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Sesers Tados rankos nebuvo nėmaž išlepintos; nuo sun
kaus darbo jos buvo žiubrios ir nubraižytos. Tačiau jos būda
vo visumet švarios ir «kvepėdavo» formalįnu arba lyzoliu. Mat, 
slaugydama ligonis, ji gaudavo į šimtą kartų per dieną mazgo
ti jas tame ne tiek maloniame kiek naudingame skystime.
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Taigi jos buvo «aseptiškai grynos ir be jokią bakterijų». 
Bet kai seseriai Tadai tekdavo eiti per Žibučių gatvę, tai pri
ėjus savo kelionės tikslą, ji matydavo, kad jos rankos reikalin
gos «nuodugnaus» mazgojimo arba net šveitimo su šepečiu ir 
muilu, taip jos būdavo aptrauktos nežinomo, neatspėjamo mi
šinio nešvariu apvalkalu.

Mat, kaip tik išsinerdavo sesers Tados plataus juodo ap
siausto kampelis, iš visų menkų namų ir didelių apgriuvusių 
mūrinių, ir įvairiausių užkampių bėgdavo berniukai ir mergaitės 
paduoti «rankelės^visų mylimajai seseriai. O ta «rankelė» bū
davo tokia neapsakomai nešvari Jr tokia lipni, kad niekur kitur 
tokių negalėjo būti, tik vienoje Žibučių gatvėje, didelio pramo
nės miesto blogiausios reputacijos gatvelėje.

Iš kur pragarsėjusioji Žibučių gatvė gavo savo poetingą 
vardą, vargiai begalėtų ištirti net ir geriaųsis miestų kronikos 
žinovas. Toje gatvėje nebuvo nieko, kas galėtų tiekti medžia
gos romantiniams spėliojimams, o jos kvapai nėmaž nepanešėjo 
į meiliosios pavasario skelbėjos kvapą. Gal vardas buvo kilęs 
iš to fakto, kad toje gatvėje «žydėjo» pasislėpę daugel tokių 
dalykų, kurie bevelijo pasitraukę iš nepatogios, aiškiai mato
mos vietos ir nakties «ūksmėje» plėtė savo gyvenimą.

Tačiau teisybė liepia pasakyti, kad ten gyveno ir gerų, 
dorų žmonių. Tai buvo daugiausia tokie, kurie gausiau buvo 
apdovanoti vaikais, negu žemės mamonų ir dėl to «geresnių 
miesto dalių» namų savininkams buvo lyg ašaka gerklėje. Tat 
vargo prispaustiems šeimynų tėvams dažniausiai nebebuvo kitos 
išeities, tik ieškotis pigaus urvelio abejotinoje Žibučių gatvėje.

Todėl joje ir knibždėdavo vaikų ir tikras kačių koncertas, 
pilnas įvairių, akmenį graudinančių tonų, dažnai skambėdavo iš 
namų, kiemų ir užkampių. Ir lodei senoji vienuolė visados tu
rėdavo garbės palydovų, į kuriuos kartais susirinkdavo lig dvie
jų dešimčių duodančio daug vilties jaunimo.

Ji pažino kiekvieną tų mažų žmonelių. Vargiai bebuvo jų 
tarpe nors vienas, kurs kokiu nors savo gyvenimo laiku, sirg
damas kuria nors tos vaikų ligų daugybės, kurios kaip tik var-
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guomenėje randas derliausios dirvos, nebūtų buvęs jos slau
gomas.

Mat, Žibučių gatvė buvo jos rajonas, kur ji metai iš me
tų tvarstydavo žaizdas, malšindavo skausmus, sargindavo varg
šes moteris, penėdavo su tučka pusgyvius kūdikius, gydydavo 
sudužusias sielas ir kariaudavo su nešvara, nedorybe ir apsi
leidimu. Savo gerumo ir savo -meilios, linksmos geradarybės 
saulė ji švietė geriems ir piktiems, o savo paguodų, įspėjimų, 
prašymų ir meldimų lytumi šlakštydavo teisingus ir neteisingus. 
Bet pastarųjų visados būdavo didžiuma.

Jai Žibučių gatvė buvo dirva, į kurią reikėjo pasėti daug 
geros sėklos. Ta dirva kuomet nors atneš puikaus vaisiaus, kad 
ji pati ir nebegalės jo surinkti.

