ir ne 
perarti, geriausiai per porą žingsnių prieš susidūrus. Tvirtų 
taisyklių čia negali būti, nes juk sutikti pažįstamus tenka netik 
gatvėje, bet ir laiptuose ir koridoriuose, teatre ir koncerto 
salėje, kambariuose ir sodnuose. Mandagumo parodome čia 
sveikindamos tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje.

Sveikinti reikia kukliai, vadinas, nereikia savo pasveiki
nimo užmesti, bet laukti, kol kitam bus kaip tik tinkamas lai
kas. Be to, pasveikinimas neprivalo būti žiauriai trumpas ir 
duotas atmestai, ir, gink Dieve, iš augšto, tartum sėdėtumėm 
Olimpo viršūnėje ir ketintumėm dalyti malones. Juk sveikin
dami norime tą asmenį pagerbti, todėl ir mūsų žodžiai bei
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mostai turi reikšti pagarbos. Del klausimo, kas privalo svei
kinti p i r m a s, jaunimui nereikia sukti galvos, nes, man ding, 
niekas neabejoja, kad čia yra j o, jaunimo, priedermė visur'ir vi
sados. Vienmečių tarpe, be abejo, pirmas pasveikins tas, ka
tras yra labiau išsilavinęs ir mandagesnis. Vienintelė išimtis rei
kia padaryti mergelėms sveikinantis su vyrais. Pirmos jos te
sveikina vien dvasiškius, mokytojus ir kitus savo tiesioginius 
viršininkus, labai augštus didžiūnus ir gerai pažįstamus senus 
ponus; šiaip jau nė vienam kitos lyties atstovui jos neprivalo 
siūlyti savo pasveikinimo, bet už duotą sau privalo labai man
dagiai padėkoti. Čia tereika linktelėti galvą, bet kituose at
sitikimuose — jei tik nėra tai labai mažai tepažjstami žmonės — 
malonesnis yra girdimas širdingas ar pagarbos pilnas — kaip 
kam pridera — pasveikinimas.

Bet svarbiausis dalykas yra meilumas. Jei mūsų širdyje 
jo yra, tai viskas bus gerai ir kaip reikia. Tuomet tikriausiai 
surasime tinkamą žvilgesį ir toną ir visus savęsp traukiančią 
meilią šypseną ir žinosime, kiek linktelėti galvą. Tikras mei
lumas varo šalin nedrąsą ir stangumą, nes jis mąsto ne apie 
savo aš, bet apie kitus. Jis pašalina visas sunkenybes. Berei
kia tiktai tikrai tiekti to meilumo visiems žmonėms. Kad gra
žus ir šilumos pilnas pasveikinimas yra toks retas daiktas, to 
priežastis yra iš dalies bemintystė, iš dalies perdideiis savęs 
iškėlimas, iš dalies neaptašytas nemįtrumas. Kas augščiau išdėsty
tas mintis įsidės į širdį, tas nuodugniai pašalins visą tą trejetą 
priežasčių ir išmoks nepapeikiamai elgtis besisveikindamas.

Lig šiol buvo kalbama apie trumpą pasveikinimą, einant 
pro šalį. Dabar pažiūrėsime, kaip reikia sveikintis, jei ketiname 
su kuo nors pabūti ilgiau arba bent valandėlę pasikalbėti, jei 
ateina pas mus svečias, ar jei sutinkame- pažįstamus būdami 
patys svečiuose. Visuose tokiuose aisitikimuose reikia, manda
giai pasveikinus, pasikalbėti ilgiau ar trumpiau. Su gerais pa
žįstamais sveikinamės širdingai ir meilingai, bet nieku gyvu 
balsingai. Jei žmonės, su kuriais esame papratę apsieiti mei
liai ir prieteliškai, kitiems esant, ūmai tampa šalti ir stangūs — 
tai be galo užgauna ir šaldo. Su ligšiol nepažįstamais žmo
nėmis reikia sveikintis labai mandagiai, ypač jei jie ateina pas 
mus kitų siunčiami ar kitų reikalais. Niekados neužmirškime 
prašyti juos atsisėsti, kad jų atėjimas būtų mums ir labai ne
taiku. Čia juk ne jų kaltė. Daugeliui žmonių opi vieta yra 
supažindinimas nepažįstamų žmonių. Supažindinimo arba va
dinamojo pristatymo taisyklės yra betgi labai nepainios ir do
riškai pamatuotos. Pristatyti reikia visados ir tuojau, kaip tik 
prie dviejų ar daugiau besikalbančių asmenų prieis dar vienas 
kuriam nors anųjų dar nepažįstamas. Būtų labai nemandagu 
liepti jam stovėti, kaip nebyliui, o kalbėti jis negali, nebūda
mas pristatytas. Taigi sakoma: Ar galiu supažindinti ponus...
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ponias., ? Ir švelniai rodant su ranka pristatomus asmenis, 
sakoma j ų vardai. Atminkime, kad reikia visa d o s pristatyti 
jaunesnįjį senesniajam, žemesnįjį vyresniajam, panelę — poniai/ 
paskui atėjusiuosius jau esamiesiems ir dėl to bą pirmųjų vardai 
yra sakomi pirmiau. Žinoma, vyrus reikia visadps^^^ą^yįį, 
moterims. . ■

Kits kitam nepristatytieji žmonės yra nepažįstami ir nesi- 
sveikina, nors ir kasdien kits kitą gatvėje sutikdami. Jei atsi
tiktinai jiedviem tenka ilgiau kalbėtis su kits kitu, juodu pri
valo pasakyti kits kitam savo pavardes laikydamies augščiau 
nurodytųjų taisyklių. Bet daug geriau paprašius bendrus pa
žįstamus, kad mus pristatytų. Tuomet tas bendras pažįstamas 
sako: «Panelė X norėtų tamstą pažinti». Ašmuo, kuriam kas 
nors pristatoma, paprastai sako: «Džiaugiuos pažinęs tamstą» 
ir paduoda ranką. Pristatomajam nereikia nieko sakyti, tik 
mandagiai nusilenkti. Reikia gerai įsidėti į galvą: žemesnis ar 
metais, ar vieta ar kuo kitu asmuo niekados tegu nekiša pir
mas rankos augštesniam, taip pat tegu to nedaro vyras mote
riškei. Jei vyresnis asmuo paduos jam ranką, jis privalo ją 
mandagiai suspausti, jei ne, turi pasitenkinti nusilenkęs. Senes
nėms moterims, dvasiškiams ir augštai stovintiems senesniems 
vyrams jaunos mergelės daro reveransą. Be to, jaunai mer-* 
gėlei nepridera sakyti vyrui, kad ji džiaugias jį pažinusi.

Jei tas asmuo, kurs turi supažindinti, užmiršo savo prie
dermę, nesidrovėkime jam tai priminti, prašydami kukliai: 
«Prašau supažindinti mane su X.» Jei kas nors, kam reikia 
tai padaryti, neprisistato, reikia mandagiai paklausti: «Su kuo 
turiu garbės?» Jei koks vyras pats prisistato moteriškei, nesant 
tuo laiku jokio bendro pažįstamo, tai jai nereikia sakyti savo 
vardo, jei tai atsitinka draugijoje, nes čia aišku, kad tas ponas 
žino, kas ji tokia. Kas kita svetur, kelionėje, ekskursijose ir tt.

Dideliuose susirinkimuose šeimininkų priedermė yra su
pažindinti vėliau ateinančius svečius su jau esamais. Paprastai 
tesakoma atėjusio vardas, o tasai gali pasiklausti apie kitus 
asmenis daugiau žinančius savo pažįstamus.

Gražiai irv laisvai elgtis dideliame svetimų žmonių būryje 
nėra lengva. Čia reikia praktikos ir mitrumo. Geriausiai pa
darysime laikydamosios kukliai ir dėmėdamosios, tuo būdu 
tvirčiau atsistosime. Tuo būdu taip pat galimą greičiausiai 
rasti kokį pasitikimą asmenį, kurio maloniam vadovavimui ga
lima save pavesti. Bet — atsargumas yra išminties motyna. 
Todėl ne tuojau viena širdis ir viena siela su mažai dar pa
žįstamais žmonėmis. Pirmiau pasižiūrėkime ir palyginkime.

_ __ Ö

Manieros valgant.
Labai svarbią vietą elgesio moksle užima manieros val

gant. Valgymas yra viena gyvuliškiausių žmogaus funkcijų, 
bendra mums su žemiausiais gyviais, ir jei nesistengiame ap-
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dvasinti jos gražiais, švelniais judėjimais, tai atlikdami ją; 
esame be galo panašūs j gyvulius. Todėl reikia, kiek galint, 
pratintis, kad valgant dvasia juoba valdytų kūną, pančiodąma 
jį gracija, švelnumu, tam tikru įstatymu. Privalome taip val
gyti, kad ir patys jaustumėm ir k žiūrėdami į mus, jaustų, 
jog ir atliekant tą gyvuliškąją/.'Opciją, ne kūnas yra mūsų 
Viešpatis bet dvasia. Nesakykite, kaip dažnai geba sakyti jau- 

^į^<3ąimm^kąd svarbu /esą-, turinys, ne forma. Atsiminkite, kas 
tuose pasikalbėjimuose apie elgesį augščiau buvo SaT^ta; kad 
kūno judėjimai yra s i e los stovio simboliai.

Įsivaizduokime viename stalo gale puslaukinį žmogų dras
kantį su pirštais savo valgį ir godžiai jį rįjantj, antrame, — 
augštos kultūros asmenį, valgantį švelniai ir estetiškai. Žiū
rėdami į pirmąjį, visai nepastebime dvasios, jos tarsi šią va
landą nebėra, ji taip nustelbta kūno, kad tematome gyvulį ir 
daugiau nieko. Žiūrėdami į antrąjį, užmirštame fiziologinę gy
vulišką funkciją, vien matome, kad tas žmogus ir valgydamas 
yra valdomas dvasios. O tikroji kultūra kaip tik ir yra tame, 
kad žmogaus kūnas nieko nedarytų be dvasios kontrolės ir įsa
kymo, kad kiekvienas kūno judėjimas būtų vedamas 
dvasios.

Förster’is sako gerą ir gražią formą esant viena priemo
nių kūnui prikelti dėl to, kad ji liepianti išlaukiniams da
lykams reikšti vidaus dalykus ir geidimo nuožmumą statanti po 
tam tikru elementariu ritmu ir įstatymu.

Kas nori dvasingai atlikti tą žemąją valgymo funkciją, 
tas atsisėdęs valgyti, turi sėdėti tiesiai, neužsikniaubęs ant 
stalo, nedėdamas ant jo alkūnių, niekur nesiremdamas. Ant 
stalo tereikia padėti pačius delnus. Dedant valgį į burną, vi
sados atsiminti, kad vyriausis *mūsų kūno narys yra galva ir 
dėlto ne ji turi lenktis prie rankos, bet ranka turi kilti prie jos. 
Todėl nekinknoti, kaip žydas besimelsdamas, bet sėdėti visiškai 
ramiai, nejudant, o ranką nuolat kilnoti.

Antroji gražaus valgymo sąlyga yra tylumas. Reikia val
gyti taip, kad nieko nebūtų girdėti. Tiesiog nepakenčiamas 
yra tas baisus šliurpimas, tarsi valgytojas įtrauks ir prarys ne
tik šaukštą, bet ir visą stalą su sėdinčiais už jo žmonėmis. Tat, 
valgant sriubą nešliurpti, kramtant kietus valgius — nečiauk- 
šnoti. Tuo tikslu reikia kramtyti neišsižiojant -- tuomet 
ir bus tylu ir nebus bjauraus, neestetinio reginio.

Neužmirškime taip pat, kad peilis yra tiktai piaustyti, 
į burną kaišioti jo negalimą, tam yra šakutė. Nervingiems as
menims tiesiog sunku žiūrėti į tokius «peilių rijėjus», kuriems 
nuolat graso pavojus įsipjauti liežuvį ar lūpas. Minkštus ir 
purius valgius valgant, pav. kotletus, daržoves, žuvis, visokias 
košes, įvairius miltų valgymus ir t. t. visai nereikia vartoti 
peilio ; tuomfet imame į dešiniąją ranką šakutę ir su ja daly- 
pami valgį į kąsnelius, dedame į burną. Valgydami žuvį, ga-
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lime, su kairiąja ranka pasiėmę duonos šmotelį, padėti su juo, 
tik niekados su pirštais. Suvalgyti reikia visa, ką įsidėjome į 
lėkštę, nes kitaip atrodytų, kad valgis neskanus. Tačiau nepul
kime į antrą kraštutinumą ir nekaiškime lėkštės kad ir su duo
nos kąsneliu — kas nesiduoda paimama su šakute, tas palie
kama. Šaukštas ir šaukštelis laikoma visados iš apačios, peilis 
ir šakutė iš viršaus.

kiūrėkime, kad nesidėtumėm valgių pirmi, vyresniems as
menims dar nejsidėjus. Jei valgiai nešiojami, imkime tuomet, 
kai mums paduos, jei ne, žiūrėkime, kad kiti pirmiau paimtų. 
Imdami nesirinkime porcijų, bet dėkimės pirmą nuo krašto ir 
niekados neužmirškime daryti tai ne su savo šaukštu ir šakute, 
bet su tais, kurie yra tam tyčia padėti bliūde.

Dar labai svarbus dalykas yra valgyti švariai, vad. ne- 
laistyti ir nemėtyti valgio ant staltiesės ir netrupinti duonos. 
Pavalgius, reikia šaukštą, peilį ir šakutę palikti lėkštėse. Prieš 
pradedant valgyti, reikia servetėlę pasiskleisti ant kelių, o pa
baigus, nusišluostyti lūpas ir atidėti j vietą. Valgykime ne 
perdaug greit, ne perlėtai. Pergreit valgydamas žmogus atrodo 
godus, be to — tai nesveika; perlėtai — atsilieka nuo draugi
jos ir liepia visiems laukti. Valgant draugijoje, reikia taikintis 
prie kitų, nes labai nemalonu tebevalgyti vienam, visiems jau 
pabaigus. Yra žmonių, kurie pavalgę kelius kąsnius, padeda 
peilį ir šakutę, tarsi ilsėdamies sunkiai besidarbavę. Ar gali 
būti dalykas nuobodesnis už tokį valgymą? Taip daryti nepri- 
dera, galime kalbėtis tarp vieno kąsnio ir kito, bet turime valgyti 
be tokių ilgų pauzų, nepaleisdami iš rankų peilio ir šakutės. 
Keltis nuo stalo tegalima pakilus šeimininkei. Jei kartais atsi
tiktų koks būtinas reikalas atsikelti greičiau, tai reikia atsipra
šyti šeimininkų. Atsikėlus, reikia padėkoti šeimininkams ir jų 
suaugusiems vaikams mandagiai linktelėjus arba padarius re
veransą.