Vaikai buvo jos mylimiausi padarai. «Seser Tada! Seser 
Tada! Bobute! Bobute!», šaukdavo, juokdavos, cypdavo ir rėk
davo jie iš visų pusių, einant jai gatve, ir visas būrys džiaugs
mingai verždavos pas ją. Juk jie žinojo, kad mylimoji «bobu
tė» visumet turėdavo jiems ko nors gero.

. Kaip sesuo Tada gaudavo visus tuos turtus, kuriuos ji 
slėpdavo po savo minkštu «meilės apsiaustu», dažnai būdavo 
neatspėjama, ypač dabar, karo brangymečiu. Bet atrodė, tartum 
kaip tik dabar jos jeigu šaltiniai ėmė dvigubai gausiai tekėti.

Gailestingųjų seserų ligoninė, kurios ji priklausė, pavirto 
dideliu lazaretu ir dovanų netrūkdavo. Visas miestas ėjo lenk
tynių, rodydamas nuostabos ir dėkingumo karžygiams, kurie už 
mus praliejo savo kraują. Tat ir seseriai Tadai visumet kas 
nors kliūdavo. Ji viską suvartodavo: ėdmenis, drabužius ir įvai
riausius namų ūkio daiktus. Ir dovanoms atėjus, arba dar jų te
belaukiant, ji niekados nepraleisdavo neubagavus pas stoties 
seseris. Jos tuomet juokdavos:

— A, vsesuo Tada vėl medžioja svetimose giriose savo 
mylimosios Žibučių gatvės naudai! Ne, ne, seser, šiandien mū
sų nesugraudinsi. Daiktai atsiųsti kareiviams, tamstai nieko ne
galime duoti.

Prašytojos veidas nušvisdavo.
— Taigi! Kareiviams! Juk aš taip ir noriu. Žibučių gatvėje > 

yra aibė kareivių, berniukų ir mergaičių; jie turi popierinius 
šalmus ir medinius kardus. Kad matytumėt, kaip puikiai jie 
žaidžia karą! Tai yra mūsų tėvynės jaunoji gvardija, seser Ago
ta, mūsų viltis, mūsų ateitis. Eikim, duokit greitai ko nors!

Bet sesuo Agota neklausydavo.
— Ne, ne, griežtai pasakyta — viskas atiduoti sužeistie

siems.
— Sužeistiesiems? Žinoma, kaip tik jiems ir reikia! Juk 

aš turiu ir jų. Kad matytumėt sužeistą senosios Hukebaumie- 
nės koją—-visą kumštį įkiši j žaizdą. O Arnoldas Geringas, kur 
nukrito nuo laiptų — jam yra galvoje kokios penkios žaizdos. 
Ar tai ae sužeistieji?
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Nors sesuo Agota pabambėdavo kaž ką apie girtuoklybę, 
bet pasiduodavo, ir sesuo Tada džiaugdamos eidavo su savo 
grobiu, neužmiršus dar pamedžioti pas seseris virtuvėje, virali
nėje ir siuvykloje. O paskui ji imdavo dalyti ir tuomet Sal
džiosios dovanėlės mažučiams visados tiekdavo jai daugiausia 
sunkenybių. Nes regula neleido seserims stovėti gatvėje. Tat 
seseriai Tadai vis beeinant, čia dešinioji, čia kairioji jos ranka 
vagčiai tiesdavos iš apsiausto raukšlių, kiek galint nežymiai 
kaišiodama į nešvarias rankeles geidžiamus turtus.

Bet kartų būdavo ir visokių painių klausimu apie manda
gumą ir mokyklą, ir pamokymai bei papeikimai būdavo taip pat 
teisingai skirstomi, kaip ir kiti dalykai. J sesers Tados rūpesčių 
sritį įeidavo ir plaukų girių kultivavimas, ir įvairių noselių sau
sinimas, ir tyrinėjimas sąžinių dėl rytmetinių ir vakarinių poterių.

— Ačiū, seser Tada! Su Diev, bobutėle! — skamdėjo iš 
visur.

Bet negalima nutylėti, kad kartais koks įžulas išdykėlis 
arba kokia pasileidusi geltongalvė juokdamies šūkterėdavo:

— Judas Tadas! Judas Tadas!
Tiesa, jie taip darydavo iš tolo, nes kitaip ištikimoji se

sers garbės gvardija būtų bematant apdaužiusi šonus mažam nu
sikaltėliui.

Tačiau sesuo Tada neimdavo tragiškai tokio šūkterėjimo. 
Ir iš tikro, jo tikslas nebūdavo užgauti. Greičiau tai būdavo — 
žinoma, nesąmoningai— pagarba. Nes apaštalas Judas Tadas 
buvo vietinių katalikų labai mylimas, kaipo visų pripažintas 
gelbėtojas. Toli, pas miesto vartus, kur pramonės Molochas dar 
nebuvo prarijęs viso žalumo ir suėdęs viso miško, stovėjo ma
ža koplytėlė šito apaštalo, kurs turėjo tokį nelabą bendravardį. 
Ir «bevilčiuose» atsitikimuose bei rūpesčiuose ir didelis ir ma
žas bėgdavo pas jį su giliai įsikerėjusiu pasitikėjimu. Mat, iš
davikui Iskariotu i garbingą Judos vardą taip pagadinus, taip 
baisiai pragarsinus, ištikimas ir nėmaž nekaltas Judas Tadas, 
be abejo, daug dėl to gavo kentėti ir tikriausiai buvo stumia
mas į šalį ir mažai tegarbinamas. Tat juo labiau jis gelbėdavo 
tą, kas juo pasitikėjo ir jį mylėjo. Juk taip ir buvo teisinga, 
kad Viešpats Dievas, norėdamas jam atsilyginti, davė jam galios 
gelbėti ten, kur reikalas atrodė labai sunkus ir kur kiti šven
tieji, purtino galvas, nežinodami, kas bedaryti.

Tokia «viso pasaulio gelbėtoja», moteriškas Judas Tadas 
buvo ir sesuo Tada. Nebuvo tokio vargo, nei tokios širdgėlos, 
kad ji nebūtų žinojus patarties ir pagalbos. O jei iš tikro nebe
galima buvo pagelbėti, tai ji mokėjo bent paguosti.

Jai pasisakydavo apsunkintos širdys—kaltos ir nekaltos— 
savo kūno ir sielos vargus. Nė vienas žmogaus jausmas ne
buvo jai svetimas. Ji įžvelgdavo į suirusias moterystes, į sun
kių likimų kankynę, į bijančius šviesos nuodėmės šuntakius. . 
pražūties armenis, jai teko susipažinti net su žmonijos dum-
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, argi ji paskui nepaliko ištikima Viešpaties 
Ar dabar malonė nebetokia galinga? Kas gali žinoti,

blais. Nuostabu, kad sesuo Tada vis dar tebegalėjo tikėti 
žmogaus gerąja puse, kad ji, nusiminimo ir koktumo paimta, 
seniai nesiliovė be naudos kovojusi su girtuoklybe, nešvara, 
vargu ir nedorybe. Kas, kaip ji, dvidešimt septynerius metus 
darbavos Žibučių gatvėje, tas turėjo teisės netikėti perdaug 
žmonija. Bet taip nėmaž nebuvo. Sesuo Tada turėjo kaž 
kokio saulėto optimizmo, kaip tie šventieji, kurie atrodo pa
šaukti Dievo ypatingai meilės misijai : kiekvienas sunkus pa
tyrimas didina jų jėgą tikėti Savo artimais, turėt vilties, mylėti 
juos ir jiems atleisti.

Sesuo Tada visumet tematydavo vien gerąsias puses ir 
turėjo nuostabaus talento net ir juodžiausiame, nepagydomiau- 
šiame nusidėjėlyje surasti dar kokį nors Šviesų taškelį, kokį 
nors gero krislelį. O jei nežiūrint geriausio noro, nebegalima 
buvo atrasti nieko, — na, tai, jos nuomone, geras glūdėjęs gi
liai viduje, pasislėpęs po visokiais šlamštais, purvais ir dum
blais, ir kuomet nors jis vis dėlto pražysiąs gražia, stebuklinga 
gėle.

Argi Saulius nevirto Paulium? Ar Didysis Augustinas 
irgi nebuvo įklimpęs į nuodėmę lig dar nekilęs šventuoju Hippo 
vyskupu? O šv. Magdalena, viena tokių moterų, kokių daug 
yra toje gatvėje, 
mokine ?
rasit kai kurie tų «žuvusiųjų» kuomet nors, apvainikuoti rau
donų atgailos rožių spinduliuotu vainiku, švies, lyg saulės, pa
laimintųjų eilėse.