Sėdėdami už stalo, rūpinkimės ne vien savim, bet steng- 
kimės patarnauti kitiems, paduodami, ko jie patys negali pa
siekti. Bet neužmirškime, kad raginti ir siūlyti valgyti sve
čiuose nepridera, tai šeimininkų pareiga.

Yra pas mus žmonių manančių, kad visų tų gražaus elgi- 
mos taisyklių tereikia laikytis nuėjus j svečius, o namie galima nesi
varžyti ir, pavyzdžiui, valgyti nors augštyn kojomis atsisėdus. Kas 
taip mano, tas nėmažĮnesupranta išlaukinių formų prasmės nei tikslo. 
Mūsų siela, pančiodama kūną tam tikromis taisyklėmis, versdama 
jį gražiai judėti, dvasina jį, kelia augštyn, taip sakant, žiedžia 
savo panašuman, kaip skulptorius kad žiedžia molį. Ir atvirk
ščiai: švelnios, estetinės kūno manieros švelnina sielą. Tuo 
būdu išlaukinės formos yra reikalingos netik kitiems, bet pirmų 
pirmiausia mu ms p a t iem s ir todėl jų reikia laikytis visur ir 
visados, ar kas mus mato, ar esame patys vieni. Jei ir viena 
valgydama imsiu balsingai šliurpt!, ir mėtyti aplink valgio Ii e-
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kanas, ir vartoti pirštus šakutės vietoje—tai kad ir nė kieno ne
matoma, aš vis tiek krintu žemyn, leidžiu žemesniajai prigimčiai 
imti ant savęs viršų ir darausi panaši į beragį naminį gyvulį. 
Tat jei norime būti tikrai išlavinti, tikrai dvasingi žmonės, 
turime gražiai elgtis visados, kad tas gražus ęlgesys taptų 
mūsų antrąja prigimtim, kad kitaip elgtis, nė galėtė nebėgalė- 
tumėm. Jei to nebus, tai gražios manieros tebus mums lyg 
išeiginis rūbas, užmestas ant nešvarių naminių skurlių, nuolat 
lendančių aikštėn šen ir ten.

M. P e č ka u s k a i t ė.

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

tokia yra buvusi?
Šį kartą paliko išdėstyt dar viena nuomonė, kuri yra ir 

šias eiles rašančiojo nuomonė mūsų pastatytu klausimu. ,
Pagal šią nuomonę, su Beatričės asmens klausimu turima 

Spręst drauge ir klausimas Dantės santykių su savo žmona. Šį 
klausimą beveik visi, kurie tik apie Dantę rašo, išsprendžia 
taip, kad Dantės gyvenimas su savo žmona nebuvęs laimingas, 
kadangi visa jo meilė buvusi nukreipta Beatričei, o be to, ir 
ištrėmime būdamas Dantė ne tik kad nesirūpinęs savąja žmona, 
bet dar net rašęs poezijas kitoms moterims...

Mūsų nuomonė šiuo klausimu jau dveitą kartų šiame ra
šiny buvo trumpai išreikšta: Dantės šeiminį gyvenimą, turėjus 
keletą vaikučių, negi galima laikyt buvus kaž kokį nelaimingą?! 
Dabar pasidairysime šiai nuomonei ir platesnio pagrindimo. 
Prof. A. Dyrofas stato eilę tokių klausimų:

«Ar ant poeto paveikslo nekrinta jam pasivedusios žmo
nos nepaisymo tamsus šešėlis? Ar jis nuo jos neatkrito, kai jis, 
būdamas toli šiaurės Italijoj, rašė meilės poezijas kitoms mote
rims, tūlas ne be aistros ir geidulingumo? Kai jis vienai aukštai 
Lukos miesto damai savo religiniame kūriny be baimės išreiškia 
meilės jausmus, kai jis senesniame amžy, dar esant gyvai jo 
žmonai, atsiduoda nevertiems meilės palinkimams? Ir ar tai ne 
mušimas į veidą savo vaikų motinai, kuri dėl jo ištrėmimo taip 
pat buvo drauge nubausta, kai jis savo jaunystės meilės dalyką 
viešai per nelyg išaukštiną savo didžiojoj poemoj ir Beatričės 
ilgesį išreiškia svaiginančiais žodžiais, o žmonos nei vienu skie
meniu neužsimena»? (Dantę - Abhandlungen, Köln 1921, 9). Ir 
pats į tai atsako, kad pažiūros tų, kurie Dantei daro šitokių 
priekaištų, stovi ant silpnų kojų.

Mat, pasiduodant gadynės dvasiai, šiais laikais labai links 
tama didžiuose praeities žmonėse surast tiek ir tokių silpnybių
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kad jas galima butų aiškint kaipo genijalaus išsigimimo pažy
mius, ir todėl* per daug nesirūpinama liudininkų patikimybe. 
Pirmiausia, dėl tų tariamųjų Dantės meilikavimų jam ištrėmime 
gyvenant.

Scheffer-Boichorst’as tam paremt atsišaukia n^į į paties 
Dantės sūnų, komentatorių Petrą Dantę, prisikabindamas prie 
jo toj vietoj pavartoto retos lyties žodžio «procabitur», kurį sa
viškai ir ifliškfna. Tačiau, kaip Dyrofas įrodo (Ehrengabe 530), 
tasai žodis «procare» turi labai įvairios prasmės, ir procabitur 
gali reikšti: jis bus piršliu kitam. Taip tat, sako Dyrofas, Dantė 
galėjo darbuotis kaip diplomatinis ištekėjimo agentas prie 1300m. 
dar neištekėjusios Lakos damos: šita rolė getai jam pritiko 
ne tik kaipo buvusiam politiniam pasiuntiniui, bet ir kaip švel- 
nam trubadurui. Iš tikro, anoks Scheffer-Boichorsto atsišauki
mas į Dantės sūnų yra visai be skonio.

Kai meilės poezija, tarp jų eilės vienas alpietei su gra
žiu pagurkliuku, tai ji iš dalies galėjo būt parašyta kitiems, iš 
dalies galėjo turėt ir alegoriškos prasmės; ano meto visuo
menė nepaprastai mėgo alegorijas ir šiuo krypsniu, kaip įrodo
ma, ėjo ir Dantė. Ir dar vargiai įtikima, jog visas pasinėręs į 
savo didįjį veikalą ir (nuo 1306 m.?) jį tedirbęs poetas būtų 
turėjęs laiko įvairiems meilės prietikiavimams.

Kaip gi dabar su meilė ir tąja meilės daina Beatričei sa
vo žmonos akivaizdoj?

Jau pirmiau esame pasakę šiuo atveju: Mes laikome šį, 
taip o ne kitaip susidėjusį, Dantės šeimos gyvenimą turėjus 
teigiamos įtakos jo tokiam, kokį turime, poetinės kūrybos išsi • 
plėtojimui (26 pusi.). Dabar čia šią mintį paaiškinsime. Mūsų 
negudrus protavimas šitoks: Kiekvieną įvykį turime aiškint kiek ga
lima iš visų jo apystovų, nes tik tuo būdu galime tikėtis jį tik
riau išsiaiškinsią. Taip pat turime elgtis ir aiškindami Dantę 
su jo kūryba Aiškindami šį poetą ir jo kūrybą tatai turime 
imti ir visas jo gyvenimo apystovas taip, kaip jos buvo jo gy
venime susidėjusios. Tarp tų apystovų turime imt ir jo taip, 
kaip žinome, susidėjusį šeiminį gyvenimą. Siame jo gyvenime 
žinome: poetas savo jaunystėj kilniai pamyli nepaprastos tobu
lybės (kaip jam rodosi) merginą, kuri betgi po kiek laiko nu
miršta; jis pasižada ją išaugštint taip, kaip nė viena moteris 
dar nebuvo išaukštinta, ir tą savo prisiketinimą ištęsėją, nors 
patsai veda žmoną ir su jąją gyvendamas susilaukia keleto vai
kučių. Tai šitokių ir tik šitokių apystovų dėka mes šiandien ir 
turime Dantę, kaip «Dieviškos Komedijos^ autorių.

Iš tikrųjų. Prileiskime, kad jo jaunystės meilės objektas— 
Beatričė—būtų patapusi ir jo žmona. Tada tikrai nei Beatričės, 
nei jai poemos nebūtume turėję. Beatričė, patapusi poeto žmona, 
nebebūtų buvusi daugiau Beatričė. Nes tada, trumpai kalbant, 
poezija sklaidosi, o jos vieton stoja proza. Ir poetas galėjo 
taip išaukštinti tik savo mirusią mylimąją, bet ne gyvą, tapusią
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jo žmona. Iš kitos pusės, jei poeto žmona, Gema Donatytė, 
būtų buvusi kokia nesugyvenama Ksantipa, tai Dantė ne labai 
ilgai būtų galėjęs nešiotis savo sieloj-Beatričės paveiksląj 1^0“ 
met tai būtų šeiminiame poeto gyvenime ėjęs ne kūrimo, bet 
irimo procesas, gal b it, iki visiško iširimo. Dabar gi ėjo kuri-

mas; o tai poeto žmonos “nuopelnas. Aš sakyčiau,* kad p o Q 
žmonos rolė jo didž iaj ar poemai atsirasti, nėra 
žesnė/ kaip pačios Beatričės roiė. —- •
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Bet kokiems žmonių santykiams toki dalykai galėjo būt 
pakeliami? Kokia moteris galėjo pakęst tai, kad jos vyras kitos 
moteriškos garbei poemą rašė, apie ją pačią nė neužsimindamas? 
Imant idealiai — tai galėjo būt pakeliama visokiems santykiams. 
Imant realiai, — o realybės tenka mums visiems paisyti — tai 
galima būtų suprast tik kai kuriais tam tikrais santykiais. Čia 
ir prieiname patį dalyko branduolį. Kas turėjo būt toji Bea
tričė, kad jos išaukjsįinimas Dantės žmonai būtų buvęs lengviau
siai pakeliamas, "ir kad nebūtų pagrindo paties Dantės jtarinėt 
svetimoterystėj? Tai išaiškinama prileidžiant Beatričę buvus 
tik labai artimą Dantės žmonos asmenį,artimiausiąjosgimi- 
nietę,Jos seserį.

Šitaip mūsų klausimą atsakyt šias eilutes rašantis buvo nu
sistatęs jau dar tik pradėdamas šį raštą rašyt. Tik nedrąsu būtų 
buvę jam su tokiu atsaku literatūroj pasirodyt. Tačiau šian
dien jis drąsiai tai ištaria, patyręs, jog ne jo vieno taip protau
jama. Aure, pröf. A. Dyrofas sakosi šitokią nuomonę reiškiąs 
jau nuo 1908 m.(Ehrengabe 530),palaikydamas j ątaip pat ir šiandien. 
Ir man nežinoma, kad kas jo motivus būtų sugriovęs. Štai jie.

«Naujojo Gyvenimo» 33-me skyrely Dantė tvirtina, kad jo 
antrasis draugas yra buvęs artimiausias Beatričės giminė. Pir
masis Dantės draugas tuo metu buvo Gvidas Kavalkantis, o
antrasis galėjo būt tik Forezas Donati’s, Gemos brolis. Lapo 
Gianni, kurį malonus laivelio sonetas pamini kaipo trečiąjį,
Dantės «Dieviškoj Komedijoj» taip pat nebuvo laikomas pami
nėjimo vertu, kaip ir Manetto Portinari’s; abu tatai buvo tik
toliau stovėjusieji draugai nuo florentiškių meilės dainininkų. 
Pikarda Donatytė, kaip įrodinėja Lambertas (žiūr. 77 p.), Be
atričė negalėjo būt. Dyrofas priduria, jog ir ši. Pikarda, gal 
būt, galėjo būt Gemos sesuo. O Beatričė turėjo būt ne kuri 
kita, kaip anksti pasimirusi Forezo, Pikardos ir Gemos sesuo. 
Jos ir tikrasai vardas buvęs Beatričė. Nes «Naujojo Gyvenimo» 
24-me skyrely aiškiai skiriama tarp tikrojo Beatričės vardo ir 
taip pamėginimui pridėto prievardžio «Amore», nurodant į pa
ralelę: Giovanna— Primavera. Dantės vyriausioji duktė pava
dinama Beatričės vardu; jei tai butų buvęs tik pramanytas 
mylimosios vardas, tai krikštyt tuo vardu savo dukterį būtų 
buvę pasielgt be skonio, o viduramžių papročiais mielu noru 
dukteris pavadindavo tetos vardu iš motinos pusės. Visi Dan
tės draugai vadina jo širdies karalienę Beatričės vardu, kaip 
kad kitas tokias pat karalienes Giovanos ir Lagijos vardais.

Betgi čia kas pakiš mums tą Dantės pasakymą, kame jis 
pirmu kart prataria apie savo mylimosios vardą, jog ji «dau
gelio, nežinojusių kuo vardu ją vadint, buvo vadinama Bea
tričė» (la quäle fu chiamata da molti Beatrice i quali non sa- 
peano che si chiamare). Iš čia daroma išvedimas, kad Bea
tričė tatai buvo ne tikrinis jos vardas. — Betgi, kaip Federnas 
sako, tai gali būt žaidimas žodžiais ir turi reikšt: «taip pat ir
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nežinojusieji kuo ji vardu, pavadino ją Beatriče, Palaimute».— 
Pochhammer’is mano, jei Beatričė nebūtų buvęs jos tikrasis 
vardas,tai Dantė nebūtų jo trumpinęs sušvelninančia lytim—Bičė— 
kaip tai jis kai kur daro. —

Negalima prikišt, sako Dyrofas, kad taip manant, kaip 
mes, kiekvienas trečiasis turėjo jau atspėt, kas buvo «Naujojo 
Gyvenimo» Beatričė, nes aniems trubadūrams buvo įsakyta 
slėpt mylimosios vardą. Dantės draugų rately, kuriame «Nau
jasis Gyvenimas» pirmiausiai buvo sugalvotas, taip pat ir giminės 
turėjo juk žinot, kas tikrai buvo Beatričė. O svetimi, kadangi 
Beatričės vardu būta labai daug merginų, negalėjo tikrai to ži
not, ypač dar kad jo Beatričė buvojau senai pasimirus, kai «Nau
jasis Gyvenimas» pasirodė viešumoj.

Beatričę manant buvus Gemos seseria pigiau suprantama 
ir tai, kaip Dantė galėjo prieit mylimajai numirus padaryt gera, 
ir šis įvykis netur savy nieko keista. «Naujasis Gyvenimas» ir 
«Dieviškoji Komedija» tada išrodytų tiesiog kaip atkreipimas 
dėmesio ir savai žmonai.

Iš tikrųjų. Argi Dantės žmona būtų turėjus pykti, kad jos 
sesuo pakelta tarp šventųjų? Ar ji turėjo būt pavydulinga, kad 
poetas prisipažino, jog šios kilnios mergaitės gerbimas išgelbėjo 
jį iš doros pavojų ir jos įtaka jis aiškina tai, kad poeto Virgi- 
liaus giesmė jam davė pirmąjį akstiną atsiverst iš netikusio 
gyvenimo? Atvirkščiai, visame šiame galima įžiūrėt toli atskir
tos žmonos pagerbimą, pagerbimą viduramžišku stilium, kuo
met, netaip kaip šiandien, vengta išvilkinėti aikštėn asmeninius 
dalykus. Dantė juk nepaliaudamas geidė susieit gyvent su 
žmona. Tai eina iš to, kad jis vis darė žygių panaikint tą nu
sprendimą, kuriuo jis buvo ištremtas. Jis aiškiai pabrėžia, kad 
netekdamas gimtojo miesto drauge neteko ir visa to, ką jis my
lėjo. Jei jis nekenčia Arno aukštumos, tai turime manyt, kad 
pradžioj ten su juo buvo nuėjus į ištrėmimą ir jo žmona, bet 
iš ten vėl turėjo grįžt į Florenciją. Sukonfiskavus Dantės tuną, 
jis nebegalėjo net išlaikyt žmonos su vaikais ir todėl reikalas 
tiesiog vertė žmoną pasilikt Florencijoj pas savo gimines. Be 
to, būdama gimtajame mieste, ji geriau galėjo išrūpinti savo vy
rui teisės sugrįžt iš ištrėmimo. Tai visai teisingas manymas,, 
ir kartą yra į tai nurodęs Scartazzini’s.

Paskiau, kai Dantės išorės padėtis, gal būt, kiek buvo 
pagerėjus, pas jį atkako jo du sūnų bei duktė Beatričė; tik 
čia ir vėl reikia atmint, jog Dantė pabrėžia, kad pastangos jo 
milžiniškajai poemai yra susilpninusios jo gyvenimo pajėgas. Nuo
stabiu vidingumu poetas išreiškia savo sąjausmį atskirtai žmonai.

Betgi kai kas gal paklaus, kodėl nė viename iš savo vei
kalų Dantė neužsimena apie savo žmoną? — Tada galima taip 
pat paklaust: Ar jis mini kuomet ir savo vaikus — Beatričę, 
Petrą ir Jokūbą, kurie yra įrodomai buvę jo širdžiai artimi? 
«Naujame Gyvenime» nurodyt į Gemą būtų buvę nediskretu*
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«Puotoje» ir «Monarkijoj» neatatiko traktuojamiems dalykams, 
o «Dieviškoj Komedijoj» buvo negalima, nes 1300 m. Gema 
dar buvo gyva ir Cacciaguidos pranašavime daugiausia galima 
buvo pasakyt: Po ilgo persiskyrimo tu savo žmoną vėl pamatysi 
sveiką, arba: Arba tu jos niekada nepamatysi,— ko Dantė po 
1315 m., rods, bus saugoj ęsis tvirtint.

Kadangi Gema 1300 ir 1321 m. dar buvo gyva, tai yra 
negalima, kad toji žemės rojuj gėliaujanti moteris Matelda būtų 
buvusi ji pati, kaip Lambertas tvirtina, Bet kas užtikrintų esant 
negalima, kad toji Matelda turi vidaus ir išorės Gemos bruo
žų? Nes juk «Dieviškos Komedijos» žemės rojus tai yra kaž
kurį vieta, kur susijungia šis ir anas pasaulis, ir kaip ten per
dėm tik kaip sapniškas paveikslas atvaizduota Matelda susijun
gia su Beatriče įvykdint poeto išpažintį ir šventą Komuniją, 
taip 1300 m. Gema tikrai galėjo išrengt savo vyrą maldingai 
kelionei į Romą (Kraus). Jei Skaistykloj (28, 47) savo santy
kius su Matelda poetas lygina su Leandero santykiais prie He- 
ronos ir nesislepia nekęsdamas skiriančios srovės, tai čia galė
tų būti aliuzija į toli nuo jo atskirta žmoną Gemą.

Dantės santykiams su žmona pavaizduot dar galima paimt 
viena kombinacija. Utikos Katonas, kuriuo Dantė (Conv. IV, 
5, 6) taip gėrisi, pagal IV, 28, savo pirmiau turėtąją žmoną 
Marciją, buvusią ištekėjusią už Hortenzijo, vėl pasiėmė pas sa
ve; šį, tuomet Cezario taip smarkiai nupeikiamą žingsnį Dan
tė randa esant labai kilnų ir būtiną. —Ar tame vidingume, ku
riuo čia Dantė stoja už atskirtų nuo vienas kito vyro ir moters 
susijungimą, neišreiškiama gilus poeto ilgėsis vėl susigyvent 
draugėj su savo žmona? Skaistykloj (I, 79 tt.) vėl tas pats karš
tas gerbimas reiškiasi Katonui ir Marcijai, ir šį kart Marcija 
gyvena, kaip Herona, anapus «blogosios srovės» (I, 88). Gal 
būt čia Dantės versmė galėjo būt Lukanas, sukėlęs jame tokios 
užuojautos Katonui?

Tūlam šis mojis gal būt bus labjau priimtinas, turint prieš 
akis, kaip sąmoningai Dantės amžininkai ir pirmiausiai patsai 
Dantė aiškino tekstus. Tam atatinkamai, Katono su Marcija, 
kaip ir Dantės su Matelda epizodas gali būt paimtas alego
riškai: pagal tai, Dantė būtų tikėjęs žemėj artimai priderąs 
draugėn su Gema. Moraline prasme abudu epizodai gali reikšti, 
jog Dantė visa padarys, kad su Gema vėl susijungtų; anagogine 
prasme — kad jis, kaip krikščionis, privalo tikėtis, būt su jąja 
patvariai laimingas danguj. Palygink tik nurodymą, kokį Dantė 
(Conv. II, 1) duoda tekstams aiškint. Ir vėl mes randame, 
taip elgdamiesi, gabalėlį to švelnaus meno, kuriuo Dantė stato 
savo poemą: Skaistyklos giesmės, tosios amžinos vilties gies
mės pradžioj ir pabaigoj jis savo vaizdų eilėse iškelia aikštėn 
moterystės atnaujinimo atskirtų širdžių ilgesį, kad šviesingiau- 
sia ir spalvingiausią savo žvaigždžių giesme prirengtų dide
lės ištrėmimo giesmės pabaigą ir kad per laimę, kuri jam blik-
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čioja kelionėj, atvestų jį į tąją neišreiškiamą laimę, kuri moja 
ištremtajam amžinoj tėvynėj. ,

Tiek turėjome pasakyt šiuo klausimu paskui prof. Dyrofą. 
Mūsų centrinis klausimas — kas tokia yra buvusi Beatriče? — 
kaip ir pasislinko į šalį. Baigdami mūsų raštą, tariamės dar 
kartą Dantę ir Beatričę pastatyt drauge kitam palyginimui. 
Ponia Schlūter-Hermkes Dantę ir Beatričę lygina su šv. Pran
ciškum ir šv. Klara. Šituo jos palyginimu baigiame ir mes 
savąjį rašinį.

5. Dantė ir Beatričė — Pranciškus ir Klara.
Dantė ir Beatričė! Greta šios stoja kita pora, to paties 

viduramžių pasaulio kūdikiai, tos pačios romios melancholingos 
vidurio Italų žemės kūdikiai, vyriškis ir moteriška, laiko, gim
tinės ir istorijos apystovų atžvilgiu iš tos pat srities kaip Dantė 
su Beatriče, kuriedu siekdami toliau amžinybėn, pralenkė žmo
nes ir laiką, kaipo dideli Dievo mylėtojai. Taip pat ir Pran
ciškus buvo trubadūras, Dievo dainininkas ir muzikantas, jocu- 
tator Dei, o greta jo išblyškus, rimta šventa moteriška: Pran
ciškus ir Klara. Ar Dantė, kai jis idealizavo Beatričės tikrybę, 
kai jis jos šviesiu paveikslu, ne tokiu, kaip išsipucavusių, išsi- 
darkiusių, raudonskruosčių trubadurų moterų, sukūrė naują mo
ters idealą, — ar Dantė tada negalvojo apie baltą, tyrą, švie
singą moterį, pasimirusią kaimyniškėj Umbrijoj už dešimtmečio 
prieš Beatričei gimstant? Dantė, trečiuoju ordenu patapęs 
šv. Pranciškaus sūnus, kuris vieną vakarą pabarškinęs į vieno 
Apeninų vienuolyno vartus ir brolio vartininko paklaustas ko 
norį atsakė: Pace, ramybės! Jo šoninpace, aš esu ramybėje— 
šiuos žodžius jis prieš tai daugel metų atgal tikėjo girdėjęs iš 
mirusios Beatričės lūpų.

Pranciškus ir Klara! Dantė ir Beatričė ! Siedvi abi poros 
rodosi turį tipingos reikšmės, siekiančios toliau už individo 
veikmę : jiedvi rodo, kaip vyriškas ir moteriška, vienas kitą 
papildydamu, bendrai siekia į kas aukščiausia, stengiasi į Dievo 
vienybę ir ją pasiekia, kiek žmogui apskritai yra duota bega
linį idealą įgyvendint. Ir dviem įvairiais keliais: Klara, mote
riška, tobūiai realizuoja Pranciškaus, vyriškio, idealą. Savame 
San Damiano vienuolyne, «didžiausio neturto įsistiprintame 
bokšte» pranciškoniškas gyvenimas maldoj ir darbe, neturte ir 
džiaugsme gyvenamas tobuliau, kaip kur kitur. Dantę, vyriškį, 
idealus Beatričės paveikslas apvalo ir pašventina. Tatai yra 
netaip, kaip mūs moters, gal būt, per pigiai mano, jog 
vyro ir moters draugės pastangose moteriai išanksto tenka va
davimo uždavinys etiniuose ir religiniuose; dalykuose. Kai 
kada viena, kai kada kita šalis yra atsakominga ypatinga prasme 
abiejų sieloms. Bet visada tai meilė veda mylinčius į Dievą, 
tai meilė, kuri mylimojo sielą mato ne įsivaizduoto gėrio ir
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ir grožio, bet kuri ją taip mato gilesnėj tiesoj, aukštesniame 
objektivume, kaip ji tikrai yra pašvenčiančios malonės spin
dinčioj šviesoj.

Sis spindintis sielos grožis teikia meilei begalinės pajėgos, ir 
tas labjausiai nugalės sielą, kuris jąlabjausiai myli, nepaisant į 
tai, ar mylįs yra vyras ar moteriška. O kas ginčys, kad šią- 
ja intujitivia meile ypatingai dažnai yra apdovanota moters 
sielą?

_ Serafiniškai mylinti Klara, cherubiniškai pažįstanti Bea
tričė! Meilingos, baltos, gotiškos moters! Donatello asketiškas 
skaptas ir Rafaelio optimistiškas teptukas neįjėgė šių moterų iš- 
plėtot. Jų nušvitęs paveikslas maloniai šviečia Giotto šven
tuosiuose, jis spindi rojaus grožybėj iš Fra Angelico Madonnų. 
Iš šių paveikslų, rodosi pasiilgusių dangaus tėvynės, mes su
prantame, kodėl, kaip Dantė «Nąujajame Gyvenime» praneša, 
Beatričei praeinant žmonės sakydavo: tai yra ne moteris, bet 
gražiausias iš dangaus angelų, ir kodėl Dantė jos mirties su
kaktuvių dieną paišė angelą. Jos akyse Dantė mato dangų; 
«kas į ją pažvelgia», sako jis iš savo paties skausmingo sielos 
potyrio, «negal gyvent nuodėmėj». Pr. D.

(Galas).
............... ... -■ ' 11 ■

*

Giovanni Papini.
Paskutiniais laikais naujas vėjas ėmė pusti žmonijos vir

šūnėse. Įvairių šalių rašytojai, klaidžioję ligšiol toli nuo amži
nosios versmės, atranda ją, bėga prie jos, semias to gyvojo van
dens ir duoda kitiems. Taip atsitiko ir su Italijos rašytoju 
Giovanni’u ir Papini’u.

Per 20 metų vienus pagaudamas, kitus piktindamas savo 
dideliu bedieviu talentu, vieną gražią dieną, po karo, metęs 
savo garbintojus, prietelius, visą tą spindžią draugiją, kuri žiū
rėjo į ji, kaip į dievaitį, eina jis į tolimus kalnus, pasiėmęs su 
savim tiktai bibliją ir dar kelias knygas apie bibliją. Ten, už
sidaręs pats vienas su tomis knygomis, skaito jas, «mąsto, vėl 
skaito, skaito su ašaromis akyse, skaito stebėdamasis vis labiau, 
skaito pagauta dvasia, neapsakomai džiagdamasis, laimėje skęs
damas!» Vienas vokiečių rašytojas sako apie jį, kad jis «džiau
gės, kaip tas evangelijos žmogus, kurs netikėtai rado turtą dirvoje 
— geroje, senoje, dirvoje kuri atrodė tokia paprasta, tokia kas
dienė. Šioje menkoje žemėje, kuri jam, ypač po karo prity
rimų, atrodė vien kokti ir piktjuokio teverta, Papini užėjo ne
girdėtą radinį. Ir kaip tas evangelijos žmogus, jis atiduoda už 
tą radinį visa, ką tik turi: visą savo praėjusį gyvenimą, visą 
savo įsigytą laisvosios dvasios garsenybę. Ir per penkioliką 
mėnesių vieną darbą tedirba: kasa tą turtą, savinas jį dvasiškai 
ir rašo «Storia di Christo» —Kristaus istoriją. Penkiolika mė-
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nėšių. Tai kas? Jis yra tuomet laimingas ir padarys laimingais 
daugybę kitų.

Matyti, taip ir yra. Nes kovo mėn. 1921 m. ta knyga 
išėjo iš spaudos ir tais pačiais metais vienoje Italijoje pirkta jos 
200 000 egzempliorių. Kristaus istorija, kuri greičiau eina už 
pikančiausį romaną! Kodėl? Mat, yra pasaulyje žmonių, ir, rodos 
jų vis eina daugyn, kurie nori netik skaityti, bet ir gyventi, ku
rie ieško netik pramogos, bet ir maisto, tikro maisto savo gy
venimui. Nes vis dar tebėra žmonių, kurių nepasotina, nenu
ramina jokie šių laikų pramanymai. Vis dar tebėra žmonių, 
kurie turi netik pilvą ir dvi ranki ir dvi koji, bet dar ir širdį 
ir sielą, ir nepajėgia taip vegetuoti iš dienos į dieną be tikslo, 
be prasmės, lyg tie muilo burbulai, kurie akimfrksnį paspin- 
dėję, nyksta, kaip nebuvę. Vis dar tebėra žmonių, kurie nu
siminę klausia save, ar negeriau būtų visai negyventi, negu taip 
gyventi, ar negeriau būti šuniu, negu sužvėrėjusiu žmogumi.

Kaip gi dabar yra? Papini sako: «Žemė yra pragaras,kurį nušvie
čia žvaigždės iš kažkokios nesuprantamos malonės. Žmonės su 
galvomis pasinėrę juodoje purvo ir ašarų tešloje, iš ten šliau
žia jie, išsineria retkarčiais su purvinais, pasiutimo iškraipytais 
veidais ir šoka į kraujo klanus norėdami nusivalyti. Ir kas at
sitinka po tų baisių nusivalymų, po tų kruvinų maudyklų? Vos 
tam begaliniam žmonių naikinimui pasibaigus, jau jie vėl rai- 
vosi ant savo išmatų krūvos... Jie nesiliauja žudę kitus ir save, 
tartum visi tie karo numirėliai (o jų užtektų visai valstybei ap
gyvendinti) tėra vien pirmasis visuotino išnaikinimo avansas... 
Gyvuliška meile, kuria kiekvienas žmogus myli patį save, 
kiekvienas luomas patį save, kiekviena tauta pati save, tapo dar 
galingesnė, dar aklesnė, praėjus tiems metams, kada neapykanta 
apsėjo žemę lavonų kaulais. Tais paskutiniais metais žmonių 
giminė, kuri jau ir pirma buvo apsėsta šimteriopo karščių blūdo, 
višiskai išėjo iš proto... Pasaulis dūzgia griūvantiems trobesiams 
traškant...

Kokiu tikslu tame beribiame universe yra mažas rutulėlis, 
žeme vadinamas? Kokiu tikslu tame rutulėlyje — ir gal niekur 
daugiau —- yra tų dvasia apdovenotų būtybių, žmonėmis va
dinamų? Kad jie taip gyventų? Argi tai .gyvenimas ? Ar toks 
gyvenimas nėra blogesnis už mirtį, už amžiną nebūvį? Kiekvie
nam, kas mąsto, tėra vienas klausimas: Ar žmonių negalima ra
dikaliai, griežtai atmainyti, pakeisti, pataisyti? Ar rasit jie gali 
nuveikti savo žemesniąją pusę, .pakilti virš jos, likti šventais?»

Šita problema, šitas amžinas žmonijos klausimas pagimdė 
Papinio knygą. Toje baisioje, sunkioje valandoje nuėjo jis pas 
Kristų ieškoti atsakymo ir vaisto — ir rado. Ir radęs, rodo 
juos kitiems. Tas atsakymas ir tas vaistas — tai yra meilė.

Papini netvęria savo knygoje naujo, individualiai matomo 
Kristaus paveikslo. Užtenka jam evangelijų. Jis moka žiūrėti 
ir mato ten tokį gražų, amžinai jauną Kristų, kuriam nieko ne-
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bereikia pridėti. Savo talentinga plunksna parašė jis veikalą, 
iš kurio pučia ugnis ir šildo užšalusias širdis. Ir mums nebėra 
kito išėjimo, turime ar priimti tą Kristaus atneštąją meilę, ar 
žūti; turime pasirinkti ar «beviltį, juodą vargą, ar drąsiausį 
tikėjimą.»

Pagal L. Pflegerį — M. P e č k a u s k a i t ė.

Moteris ir dangus.
(Apie moteris — astronomus).

Žvaigždės, žvaigždelės! Ką jos į save netraukia savo 
smagiu, tikrai iškilniu nusiteikimu, kas nenorėtų ar tai galva ar 
širdžia suvokt tųjų pasaulio tolybės švyturių, kurie iš begalybės 
sveikina mūsų žemės taškelį? Tikrai, kad pirmiau nekaip gal
votojo smagenose kilo drąsi begalinės erdvės ir amžino laiko 
sąvoka, kiekvienas, dirstelėjęs į žvaigždžių reginį, turėjo širdy 
tos amžinybės nujautimą. Estetas žvaigždėse mato parašyta 

_dar ir daugel ką kita, nekaip stengiasi įstebėt ir ištirt astrono
mas bei astrofizikas su savo matuojamais ratais ir spektro apa
ratais; ir net pačiuose griežtuose tyrimo rezultatuose didumoj 
glūdi dar milžiniškos poezijos. Mus pagauna amžinybės, be
galybės šiurpas, kai girdime apie šias neišmatuojamas tolybes, 
šiuos mintimi nesuimamus laikus, ir stebėdamasis stovi menkas 
žmogus akivaizdoj šios nuostabios harmonijos, judinančios visas 
saules ir planetas, visus tuos saulių spiečius.

Tikrai, nė viename kuriame kitame moksle nėra tiek poe
zijos, kaip žvaidždžių moksle, spindinčių tamsioj dangaus 
palapinėj; kiek panašumo, tik daug menkesniu laipsniu, gali 
turėt nebent botanika. O neginčijama, kad patsai šio mokslo 
darbas, taip tariant grynai amatiškoji jo pusė, toli gražu nėra 
toks poetingas. Tai ne koks ypatinga smagumas šaltomis 
žiemos naktimis sėdėt amžinai nekūrenamuose observatorijų 
bokštuose ir be paliovos tėmyt kokią smulkelytę, gal būt, vi
siškai neįdomią žvaigždelę; tuo tarpu vėjas vis aštriau rėžia 
pro stebėjimo plyšius ir termometras vis krinta žemiau. Taigi, 
kaip dažnai ir čia tikrosios poezijos esama tik daugiau už 
kulisų...

Bet vis dėlto ir mokslo darbas su žvaigždėmis yra lai
komas labai interesingas ir plačiosios publikos, ypač gražiosios 
lyties. Žvaigždžių stebėtojai labai dažnai išgirsta iš moterų, 
kad tasai darbas turįs būt labai poetingas; tuo tarpu vyrai di
dumoj sako, kad jie šį mokslą vaizduojąs! kaipo ypač labai 
sunkų, ir dar dažnai ironiškai priduria, kad nuo jo pigiai gali 
gaut durną galvą! Tatai matome, moterį prie šios temos ei
nant daugiau kaip estetą, ją mažiau paisant sunkenybių. 
Šituo tat būdu, rods, ir tenka aiškint, kad mes užeiname, paly-

32



Moteris ir dangus. 127
■——— 1 i.' iii«1"——.....................   Iii ui i. I i ■■»■■■■■—u.   ..uw . .........   . ' ' ' i . -

gint, daugel tokių moterų, kurios, žvaigždžių mokslu užsiimdi- 
nėjo jau tais laikais, kuomet dar niekas nekalbėjo apie «mo
terų pašaukimus», kuomet nekoks buvo moters dvasinis verti-' 
nimas.

Seniausias astronomas moteris, apie kurią turime žinių, 
bus buvusi didelio danų astronomų Tycho Brahė’s sesuo 
Z o f i j a B r a h e ’ y t ė. jos brolis, įžymiausias senesnių laikų 
astronomas, gyveno 1546—1601 r-*, ir Hween’o saloj turėjo 
DŪikią observatoriją, Uranienborg’ą (prieš keletą metų, Archen- 
lold’ui vadaujant, buvo atkasti jos pamatai). Jo sesuo Zofija 
netik yra padėjusi broliui jo darbus dirbt, bet ir pati dirbo 
moksliškai. Eidama tos gadynės dvasioj, ji užsiimdinėjo aiš
kinimu žvaigždžių įtakos žmonių gyvenimui žemėje (astrologija*) 
ir alchemistinėmis studijomis; tačiau šiandien nebegalima nu
statyt bet kurių jos darbo davinių.

Toliaus, yra žinoma, kad Dancigo astronomo Jono He- 
vėliaus (1611—1687) žmona buvo savo vyro asistentu visuos 
jo astronomiškuos darbuos ir pirmiausiai teikė pagalbos jam 
matuojant žvaigždžių vietas milžiniškais to metu sieniniais 
kvadrantais. Heveliaus veikaluose ji dažnai atvaizduota tą 
darbą dirbanti ir jis giria ją, kad jos daromieji matavimo ratų 
nužymėjimai buvo teisingiau atlikti, kaip jo padėjėjų vyrų.

Kaipo seniausią astronomijos skaičiuotuoją žinome Ma
riją Lewen’ai tę, didžiojo Keplerio draugę. Ji specijaliai 
užsiimdinėjo apskaitymu iš anksto planetų padėties, ir savo pa
garsėjusiam draugai tuo teikė svarbios medžiagos jo epochą pa
dariusiems planetų judėjimo dėsniams surasti**). Ji mirė 1664 m.

Paskui tenka primint astronomas ir matematikas p o n i a 
L e p a u t e ’ i e n ė, kuri su astronomu Clairaut’u ėmėsi pirmą 
kart rūpestingai išskaičiuot Halley’o kometos sugrįžimo laiką. 
Kaip žinoma, apie 1700 m. Halley’s šios kometos sugrįžimą mi
nė įvyksiant 1758 m.; bet kadangi tuomet galima buvo skaičiuot 
tik artutinai, tai, prisiartinus kometos sugrįžimo laikui, Clai- 
raut’as ir ponia Lepaute’iejiė vtuos suskaičiavimus pakartojo 
taikindami geresnių metodų. Sis sunkus darbas truko šešetą 
mėnesių, bet skaičiuotojai užtat turėjo ir pasisekimo pamatyt, 
jog jų laukiamasiai dangaus kūnas punktingai pribuvo nustatytu 
laiku. — Ponia Lepaute’ienė taip pat nekarta rėmė ir didelio 
matematiko Lalande’o darbus. Ji gali būt pažymėta kaip tik
ras matematikos genijus, toks retas moteryse. Ji kilusi iš senos 
prancūzų didikų giminės. Gimusi 1723 m. Paryžiuj, buvo ište
kėjusi už puikaus laikrodininko ir mechaniko Lepaute’o. Kai 
ši įdomi moteris pasimirė 1788 m., Paryžiaus Akademija ją pa
gerbė pasiųsdama į jos laidotuves keletą savo mokyčiausių vyrų.

*) Plačiau sapie astrologiją rašo „Kosmos“ 1920/21 m. 431—439 pusi,
**) Plačiau apie Keplerį rašo Kosmos 1922/23 m.
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Žvaigždžių mokslui remti daug nusipelnė hercogai t ė 
Gotos Luji z ė. Ji turėjo didelio pasimėgimo paprastais as
tronomiškais stebėjimais ir pirm visų kitų dalykų visada turėjo 
duosnią ranką knygoms, žemėlapiams ir instrumentams, kurių 
buvo reikalingi jos pažįstamieji astronomai savo darbams. Ji yra 
sušaukusi ir pirmąjį astronomų kongresą 1798 m.

Tarp moterų, tyrusių dangų praktiškai, visais laikais paliks 
pirmoj eilėj Karolina H e r š e 1 y t ė, didžiojo vokiečių anglų 
astronomo Viliaus Herschel’io sesuo. Ją tenka pažymėt kaipo 
stipriausią ir vaisingiausią astronomijos stebėtoją moterį pra
eitais laikais.Mokslingi brolis ir sesuo buvo kilę iš Hanovero. 
Sesuo stengėsi padėt broliui, gyvenusiam labai kukliose apy- 
stovose ir prasimušusiam nuo paprasto kariuomenės muzikanto 
iki anglų karaliaus astronomo*). Ji ir paliko ištikima, nepa
prastai sąžininga savo brolio padėjėja dirbdinantis jo didįjį 
teleskopą, darant jam visus stebėjimus ir dangaus tyrinėjimus 
ieškant naujų dalykų, kurių jis surado devynes galybes. — Bet 
Karolina Heršelytė kūrė ir viena. Ir Viliui Heršeliui 1822 m. 
pasimirus,ji paliko ištikimą žvaigždėms; net būdama jau devy- 
niasdešimts aštuonerių metų senutė vis dar gyveno savo myli
mųjų žvaigždžių pasauly. Ir tik prieš pat šimto metų gimimo 
sukaktuves, 1848 m., mirtis juodu uždangalu uždengė jai 
pasaulio teatro sceną, kurioj ji taip ilgai buvo tyrinėjusi mil
žiniškus tapsmo ir nyksmo reginius. Ji yra suradusi ne mažiau, 
kaip a š t u o ne t ą kometų, nekalbant jau apie kitus vadi
namų nejudamųjų žvaigždžių pasaulio dalykus.

Buv. Kauno «Saulės» gimnazijos baigiamuose matematikos 
egzaminuose (1919 m.) dalyvavęs dabartinis Lietuvos universL 
teto garbės profesorius A. Jakštas Dambrauskas, egzaminams 
pasibaigus, palinkėjo išlaikiusioms egzaminus merginoms abitu- 
rijentėms, kad jos ir toliau pažengtų matematikoj. Moters ma
tematikės pavyzdžiu jis čia paminėjo S o n ę K o vale v - 
skienę. — Dabar štai čia turime progos anoms abiturijentėms 
ir visoms mūsų skaitytojoms suteikt ir didesnį pluokštelj žinių 
apie šią labai įdomią asmenybę moterų pasauly, pagarsėjusią 
pirmoj eilėj kaipo matematiką ir astronomą.

Sonė Kovalevskienė yra buvusi rusų generolo Korvino- 
Krukovskio duktė; gimė 1850 m. ir 18 metų amžiaus ištekėjo 
už Voldemaro Kovalevskio (kilęs iš padauguvio, Vitebsko gub., 
g. 1843), kuris buvo žurnalistas, knygų spausdintojas, paskiau pa
leontologijos profesorius (Maskvoj) ir pagaliau fabriko direkto
rius. Kovalavskienė studijavo Heidelberge ir Berlyne gamtos 
mokslą ir matematiką pas įžymiausią savo laiko matematiką 
Weierstrass’ą, ir 1874 m. gavo daktaro laipsnį ^Kai jos vyras 
1883 m. nusižudė, ji išsikėlė į Stokholmą, kame nuo 1884 m.

*) Plačiau apie jį rašo Kosmos 1922/23 m.
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ir turėjo matematikos (aukštosios analizės) profesūrą iki mirties 
po trumpos ligos 1891 m. pradžioj.

Ji. yra rašiusi iš matematikos, fizikos, astronomijos sri
ties, taip pat keletą romanų ir eskizą iš rusą gyvenimo. Vie
nas iš jos matematikos darbą buvo Paryžiaus Akademijos pre
mijuotas 5000 frankų dovana. Labai interesingi pirmiausia jos 
Saturno planetos juostą sistemos pastovumo tyrimai. Kiti jos 
matematiški veikalai yra apie funkcijų teorija, eiles, diferenci
nius lyginius. Jos kfeletristikos raštai versti ir vokiečių kalbom- Kas 
norėtą plačiau studijuot šią įdomią asmenybę, nurodome. į jos 
bijografiją leidiniuose: Rečiams Universal-Bibliotek Nr. 3297 98.

Kad žmonos paremia savo vyrus mokslo tyrimuose, tai 
paprastas atsitikimas ten, kur astronomai turi savo privatines 
observatorijas. Taip antai, žinoma, kad ponia F lam ar i j onienė, 
populiariausio šių dienų prancūzą astronomo Kamilo Flamarijo- 
no*) žmona, buvo savo vyro pagalbininkė ir kaipo kritinga ste
bėtoja gerai pasitarnavo jam ir tiriant spiritizmą. — Taip pat 
Amerikos astronomo Asaph’o Hali’o žmona pagelbėjo savo 
vyrui atrandant jam abudu smulkelyčiu maršo mėnuliu; jis, gal 
būt, net nebūtų suradęs tuodviejų neįžiūrimu dalykėlių, jei jo 
žmona nebūtų kėlus jo energijos. — Astronomijos pasauliui yra 
labai žinoma Grinvičo (Greenwich, palei Londoną) observato
rijos direktoriaus Maunder’io žmona. Ponia Maunder’ienė 
plačiai įsidirbo plunksna, ji leidžia «Britanijos Astronomijos 
Laikraštį», ir dalyvavo 1898 ekspedicijoj Indijon stebėt visišką 
saulės užtemimą; ten jai pavyko puikiai nufotografuot saulės 
karūną, tąjį nuostabų šviesos ratą, apglobiantį saulės skridinį 
per visiškajį užtemimą.— Ponia Maunder’ienė, taip tariant, yra 
pasekėja panelės Elzbietos B r o wn ’y t ė s, mirusios Lon
done prieš pusantradešimtį metų. Panelę Brown’ytę reikia pa- 
žymėt kaipo didžiausią 19-jo šimtmečio moterį astronomą. Ji 
buvo viena iš įkūrėju Britanijos Astronomų Draugijos ir kelis 
kart yra buvusi šios mokslo korporacijos viceprezidentu. Saulės 
tyrinėjimo srity ji buvo tiesiog autoritetas.

Astronomas stebėtojas pirmiausia tur turėt geras akis ir 
didesnę už paprasto saiko kantrybę; nes čia diduma darbų 
jau patys savaimi visai nežavi, o dar daug ir šalutinių apystovą, 
pirma visų oras, labai dažnai sukliudo stebėjimus; taip jog 
daugel naktų, priderėjusių užleistu Morfejui, be jokios naudos 
yra aukojamos deivei Uranijai. Čia moteris tiesiog reikia pa
girt, kad jos tur tiek daug astronomams taip reikalingos kan
trybės ir kad tūlam darbui jos net geriau tinka, kaip vyrai. 
Taip yra ypač dangaus fotografavimo srity.

Žinoma, jog naujaisiais laikais dangus fotografuojamas 
ant tūkstančių plokštelių, kad tuo būdu gautą fotografišką dan
gaus lapą, kuriame sužymėtą daugel milijonų žvaigždžių. Šios

*) Plačiau žiūr. Kosmos 1922/23 m.
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plokštelės paskiau turi būt rūpestingai sudorotos; žvaigždes 
reikia suskaityt, išmatuot jų nuo viena kitos atstą, sulygint jų 
dydį su paskesnėmis to pat-ploto fotografijomis ir 1.1. Tatai 
reikia daug išsižadėjimo atlikt šį ne trukšmingą, o betgi tokį 
svarbų smulkųjį darbą, Tokioms plokštelėms išmatuot šiandien, 
ypač Amerikoj, kame yra daug moterų astronomų, moters labai 
daug nudirba.

Panelės Bruce’ytė ir Draper’ytė, antai, prieš keletą 
metų Harvardo universitete savomis lėšomis yra įsikūrusios 
puikiai įtaisytą dangaus fotografavimo stotį, kurioje dirba 
dvidešimts penkios moters. Visas šias plokšteles turima išma
tuot ypatingu aparatu, prie kurio pritaisytas mikroskopas ir ma
tavimo įtaisymai. Viena iš moterų, panelė Leland’ytė, 
šituo būdu prieš keletą metų nustatė jau 40.000 žvaigždžių.

Panašiais tyrimais Amerikoj daugelis moterų nusipelnė 
žvaigždžių mokslui, ir astronomijos sferose gerai yra žinoma 
vardai panelių S o mm e r v i 11 e’ytės, M i t s c h e 1’ ytės, Flem
ming ’ ytės, K1 u m p k e’ytės, Marijos P r o c to r ’ ytės. Pa
nelė Platon’ytė-Flemming’ytė yra penkiolikos moterų būrio 
vedėja Harvardo observatorijoj, kurios visos užsiėmusios dar
bais fotografiško dangaus atlaso, apie kurį pirmiau kalbėjome.

Taip pat ir Melbourne’o (Australijoj) observatorijoj yra 
šešetas moterų astronomų, Kordoboj (Argentinoj) jų ketvertas, 
Albany’o observatorijoj paskirta septynetas skaičiuotojų moterų, 
Gerosios Vilties Rago observatorijoj dirba devynetas moterų. 
Taip pat keletas skaičiuotojų moterų yra ir Paryžiaus obser
vatorijoj; Vokietijoj tik Kylės observatorijoj dirba viena mo
teris matematikė. Lietuvoj šiuo tarpu dar ir vyrai astronomija 
maža užsiėmę. Tačiau gerų matematikių merginų yra ir mūsų 
gimnazistėse bei studentėse.

Taip tat matome, jog visam žemės paviršy taip pat ir 
moters stengiasi «artintis prie dangaus», ir ypač Amerikos 
moters praktiškai interesuojasi žvaigždžių mokslu. Tenai ^su
sidomėjimas šiuo dalyku dažnai išreiškiamas didelėmis aukomis 
mokslo tikslams ir tųjų moterų, kurios pačios negali užsiimt 
studijomis. Jau minėtosios Bruce’ y tė ir D r a p e r ’ ytė tam 
reikalui paaukojo savo mantą. Katrina Bruce’ytė nekartą yra 
pasiuntusi turto laime neapdovanotiems astronomams svarbių 
instrumentų. Net Vokietijos Heidelbergo observatorija turi iš 
jos rankų gražų teleskopą. Ji astronomijos tikslams yra išauko- 
jusi pinigais apie kokiu du milijonu litų. — Taip pat panelė 
Murrey’ytė padirbdino milžinišką teleskopą Yerkės obser
vatorijai, pastatydintai iš milijoninių aukų. Amerikoj auko
jimas milijonų observatorijų kūrimui yra paprastas dalykas. 
Bepigu ten klestėt astronomijos mokslui!

Pedagogas Distervegas yra kartą ištaręs: «Astronomija 
yra kilnus, kadangi pakeliąs mokslas; jis neturi būt nepriei
namas nei vienam žmogui!..» Ji skaidrina ir grynina! — pri-

• \ ■
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duria jis, ir teisingai; nes niekas daugiau neduoda pažint savo 
paties taip dažnai kiek reikiant neįkainuoto menkumo ir neiš
matuojamos Dievo galybės, kaip užsiėmimas su tolimaisiais dan
gaus švyturiais, su neišmatuojamomis pasaulių daugybėmis, 
kuriuose mūsų žemė tėra viena dulkelė. O drauge jis betgi 
parodo ir žmogaus didybę, pajėgiančio savo dvasia perbėgt 
ir suvokt tuos Dievo Kūrybos pėdsakus beribiai plačiame pa
sauly. — Džiaugsminga tatai, jog yr moters vis labjau įsidirba 
į šį mokslą — besimokindamos ir bemokindamos. Tikėsimės 
tokių moterų netruks ir mūsų tėvynėj. Reikia tik, kad tos mūsų 
jaunuolės, kurios yra laimingos galėt eit mokslą, ir eitų jį vi
sada ir visur su didžiausiu atsidėjimu, o negaišintų brangiausio, 
negrįžtamo jaunystės laiko visokioms akimirkio tuštybėms.

D.

Svetur mokintis...
Kiek tai minčių malonių 
Nū tyliai, tyliai slenka... 
Kiek ateitis man žada, 
Viltis kiek džiūgio renka... 
Aš greit namus apleisiu, 
Išskrisią, kaip paukštelis...— 
Toli bus man tėvynė, 
Toli bus miel’s kiemelis... 
Kaip lašas okeane, 
Taip aš žmonės’ pražūsiu; 
Ir kaip visi, krutėsiu 
Ir stropiai dirbsiu, triūsiu... 
Pasiekus savo tikslą, C* " 
Tėvynėn aš sugrįšiu... 
Ir viengenčių gerovei 
Šventai aš pasiryšiu... 
Ir mylimai tėvynei, 
Kaip ir lig šiol, tarnausiu; 
Ir ją, vargšelę, ginsiu 
Nuo priešo jos aršiausio... 
Vai lėk, laike brangusis,— 
Laukiu rudens dienelės;— 
Pasiekt aš mokslą noriu 
Ir dirtbi tėviškėlei...

1923 m. Kretingoj. P« D ė.

♦♦♦♦
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Katrinos Senietės pasiuntinybė.
(Žiupsnelis atminimų balandžio m. 30-tai dienai).

Visi Senos*) miesto varpai skambindami pradėjo jos šventę 
balandžio 28 d. vakarą; gaudė kurtus, iškilmingas Švento Do
mininko varpas, aidėjo audringas varpelis iš Contrada delf 
Occa. Aš pasisukau ton pusėn, iš kur ėjo jų nenuoramiškas 
šaukimas. Jau temo ir aš dar nežinojau Senos; tik staiga man 
atsirado netikėta vadovybė; eilė žiburių gatvėmis rodė į jos 
namus; margai išdrožinėti karveliai ant savo galvelių laikė 
mažiukus švyturėlius.

Šventosios Katrinos mirties kambarys paverstas į koplytę, 
ir čia rinkosi Senos miestas, kad iškilmingais mišparais pra
dėtų savo šventosios šventę. Nutraukė giesmininkai su dide
lėmis, margomis pavasario gėlių kuokštėmis; taip, Sena žino, 
kaip šventoji mėgo gėles; todėl gėlėmis dėroja tiems, kurie jos 
šventėj dalyvauja. Sena taip pat žino, kaip nuberti miltai 
Katrinos rankose pavirto brangia duona pavargėliams; todėl 
kiekvienas maldininkas per jos šventę jos namuose gauna ii 
pane di S. Caterina, «šventosios Katrinos duonos». Sena myli 
savo šventąją ir todėl didelė iškilminga šv. Domininko, jos 
bažnyčioj, procesija yra kaip liaudies džiaugsmo šūkavimas, tos 
liaudies, kuri gieda ir gieda: «Palaiminta žvaigždė, Senai pa
tekėjus». ,

Taip, Sena turi sielą, ir jąja yra toji jaunuolė moteriška, 
kuri 1347 m. yra gimusi jos sienose ir dar taip pat ir šiandien 
yra jos gimtojo miesto pasididžiavimas ir meilė. «Įžymiausi 
trobesiai», taip rašo Piero Misciatelli, 1913 m. išleidusis naujai 
jos laiškus, «išreiškia jos dvasios dvelkimą ir savo dailumu ga
limi geriausiai suvokt, jei stebimi Katrinos savitumo šviesoj. 
Sunki, griežta katedra, kuri Richardui Vagneriui išbudino 
Parsifalio stebuklą, siunčia savo karštas maldas j dangų, ir ro
dosi, apsirėdžius šv. Domininko dukters balta suknele ir juodu 
apsiaustu. Bokštas, vadinamas Mangia, iškilęs šalia rotušės, 
grakštus ir išdidus kaip kardas, yra gyvas atvaizdas jos bu
drios valios, ėjusios greta su jos demokratišku atsakomybės 
jausmu ir parodžiusios tąjį politikos prašmatnumą, kuriuo šis 
Italų žemės miestas taip pagarsėjo 13-me šimtmety. Kai mes 
keliaudami iš Florencijos (didelės Senos konkurentės) atvyk
stame į Seną, tai susimąstę, ^sustojame prieš parašą ant Kamo-

*) Vieton naujesnės šios žodžio lyties „Siena“, kurį lietuviškai reikėtų ra_ 
šyt „Sijena“, tariamės būsią tiksliau jį reikšt jo senesniąja, lotyniškąją lytim 
būtent, Sena, Senietė.
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lijos vartų (Porta Camollia), kuris savotiškai prieštarauja tiems 
jutimams, kokių senietis turi florentiečiui. «Cor magis tibi Sena 
pandit», «plačiau kaip vartus -atveria tau Sena savo širdį». 
Rodosi, lyg tą malonų pasveikinimą Kamolijos vartų statyto
jams butų įkvėpusi šventoji, nes dailiau negalima išreikšt sve
tingumo grožio, tos dorybės, buvusios Katrinos sieloj tiek pat, 
kaip ir kiekvienos didžios moteriškos sieloj».

Tai buvo visai suprantamas dalykas, kad Senos Katalikių Mo
terų Sąjunga jos šventėj surengė bažnytines iškilmes ir kaip 
savaimi suprantama man rodėsi, kad ten dalyvavo ir Sąjungos 
jaunimas. Dar ir šiandien aš dėkoju jam už meilės patarnavimą, 
nes jauniausioji iš jų, mano paprašyta, įteikė man savo sąjun
gos maldelę, kuri prašmatniai ir aiškiai išreiškia Katrinos pa
siuntinybę.

Su šilima ir nuostaba jos šaukia į ją: «Tu išmintingoji, 
tu stiprioji, tu angelų skaistybės! Tu esi tokia didi, kadangi tu 
taip daug ir taip šventai esi mylėjus. Iš tavo meilės Kristui, 
tavo meilės Bažnyčiai, tavo meilės tėvynei iškilo tasai nuosta
bus moters^ apaštalavimas, kurs yra mūsų šių dienų darbo pra
nokėjas! Sis tavo apaštalavimas vertė tave romiu balsu šaukti: 
Taika, Taika, Taika! — Duok, meldžiame tavęs, kad gyve
nimo audrų sūkury kiekviena iš mūsų atsiektų taikos savo vi
duje ir kad paskui mūsų žodžiai Ir mūsų gyvenimas būtų ir 
kitiems taikos naujiena. Išprašyk, kad visame katalikų pasauly 
patekėtų aušra taikos tarp pavargėlio ir turtingo, tarp darbėmio 
ir darbdavio, ir tarp visų žmonių, kurie yra geros valios».

Kad ji yra buvusi Eufrosynė, t. y. «Linksmumas», tai yra 
pirmutinė žinia iš Katrinos gyvenimo. Linksma tarp mažų žai
dimo draugų, kurių padermė dar ir šiandien vikriai žaidžia 
Contradoj delFOcca netoli mildažio Beninkazos namų, «jie sa
vo žaidimų ir savo mažų pamaldėlių vedėja yra apsirinkę Ka- 
triną». — Jau į šiuos kūdikystės metus krinta jos malonės pil
no pašaukimo pirmieji spinduliai. Ji, dvidešimtsketvirtasiš «Be- 
ninkazų šeimos kūdikis, yrą ypatingai mylima savo motinos, 
kurios švelnumas beveik per visą gyvenimą prieštarauja Katri
nos pasiuntinybei ir šventybei. Jos ištekėjusios sesers, pas 
kurias ji dažnai svečiuojasi, veltui stengiasi nusivest ją tokiu 
pat gyvenimo keliu. Bet Katrinoj jau aukšti išbunda mergiško 
išsižadėjimo grožio sąmonė. Jos tėvas nujaučia malones, nusi
leidžiančias į savo kūdikio sielą, kurių išsiplėtojimas ir sudaro 
tikrąjį, labai turtingą Katrinos gyvenimą. Po ilgų kovų ji pri
imama į šv. Domininko 3-jį ordeną. Ji pasilieka saviškių na
muos ir judančiame šeimynos rate gyvena susitelkimo ir džiaūgs- 
mingo tarnavimo darbo gyvenimą. Kai 1374 m. Senoj užėjo 
maras, Katrina nenuilstamai dirba globojančio gailestingumo 
tarnyboj. Bet ji ne tik atsidavus ligoniams globot ir mirštan
tiems padėt; didelės jos gadynės suirutės sukelia joje gebėjimo 
sutaikint kovojančius. Dar ir šiandien stovi Senos rūmų sienos
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prieš vienos kitas kaip savy užsidariusios stiprovės ir jų atka
kliuose fasaduose gali paskaityt senų patricijų šeimynų karišką 
nuotaiką. Prieš tokią dvasios pakraipą ji ištaria žodžius: «Aš 
jus myliu labjau, kaip jūs patys save mylit, ir aš jūsų taiką ir 
jūsų išgelbėjimą myliu kaip jūs». «Meilė, kokią aš turiu jums, 
Senos ponai, ir visiems kitiems piliečiams, ir skausmas, kokį aš 
juntu dėl jūsų netvarkingo elgesio į Dievą, pateisina mane prieš 
Jį ir prieš jus: Aš turiu pasimėgimo verkt dėl mūsų apjakimo».

Steponas di Corrado Macconi pats ir jo šeima jaučia jos 
taikomosios įtakos galią. Jis tampa jos mokinys, jos sūnus. 
Mikalojaus Tuldo išpuikusi siela džiaugsmingai pasiduoda savo 
bausmės likimui, kai Katrinos meilė į jo paskutinę gyvenimo 
valandą įneša vidaus pasidavimo ramybės. «Savo didele mei
le Kristaus krauju išvaduotoms sieloms Katrina patapo savo 
miesto didelė politinė galybė. Po savo maldų ji rytą išeidavo 
taikint politinius neprietelius». «Kame motina nežinojo, ką da
ryt dėl savo vaikų pakraipos, kame žmona norėjo gelbėt savo 
vyro sielą, — ten šaukėsi Katrinos pagalbos». «Senos miesto 
vyriausybė greit suprato šios raminančios įtakos svarbą ir sten
gėsi pasilaikyt šį turtą. Kai vieną kart Katrina išsirengė mažon 
kelionėn į Montepulciano miestelį, tai Signoria (miesto vyriau
sybė) pasiuntė jai raštą, kuriame jos prašė tuoj sugrįžtį, kad 
išlygintų Senoj įšėlusią, pąyojingą neprietelybę». Tačiau, prie 
tos visos įtakos, Katrina niekada nepasidavė būti naudojama 
kaipo politikos įnagis. Kas ją darė pasiuntine, tai buvo ant
gamtinė sielų meilė, didi žmonių vienybė, kurią ji įžvelgė 
atpirkimo fakte, jos nesuklaidinamas tikėjimas, kad malonė nu
gali nuodėmę.

Tatai šis nusiteikimas, palaikomas jos karšta Bažnyčios 
meile, teikė jai ir drąsos, palikus Seną bei Italiją, Avignone 
maldaut Gregoriaus XI malonės Florencijai. «Švenčiausias ir 
Garbingiausias Tėve Kristuje, saldžiausiu Jėzum, Jūsų nevertą 
duktė Katrina, Jėzaus Kristaus tarnų tarnaitė ir vergė, rašo Jūsų 
Šventybei jo brangiausiu krauju, norėdama jus matyt susitaikiu
sius su Jūsų vaikais. Dievas reikalauja iš Jūs šios taikos ir jis 
nor, idant Jūs, jai palaikyt, padarytumėte visa, ką Jūs galit pa
daryt». «Nugalėkit savo piktumą Jūsų gerumu!». Popiežius 
priėmė šventąją su visais pažymėjimais. Pagal jo norą, ji tu
rėjo per dvi dienas pilnoj konsistorijoj kalbėt apie taiką su 
Florencija». Jos planai turėjo daugel priešininkų, bet «mažas, 
išblyškęs žmogelis popiežiaus soste giliai žvilgterėjo į kitą tai
kos ir laisvės pasaulį». «Palengvėl jis atsistojo, priėjo prie 
Katrinos ir pratarė: «idant jūs aiškiai matytumėt, kad aš noriu 
taikos, tai aš taiką tiesiog sudedu į Jūsų rankas ir pavedu Jums 
tik Bažnyčios garbę». Florencija blogai ją atsiminė. Bet Gre- 
gorius XI nori suteikt Bažnyčiai taiką ir grįžta į Romą. Jam 
iškilmingai įžengiant į amžinąjį miestą, mildažio duktė, kaip ir . x 
lig tol, vėl paprasta buvoja savųjų tarpe.
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Ir jos pasiuntinybė vis pašaukia ją iš namų tylumos, kol 
ji, degdama už Bažnyčios vienybę, kuriai grąso pavojus, su 33 
savo amžiaus metais pabaigia savo gyvenimą.

Ir šiandien dar jos mylinti siela kalba į mus jos mus pa
siekusiuose laiškuose. Mes klausomės jos slaptingo meno pra
kalbint kiekvieną ’am suprantama kalba, kiekvienam padėti — 
vienam švelnumu ir gerumu, kitam skatinančia jėga. Ir taip 
tat ji stovi prieš mus, toji Katrina Senietė, «kuri taip labai no
rėjo būti tiesos mylėtoja ir skelbėja, tos tiesos, kuri tyli, kai 
yra laikas tylėt, ir kuri tylėdama šaukia kantrybės šauksmu». 
(«Jugendziele» 1922 m.) Marija BuČkauskaitė.

P. S. Kada ir mūsų šiandien politikos partijų rietenomis 
draskomoje ir silpninamoje tėvynėj Lietuvoj atsiras moteriškų 
šventosios Katrinos Senietės panašumanl?

Iki «Naujojoj Vaidilutėj», gavę artimiausios progos, įdėsime 
platesnę šventosios Katrinos Senietės bijograftją, tuo tarpu nu
rodome mūsų skaitytojoms keletą pigiausiai prieinamų (vokiečių 
kalba) šios šventosios gyvenimo aprašymų, būtent: Katharina 
von Siena, von Dr. Maria Marėse h, Volksvereins- Verlag, 
M.—Gladbach; Die heilige Katharina von Siena, ein Zeitbild 
aus dem italienischen Mittelalter von Helene Riesch, Verlag 
Herder, Freiburg; Leben der heiligen Katharina von Siena von 
Bertha Pelican, Verlag Felician Rauch, Innsbruck; Die Brie
fe der heiligen Katharina von Siena von Dr. M aria Ma- 
resch, Volksvereins-Verlag, M.—Gladbach. D.

Inteligentė šeimininkavime.
Tinkamas prie darbo pasirengimas pareina nuo žmogaus 

ir apystovų, kokiose jis buvo auklėjamas ir mokomas. Prieš 
karą lietuvaitės lankė daugiausia rusų gimnazijas. Čia dorinis 
ir estetinis auklėjimas buvo apleistas. Moksleivės gyveno pri
vačiuose butuose. Nors kai kurios didelių miestų moterų 
mokslo įstaigos laikė bendrabučius, bet auklėjo rusų dvasioje. 
(Kitaip visais atžvilgiais reikia manyt apie lietuvių mergaičių 
mokyklas, tik jų buvo kaip lašas jūroje). Mūsų liaudis mok
sleives laikė per panaites, kurios mokosi ne darbui, o pona
vimui. Iš tikrųjų, žmonės galėjo jas tuo įtarti. Atostogų metu 
jos pasirodydavo, kas esančios. Gražiai pasirėdo, ilgai miega, 
nedirba, romanus skaito (žinoma, apie visas negalima tąip 
sakyt).-

Nemanau, kad jos būtų tingėjusios geresniu darbu užsi
imti. Kaltinčiau mokyklas, kurios teikė mokslo žinias be sąry
šio su gyvenimo reikalais. Jos nekreipė moksleivių dėmesio 
ieškoti mokslo, patyrimų gamtos reiškiniuose ir? paprastuose
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fiziniuose darbuose. Kaimietė - mamelė dirba kruta duoną 
iš to turėdama. O moksleivė nemoka iš trūso proto ir svei
katos pasisemti. Ką jau kalbėt apie tai, kad ji, būdama inte
ligentė, turėtų duoti saviškiems darbuose nurodymų ir patarimų.

Lietuvos nepriklausomybės ir moterų lygių teisių įgijimas 
atidarė lietuvaitėms duris į visas-savo-Jcrašto mokyklas. Mūsų 
mokyklos pagamins daug inteligenčių, tačiau abejoju ar jos bus 
sumaningiau prirengtos moters pareigoms eiti už rusų švietimo 
įstaigų auklėtines. Naujo tipo mokyklų tuo tarpu pas mus 
neatsiranda; įkurtose gimnazijose, progimnazijose mokslas ei
namas senais keliais, liaudis turi nuomonę apie moksleives beveik 
tą pačią. Dabartis nerengia speeijalisčių ateities gyvenimui. 
Tat kol švietimo darbas bus naujais, tikslesniais pagrindais su
tvarkytas, reikia ieškoti priemonių šių dienų moters būviui pa
tobulint. Nuo jų pradėjus, tikriau sakant, nuo savęs, žymiai 
pakelsime visuomenės gerovę.

Tiesioginė moterų pareiga — šeimininkavimas. To darbo 
nusimanymas būtinai reikalingas kiekvienai inteligentei. Šei
mininkavimas yra natūralūs dalykas visų tautų ir valstybių mo
terims, juo labjau lietuvėms. Reikia užmiršti, ta klaidinga nuo
monė kad tik ūkininkės ir darbininkės privalančios šeiminin
kaut. Nesakau, kad inteligentė turi daryti viską, bet mokėt ir 
vadovaut yra jos pareiga. Inteligentei nedärö garbės, jei ji, 
nesuprasdama pagrindinių šeimininkavimo taisyklių, viską pa
veda virėjos nuožiūrai. Pasitikėjimas butų geras dalykas, kad 
namų šeimininkei nereikėtų turėt gėdos ir nuostolių dėl neti
kusio šeimininkavimo. Šeimininkavimas yra reikalingiausias 
einančioms už vyro. (Neįtarkite manęs, kad čia vien vyrą tu
riu galvoj. Aš taip pat nesu šalininkė jam pataikaut ir jį le
pint). Čia moteriškei tenka rūpintis visais šeimos nariais jų 
sveikatos ir kitais atžvilgiais. Seimą, neturinti geros vadovės, 
yra panaši į laivą be kapitono. Šeimos ir laivo vairas turi 
būti nusimanančio savo pareigas žmogaus rankose.

Inteligentei šeimininkavimo pramokt nebūtų sunku. - Už
tektų porą mėnesių pasidarbuot ūkio mokykloje prie mokytojų 
speeijalisčių. Geriausia būtų tai padaryt vasaros atostogų metu. 
Būtų sveikai ir naudingai praleistas atilsio laikas. Gerai su
tvarkytos ekskursijos j ūkio mokyklas suteiktų žinių iš šeimi
ninkavimo srities. Lietuvaitės turėtų nuvažiuot į tas šalis, 
kame ūkininkavimas pavyzdingai vedamas. Valdžia, tur būt, 
neatsisakytų padėt tokiai organizuotai kelionei, kaip pernai pa
lengvino vyrų ekskursijai j Daniją. Gera priemonė ir litera
tūros apie kalbamą dalyką skaitymas. Visa surinkus ir per
skaičius, galima ir lietuvių kalbos veikalais pasinaudot.

Šei mininkavimo žinių įgijimas pareina nuo pačių moks
leivių. Kaip jos tuo reikalu susirūpins ir kokiose apystovose 
dirbs. Kaimo inteligentės turėtų daugiau dėmesio kreipt į 
ūkio šakas. Negalima norėt tapti specijalistu visoj ūkio srity.
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Gana kurią vieną šaką geriau pažinti, ir stengtis ją patobulinti 
savo tėvų ūkyje. Kas ką labjau mėgsta ir kur kas patogiau 
įtaisyti, tai galima iš šių dalykų pasirinkti: naminių" paukščių, 
gyvulių, daržovių, bičių auginimą ir t. t.

Nėra reikalo moksleivei visą laiką tą darbą daboti. Ji gali 
namiškiams pavest ir nurodyt. Didžiausį pelną duotų gerai augi
nami naminiai paukščiai ir daržai. Tos yra prieinamiaušios ūkio 
šakos kaimų gyventojams. Pas mus, paprastai, ūkininkai visko laiko, 
bet nieko tinkamai neveda. Užtat neturi didelės naudos. 
Amerikos ir kitų kultūringų Europos valstybių ūkininkai ver
čiasi viena kuria nors ūkio šaka. Naminius gyvulius ar paukš
čius augindami labai puikiai gyvena. Lietuvos ūkininkai tur 
po daug žemės. Todėl čionai tokia sistema nepatogi. Tenka 
visas ūkis gerinti, o labjau tobūlint tą šaką, kuri vietos sąly
gose apsimoka, yra pelningesnė.

Miestų inteligentėms lieka mokytis namų ruošos, kas vi
soms privaloma. Čia reikia skalbt; virt, kept ir 1.1. Šių darbų 
nemokėsi — būsi už nosies vedžiojama. O kiek tokių ponių 
panelių esama! Kauno didžponėms ne toks vargas, kad gali 
nusipirkti reikalingų dalykų, o Velykų šventėms atėjus, užsakyt 
visokių skanumynų Karmėlavos Mergaičių Ūkio mokykloje; daug 
ponių kas met veža sau iš ten prikrautus automobilius. Taip 
darys ^amžinai. Išmokti galėtų greičiau.

Šitas mano straipsnelis kažin ar bus sukėlęs draugių noro 
jį skaityti. Šių dienų moksleivėms neįdomu toki realūs da
lykai...

Kas sekė mano mintis iki galo, gal geriau atjaučia panašių 
temų svarbumą. Jūs, draugės, daugiau parašykite. Tokiu būdu 
«N. Vaidilutėje» turėsime naują skyrių.

Medėja.

Mada ir politika.
«Mada — rimtoji kronikininke?... Mada — būtinoji augš- 

tosios politikos galybės priemonė?... Mada -- dorovės istorija 
ir dienraštis?... Ar mes ligi šiol apie madą esame buvę klaidin
gai pamokyti, ar mada yra visai kitas dalykas, visai kitos reikš
mės, daug didesnio tūrio, daug didesnės jėgos, kaip kad many
ta. Ir taip tikrai yra».

Iš atskirų asmenų ir ištisų laiko gadynių apdaro, galima 
nepaprastai daug ko išskaityt ir taip pat pasaulio istorijos bei 
politikos. Taip antai, prieš keletą metų aš visai ne savo noru 
patekau į kultūros politikos klausimų sferą, kai, Moterų Sąjun
gos paakinta, užsiėmiau apdaro klausimu. Kiekvienas rimtas įsi
gilinimas į bet klausimą suartina mus su dalyko specijalistais; 
tas pat ir mados klausimą tiriant. Ir aš tatai susitikau su D-ru
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Norbertu Sternu, parašiusiu platų pecijalinį mokslo veikalą apie 
«Madą ir kultūrą»*); jame moterims ištarta tūla gėdinanti tiesa, 
taip pat pašviečiama ir j bedugnes; tarp kita ko jame yra tu
riningas skyrius apie madą ir politiką.

Mada — rimtoji kronikininke?
Skaitant labai tiki, kad revoliucijų laikai veikia pervers- 

darni ir madą. Visa, kas nupasakota istorijoj, įtikina; bet käs 
asmens pergyventa, veikia dar labjau betarpiškai, jei įvykių mi
šiny žvilgtelį į kuriuos nekuriuos pakitėjimus. «Toks svarbus 
kultūros įvykis, kokį reiškė prancūzų revoliucija, natūralu, tu
rėjo ir mados valstybėj sukelt didžiausią perversmų... Vietoj 
rojalistiškų (karalių gadynės) trumpų kelinių (avimų prie kojinių 
ir batelių ir užsegiojamų sagtimis pakinkiuose D.), dabar virto mas
katuojančių, ilgų kelinių mada, kuri buvo pažymys prisipažini 
mo prie vyraujančios revoliucinės partijos. Paryžiaus abiejų ly
čių siaubūnas buvo situacijos viešpats. Ir mada su juo ėjo. 
Mada visada eina stipresniojo pusėj. Revoliucijos apdaras buvo 
įkūnyta revoliucijos galia». — 1919 m. balandžio mėnuo. Mūn- 
chene viešpatauja Tarybų diktatūra. Visos gatvės užimtos. Pra- 
sprukusi pro vienus iš nedaugelio vartų sutinku pažįstamą. Jis 
sveikina mane nuostabiai suglamžyta skribėle; šnektelėjus su juo, 
aš nusistebėdama patiriu, kad jis savo visada elegantišką sur- 
dotą pakeitė visai sudėvėtu švarku, o jo kaklaraišis — senas ir 
apibrizgęs... O šiaip jis visada rėdydavosi apsitaisęs pagal nau
jausią madą; apie tai aš gerai žinojau ir be mados žurnalo. — 
(Įsišnekėjus su vienu inteligentu lietuviu, karo metu gyvenusiu 
Petrapily, jis prasitarė, kad ten po bolševizmo revoliucijos in
teligentai, išeidami į gatves, noroms nenoroms turėjo rėdytis 
«proletariškai» — be baltų apikaklių, su mužikiškomis rusų «ru- 
baškomis» — jei nenorėjo save išstatyt pavojui būti gatvėj už
pultais ir sumuštais bei apiplėštais, kaipo «buržujai». D.)

Laikai po karo. «Toks nuožmus bičiulis, kaip trisdešimt- 
mėtis karas, turėjo paliest ir apdarų bei madų patį branduolį. 
Skonis sulaukėja, o su juo ir mada». «Amžius, lytis, tautybės, 
medžiagos, papuošalai, sukirpimo pavidalai — viskas be tvar
kos sujaukta į daiktą, taip kad atsirado baisi drabužių maiša- 
lienė. Smailos ap’kaklės ir kaimietiški kiteliai, gausingos auk
sinės limavonės (bordiūros) ir skylės drabužy...: to meto žmo
nės nejuto dangun šaukiančia kontrasto tokio apdaro, kuris sa
vo brangumu tik juo labjau kėlė viršun jame esamąjį valkatiš- 
kumą». . Jaunuoliškos tendencijos sęstančių damų apdare, nero
dąs lyčių skirtumo apdaras ekskursijose į kalnus, rusiška plau
kų frizūra kovojant su bolševizmu, turistų apdaras tautos tea
tre ir šilkiniai drabužiai ketvirtajame luome — tai vis mados 
po Šių dienų karo.

■ * _     ‘ \

■ * • »

*) Dr. Norbert Stern, Mode und Kultur, Dresden, Klemm und Weiss. Šio 
straipsnio citatos imtos iš šio veikalo.
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Mada — būtinoji aukštosios politikos galybės priemonė?
Betgi įrodoma madoj esant netik nesąmoningo politikos įvy

kių atsispindėjimo, bet ir faktas, jog «pasaulio mada» gali būti 
naudojama kaip «politinės galybės įnagis». Prieš pustrečio šim
to metų Prancūzija paskelbia politinę mados programą, kurią 
Colbert’as išsako žodžiais: «Mes turime užkariaut Europą mūsų 
skoniu ir pasigaudami mados jąvnugalėt». — Kitame savo rašte*) 
tas pats autorius, Norbertas Šternas, keletą pavyzdžių įrodo, 
«kuriuo būdu Paryžiaus mada parėmė Prancūzijos simpatijas 
kai kurioms šalims, artimoms jos prekybiriiams-politiniams inte
resams. Politinė kilmė pigiai įrodoma tiek japoniškos kimonų 
mados, tiek rusiškų kitelių, tik bulgariškų tuo pat vardu adinių, 
tiek argentiniška tangošlicų mada » Šio karo metu vokiškos va
sarinės skrybėlės su prancūzišku ženklu dar eina į Švediją, ir 
vokiečių išdidumas čia nugalimas.

1814 m. pirmu kart įlaužiama prancūziškos dvasios įsivy
ravimas ant vokiškos. Tai yra romantikos laikai, didelės mote
rų įtakos laikai. Biedermeier’iška mada nugali directoire’iškąją, 
niekais paverstos moters madą. Vienos miestas nustelbia Paryžių.

Ir dar vieną kart Prancūzija junta Vokietijos nugalinčią 
jėgą. Tai 1870 m Koks to meto mados ©balsis? Ugi gerojo sko
nio šalis išleidžia parolę (žodžio ženklą): «d’affecter une gran
de simplicitė — rodyt aikštėj didelio paprastumo».

Mada — dienraštis ir dorovės istorija?
Jei tatai dideliuos mados bruožuos išsireįškia viespatajanti 

gadynės dvasia, tai ir mažuose atskiruose jos reiškiniuose galima 
aiškiai išskaityti gadynės politikos pažymiai, «Romėnų karas 
su germanais atgabeno į Romą daugybę abiejų lyčių belaisvių». 
Romėnų moteris stebisi šviešiai gelsvais germanų moters 
plaukais. «Trumpiausiu laiku šviesiai gelsva spalva patampa vy
raujanti mados spalva.» Kryžiaus karų dalyviai parsigabena iš 
rytų plonų šilkinių audinių ir prabangos dalykų; «visur pradėta 
rėdytis turtingiau ir spalvingiau.» «Vasco da Gama’os Indijos 
atradimo (1498), Ferdinando Cortez’o galutino Meksiko nuka
riavimo (1521) padariniai buvo tie, kad Europos apdarai pasi
pažino su Indijos muselinais ir Meksikos ornamentais.» Napoleono 
žygiai į Aigiptą pargabena Indijos salio pamėgimą. «Kai Italija 
prisidėjo į keturypę santarvę, ji buvo dideliai pagerbta tuo būdu, 
kad prancūziška mada įsakė damoms dėvėt, kaipo labai moderną 
dalyką, Bersaglieri’škas skrybėles su išdidžiomis gaidžio plunk
snomis.» -- Mada vaikus rėdyt matrosų (jurininkų) drabužiais 
eina iš praeities.

Ir dvasinės «revoliucijos turi savišką drabužių stilių. Pir
mąjį regimą bendrą krikščionių Bažnyčios ženklą išdarė atskirų 
asmenų drabužiais reiškiamas protestas prieš bereligėfc Romos

*) Die Weltpolitik der Weltmode, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart-Ber
lin 1915,
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dorovės palaidumą. Pirmojo Romos krikščionies apdaras savo 
norimuoju neturtingumu, nežymumu greitai išsiskyrė iš romėnų 
visuomenes drabužių prabangos.» Ar tai netyčiomis atsitinka, kad 
Vokietijoj moterims įstojant į politiką, akylus stebėtojai nu
statinėja, käd Centro (vokiečių katalikų partijos) nfoters esą daug 
paprasčiau apsidariusios, kaip kitų partijų? (O kažin apie Lie
tuvos seimo atstoves ar šiuo žvilgiu tenka užsimint?! D.).

Balzac’as ištarė griežtą ir teisingą žodį: «Kas madoj mato 
tik madą, tas yra kvailys.» Jis taip pasakė prieš kokį šimtą 
metų. O 1921 m. Jadvygos Dransfeld’aitės žodžiuos girdėt gilaus 
atsidūsėjimo: «Rods, pasiteisindami sako,, kad daugelis moterų 
madą seka visiškai ne pikta sirdžia, kadangi jos, būtent, papra- 
tusios be kritikos dėtis į bendrą išviršinį visuomenės ir gatvės 
paveikslą, ir kadangi jos mano esančios gerai apsidarusios mo
teris tiktai tada, kai jos tuoj puola į naujovybes, nors ir į vi
siškai be skonio, išsigimusias naujovybes.» «Į bebaimingystę ir 
bemintystę — taip pat ir moteris, kuri savo išsigimusį apdarą 
neša net į Dievo namus — visi įrodymai tur atsimušti kaip į 
sieną. Ji nieko nemato ir be saiko stebisi, kad kiti kitaip galvoja, 
norėdami tik kas objektiviai gražu, — jos deja, daugely atvejų 
negali atvest į teisingą kelią.» (Christliche Frau, 19 Jahrg. 1 H.).

Ar šis pasakymas galioja ir jaunimui? O gal čia tūlu at
veju, dirstelėjus j daiktus iš kito šono, galima įgaut pažinimo, 
kurs paaštrina žvilgį ir sugriauja nelaimingą bebaimingystę? 
(«Jugendziele» 1921 m.) Marija B u č k a u s k a i t ė.

D.

Mintys ir patarimai.
(Iš Doss’o „Išmintinga mergelė“)

4. Vienas dalykas yra reikalingas.
„Ką padeda žmogui, jei jis laimėtą 

visą pasaulį, o savo sielai kęstą nuosto
lį?“ Mt. 16,26.

Koki mes gudrūs pasauliškuos dalykuos! Pirklys meta į 
marias visą savo turtą, kai reikia savo gyvybė gelbėt.

Bet ką reiškia visi žemės turtai, net pati gybybė lyginant 
su nemirštamąja siela? Jei aš netekau savo sielos, tai visko 
netekau, visko amžinai netekau.

Tatai ar gali būt svarbesnio, būtinesnio darbo, kaip 
mano sielos gelbėjimo darbas? Ar palyginant su juo kiekvienas 
kitas darbas nėra abejutis ir be vertės?

«Ieškokite visupirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o 
visa kita bus jums pridėta» (Mt. 6, 33).

Tatai kaip iškreiptai, kaip paikai tu elgiesi, įei tu tvarką 
iškraipai, jei pirmutinis tavo rūpestis yra žemiška gerovė, že-

46



I

Mintys ir patarimai 141

mišką laimė! Kas tada bus galas? «Jie miegojo ir nieko nerado 
savo rankose» (Ps. 75, 6).

Koks baisingas apsigavimas po žemiškų pastangų kupino 
gyvenimo! «Ką mums padėjo išdidumas? Kas mums naudos 
iš pagyro turtais? Visa tai praėjo kaip šešėlis ir kaip prabėgąs 
žinianešys, ir kaip laivas, kurio, jam praėjus, nebeliko jokio 
pėdsako» (Išm. 5, 8—10).

Taip, toks bus galas viso ganioj imosi paskui žemišką laimę.
«Jūs, žmoneliai, ar ilgai jūs būsite nusiminę? Kodėl jūs 

mylite tuštybes ir ieškote melo?» (Ps. 4, 3).
Tik vienas dalykas reikalingas — kad tavąją sielą gelbė

tum. Todėl kam baimingai rūpintis laikinomis gerybėmis? Nėra 
būtina, kad tavieji žemiškų dalykų norai išsipildytų. — Vienas 
Dievas žino, ar tau dera gyventi čia patogų, jaukų, spindintį’ir 
pilną pertekliaus gyvenimą. Bet ar jis tau yra lemtas ar ne — 
tavo tikroji laimė nepareina nuo to. Ir dar netgi ne tavo 
galioj patikrint' sau žemišką laimę, nors tu dieną ir naktį tam 
reikalui dėtum pastangų. Bet jei tu nori išgelbėt savo sielą, tai 
niekas pasauly tau negali sukliudyt tą darbą. Tatai kuriam galiui 
ieškot kas netikra, kas apgaulinga, kas praeina ir juokais pra
leist kas tikra, kas nepraeina, kas netur galo? Kodėl jūs mylite 
tuštybes ir ieškote melo? Ar ne vis tiek, ar tu esi sveika ar 
ligonis, turtinga ar pavargėlė, įžymi ar niekinama, jei tu savo 
sielą gelbsti? Tegul sau kiti džiaugsis, kokia tik jie prasimanys, 
gerove, tegul sau jie pertekliuj lėbaus žvilgėdami ir puikauda
mi, tuo tarpu kai tu dejuoji skurde, pavargus, bėdoj, skausmuos 
ir apleista: kas galų gale bus laimėjęs, jei anie amžinai dings, 
o tu savo sielą išgelbėsi?

Sielą laimėjus, viskas laimėta: dangus laimėtas, — Dievas 
laimėtas,— laimėtas amžinai.

Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Kaunas. Iš studenčių gyvenimo. Liet. Katalikių 

At-kių studenčių kuopa varo savo darbą ir toliau. Stengia
masi, kad būtų palaikomas tampresnis bendravimas draugių 
tarpe, labiau susiartinama, pasidalijama pavieniui savo nuomo
nėmis apie rūpimuosius klausimus, padedama kur kuo galint 
vienos kitoms. St. At-kių kuopos nariai nepamiršta ir jaunes
niųjų savo draugių, gimnazijos suoluose besėdinčių: stengiasi 
palaikyti su jomis santykius laiškais susirašinėdamos ar tai pa
vieniui, ar, jei kreipiasi iš kur į kuopos Valdybą kuriais rei
kalais, visos kuopos vardu.

Įsirašiusių iš viso į kuopą yra įvairių fakultetų 21 dr. } 
susirinkimus kartais ateina dengiau, kartais mažiau, jau susi
rinkimams ėmė pačios gaminti retaratų. S. m. vasario mėn. 11 d.
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buvo skaitytas referatas tema: «Keletas lietuvės studentės pri
valumų», ateičiai yra ir daugiau draugių jau parašiusių ir pasi
žadėjusių paskaityti Kuopos susirinkimui savus referatus, oiaip 
dar kitos dalyvauja bendrose At-kų sekcijose: blaivybės, sporto, 
bendrame mūsų Universiteto lietuvių studentų darbavimesi ir 
kitur.

Vienam susirinkimui buvo ir iš šalies pakviestas prelegen
tas gydytojas Epšteinas. Jis skaitė tema «Rasės ir klimato 
reikšmė seksualiniai žmogaus vystymuisi». Paskaitoje tebuvo 
kalbama apie tų dalykų reikšmę moters seksualiniam vystymuisi, 
bet plačią temą per 2^2 vai. vos teįpusėjo ir antra paskaitos 
dalis atidėta tolimesniam susirinkimui. Kai bus baigta, pasi
dalysime su jo pareikštomis mintimis ir su «Naujosios Vaidi
lutės» skaitytojomis. n »i ;J J Dalyvaujanti.

Kaunas. Iš vidurinių mokyklų moksleivių gyve
nimo. Šiemet Kauno moksleivių ateitininkų kuopa labai pa
didėjo, prisidėjus Pavasarininkų Progimnazijos ir kelių kitų mo
kyklų moksleiviams. Ji dirba pasiskirsčius kuopelėmis, kuriose 
bendrai veikia mergaitės ir vaikinai, ir vien tik Mergaičių Mo
kytojų Seminarijos auklėtinės turi savo atskirą kuopelę. Vei
kimas, ypač mokslo metų pradžioje, buvo gan gyvas: ateitinin
kai energingai stvėrėsi darbo, buvo sukurtos kelios sekcijos, iš 
kurių labiausiai visų narių buvo remiama Eucharistijos sekcija. 
Ji sau pasistatė uždavinį išauklėti tikrąją ateitininko dvasią ir 
atnaujinti jį. Bet mokslo metams baigiantis, matyt, pritrūko 
energijos ar noro, nes darbas pamaži eina silpnyn. Jaučiama 
lyg koks nuvargimas. Visas darbas Suverčiamas kuriam nors 
vienam uolesniam draugui, kuris galų gale taip pat pavargsta, 
nepajėgdamas visko aprėpti; gal būt taip yra dėl to, kad be
veik kiekvienas narys, be ateitininkų organizacijos, dalyvauja 
dar keliose draugijose ir kuopelėse, k. a., pavasarininkų, skautų 
ir kit.., gal būt, ir kita priežastis, — sunku pasakyti.

Mergaitės prie to bendro darbo nors ir prisideda, bet vei
kia gan pasingai. Tiesa, į susirinkimus jos visuomet ateina, bet 
dažniausiai tyli ir nuobodžiauja, klausydamos kitų kalbos, vos 
viena, kita teišdrįsta prabilti.

Visai kitokio įspūdžio gauni, nuėjus į Mokytojų Semina
rijos kuopelės susirinkimą, kur dirba vien tik mergaitės. Nors 
šioji kuopelė neseniai susitvėrus, darbas joje tačiau gyvai eina. 
Susirinkimuose mergaitės drąsiai kalba, sprendžia įvairių įvai
riausius klausimus. Nė viena netyli, kiekviena išdrįsta nesivar
žydama pasidalinti savo mintimis su kitomis, ko jokiu būdu ne
padarytų bendroje vaikinų ir mergaičių kuopelėje.

Toks skirtumas aiškiai rodo, jog mergaitėms, be bendrų su 
vaikinais kuopelių, paskaitų ir kt., reikalinga turėti savo atski
ros kuopelės, kur jos galėtų laisvai pasikalbėti ir pratintis savys- 
toviai dirbti.
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Tą dalyką seniai jau, matyt, suprato kitų Lietuvos miestų 
miestelių moksleivės ir tik kaunietės šiuo atž vilgi u atsiliko nuo 
jų. Bet jau ir čia viena kita jų susiprato ir rimtai susirūpino 
tuo dalyku. Kitais mokslo metais, tur būt, ir kaunietės turės 
savo kuopelę ir pasistengs neatsilikti nuo savo draugių.
23 — IV —. 23. Kauni e t ė.

v ' • . . v į w

Šiauliai. Šiais mokslo metais nieko negirdėti apie šiau
liečių mergaičių gyvenimą «N. Vaid.» skiltyse. Ir nenuostabu, 
nes šiaulietės, paskendusios kovoj už veikimo laisvę, visai pa
miršo pasiskelbt platesnei visuomenei apie savo vargų dienas. 
Tik dabar, kovai šiek tiek nurimus, žvilgtelsim, į jų gyvenimą.

Praeitais metais įsikūrė prie A-kų kuopos mergaičių sek- 
kcija. Būdama labai jauna ji nieko daug nenuveikė ir visa 
viltis buvo ateinančiais metais. Suvažiavusios po atostogų 
mokslą tęsti, manėm pasišvęsti savo idėjai dirbti visu karštumu, 
be jokių kliūčių žengti kilnių idealų keliu. Bet mūsų apsirikta. 
Lyg tik pradedam reikštis viešai su savo įdėją «Visa atnaujint 
Kristuje», tuoj pamatom vėliavą su parašu: «Salin su savo idė
jomis! Čia židinys mokslo, o ne įdėjų platinimo!» Tą vėliavą 
iškelia mums naujai atvažiavęs derektorius p. Sliageris. Jis pa
stoja mums kelią prie idealo. Ir nuo to laiko prasideda mūsų 
kova už idėjos laisvę. Ateitininkai kovoja savo keliu, o mes 
savo. Kreipiamės į direktorių, prašydamos buto gimnazijoj su
sirinkimams, o išgirstam grąsinimą būti išmestoms iš gimnazijos 
sienų. Bet mes nenusigąstam, nes mūsų idėja mus stiprina ir 
duoda ištvermės kovai už tiesą. Sudarom iničijatyvą išdirbt 
mergaičių kuopelei įstatus. Pasistatom sau tikslu: «Tikyba, Mok
slas ir Dora» ir pasivadiname save mergaičių katalikių kuopele. 
Įstatus paduodame Mokytojų Tarybai užtvirtinti. Kai po trijų 
dienų nueinam sužinoti rezultatų, tai mums pasako, kad įstatai 
neužtvirtinti ir tik dėl to, kad pirmoj vietoj pastatyta «Tikyba» 
ir kad kuopelė pavadinta mergaičių «katalikių». Jis pats esąs 
nusistatęs prieš tokios kuopelės veikimą gimnazijoj ir negalįs 
leisti jai įsisteigti.

Kur čia galų gale tiesa! Ačiū Dievui, jau trūko mūsų šaly 
despotizmo pančiai, bet dvigalvio aro dvasia dar visai neiš
nyko, dar nori pakišti mus po savo sparnu. Bet jau jis per- 
silpnas, sparnai apkarpyti ir tikėkimės, kad mūsų aukuro dūmai 
jį pasuks j šiaurę, iškur jau nebegrįš.

Tokiomis tat vėžėmis plaukia mūsų gyvenimas’. Mums labai 
neaišku, kodėl taip elgiamasi laisvoj šaly ir stengiamasi išplėšti 
brangiausį mums jdealą — tikybą iš mūsų širdžių ir prie to ei
nama įvairiais keliais?! Tikimės, kad plačioji visuomenė atkreips 
į tai demėsio ir užstos už katalikiškųjų kuopelių gyvavimą, nes 
būdami išsklaidyti, mes neįstengsim atsilaikyti prieš kilstančią 

■ nudrą ir mūsų Tėvynė paskęs purvuose. , 
Šiauliai. 1923. (II. 8. Šiaulietė.
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Prienai. Labai maža ankščiau tėra paduota žinių iš prie
niškių mergaičių gyvenimę. Dabar pasistengsiu šiek tiek jas 
praplėsti. — Pradžioje šių mokslo metų Vaidilutės pasirodė la
bai užjaučiančios savo Idėją ir stojo j darbą. Nors darbas be 
galo yra sunkus, vienok stengiamasi jis nugalėti. Ir iš tiesų, 
galima pasakyti, jeigu taip ir toliau veiks, netikiu, kad galės 
nesusilaukti gausių darbo vaisių. Bendrai imant, prieniškės ligi 
kolei gyvuoja gerai. Veikia kaipo atskira kuopelė tokia tvarka:

Susirinkimai šaukiami maždaug kas savaitė, pagal Valdy
bos nuožiūrą. Susirinkimuose turima įvairiausiomis temomis 
paskaitų, referatų bijografijų ir t. t. Paskaitos bei referatai eina 
maždaug iš šių sričių: doros, visuomenės, gero elgimosi^ absti
nencijos, moters uždavinių visuomenėj,—kas ji tokia, kokia turi 
būti ir t t. Temas ruošia daugiausia pats nariai. Progai pasi
taikius, kviečiami ir svečiai. Jie, pastebėję kokių mūsų kuo
pelėje ydų, pareiškia tai ar Valdybai arba net susirinkime, — 
tokiu būdu padeda kuopelei plėtotės gera kryptim. Susirinki
mai kartais užtrunka gan ilgokai. Juose apsireiškia draugių 
energija ir ištvermė. Dabar mūsų kuopelės susirinkimus lanko 
37 nariai, kurių dauguma — Ateitininkės.

Iš nutarimu svarbiausi bus šie: Vaidilutės — visos absti- v . V
nentės. Sis nutarimas jau eina iš pereitų metų ir gyvendinamas. 
Toliau, norėdamos šiek tiek labiau prasilavinti literatūros srity, 
susispietę į atskiras grupes ten rašo sau diktantus, rašinius ir 1.1.

Taip sau bedirbdamos, Vaidilutės sumanė, išleisti ir savo 
organą. Ir štai kovo 10 pasirodė «Aušrelė». Žinoma, pirmasis, 
numeris pasirodė ne visai stiprus. Manome, kad kiti bus stipresni, 
kadangi medžiaginė padėtis pagerėjo. Be to, dar tapo išplėsti 
ir geriau pamatuoti įstatėliai, ne toki silpni, kaip pernai pasi
rodė «N. V-tėj».

Bendrai imant, šiuos mokslo metus Vaidilučių veikimui 
, galima pavadinti laimingais. Nieks netrukdo jų darbui plėtotis, 
bet padeda. Įvairios moksleivių organizacijos Vaidilutes už
jaučia ir stengiasi padėti.

Didelis prieniškių džiaugsmas, susiraminimas, darbe ištvermė 
tai «Naujoji Vaidilutė». Ją sutikusios jaučiasi laimingos. Pa
sisėmę kilnių minčių, sielai peno, vėl šunauja energija į stoja į 
darbą. Tat tu, «Naujoji Vaidilute», keli iš miego ir sauki į 
darbą Lietuvos mergaites. Tat Tau ir visiems Tavo bendra
darbiams, kurie tai sumanė ir gyvendina išreiškiame padėką ir 
nuolankumą. Tat būki ir toliau mūsų gyvenimo žiburėliu, ir 
švieski tamsius mums takus. Lai nebus mūsų tėvynėj tos mo
kyklos, kurioje neskambėtų kilnus «Naujos Vaidilutės» vardas. 
Veski mus prie tikslo, o būsim Tau dėkingos.

Alyvos Sakelė.

♦♦♦♦
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