Visi jos graudenimai būdavo pilni meilės ir švelnumo 
kai ji bandydavo įvesti į gerą kelią girtuoklius, kumpapirščius 
arba naujų laikų Magdalenas. Juk su būsimaisiais šventaisiais 
negalima e.gtis žiauriai ir nuožmiai ir tuojau grūmoti pragaro 
ugnim! *

Nešvara ir nedorybė nelipo prie sesers Tados. Viskas 
slysdavo žemyn nuo jos grynos sielos. Ji buvo lyg ta balta 
gulbė, kuri kad ir plaukioja po žalią, dumbliną vandenį, o 
dėlto jos nesuteptos plunksnos, neregimo apvalkalo saugojamos, 
visados lieka nepalytėtos ir skaisčios.

Vyriausis jos esmės bruožas buvo gerumas. Gerumas 
toks gilus, kaip niekados neišsekąs šaltinis, degąs taip švie
siai, kad visos nedėkingumo, apsivylimo, apgaulių ir piktumo 
liūtys negalėjo jo užgesinti. Ji atskirdavo nusidėjėlį nuo nuo
dėmės; Labai biaurėdamos nuodėme, vargšų žmonių, kurie, 
jos nuomone, skaudžiai kovojo, norėdami išsivaduoti iš aistros 
nagų, jai tiktai neapsakomai gailėjo.v

Todėl nenuostabu, kad visi Žibučių gatvės gyventojai, 
pradėjo mažu kūdikiu ant motynos rankų, tiesiančiu į ją savo 
rankeles, baigiant nuvargusia šeimynos motyna, žuvusia mer
gaite su nuvytusiu vainikėliu, mušeika ir kandidatu į kalėjimą, 
be galo ją mylėjo. Ji galėjo nakties metu ramiai eiti* garsiąja
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Žibučių gatve — kaip kartais atsitikdavo slaugant ligoniš 
kas kiekvienas kitam būtų buvęs didelis rizikas.

Vieną tiktai neprietelį i turėjo. Tai buvo padienis dar
bininkas, Petras Hüsges, girtuoklis, tinginys, mušeika, įniršęs 
socialdemokratas, fanatiškai neapkenčiąs tikėjimo ir jo tarnų.

Jis nekentė vargšės sesers, kaip piktas kad nekenčia gero, 
kaip tamsa Šviesos. Ir nuo to laiko, kai ji išdrįso ginti nuo 
jo jo skaudžiamą žmoną ir mušamus vaikus, jis nesitvėrė pyk
čiu. Rodės, kad jis tik laukia tinkamos valandos savo tam 
pykčiui parodyti darbu. Bet sesuo Tada tylėjo, neturėdama 
jam blogos širdies.

— Vargšui žmogeliui, matyt, neesu simpatinga — mąs
tydavo ji sau — nepatinku. Čia žmogus nekaltas. Greičiau
siai jis nieko blogo ir nemano.

Ir ji mąstė tikrai esant joje šio to, kas kitus turį atstumti. 
Nes sesers Tados širdyje degė meilė, kuri visa kuo tiki, visa ko 
vilias, viską pakelia; meilė, kuri nemąsto nieko blogo ir nie
kados neatkarsta. Kas žin, ar buvo kas nors pasaulyje, ko 
sesuo Tada nebūtų išteisinus?

— Man rodos, kad kas ją ir užmuštų, ji dar sakytų: 
«Žmogelis nenorėjo nieko blogo, jo tik esama smarkaus būdo»— 
sakė kartą jųokdamos viršininkė.

Taip, Žibučių gatvės gyventojai visi buvo «tokie geri 
žmonės» sesers akyse. Tiek daug pasislėpusių dorybių tenai 
gyveno, tiek meilės artimo ir tiek gerų norų.

— Jie tėra neturtingi, daugiau nieko. Argi neturtas yra 
baustinas?

— Na, žulikų ten irgi yra visa aibė — sakė žvalioji se
suo Gerhardą. — Juk aną savaitę kelius suėmė policija. O 
ketvirtadienį juk Rademacheris naktį įsilaužė j mūsų rūsį ir ge
rokai -apgraibė mėsą ir vyną.

— Ak, nabagai žmonės kaip tik buvo išalkę — tarė gai
lestingai sesuo Tada. — Ir, tur būt, be darbo! Juk jiems rei
kia valgyti !Taip, mums, gerai, mes nėmaž nežinome, kaip 
sunku badauti. ‘

— Na jau — abejojo kitos. Tai jie galėjo ko nors iš
prašyti. Tiek vietose duodama dabar pašalpa, krikščionių gai
lestingumas stengias rūpintis visais. Niekam nereikia vogti.

v

— Prašyti? Zmoneliams tai persunku! Jūs nežinot, kiek 
švelnumo ir ambicijos dažnai randi tuose žmonėse.

— Bet vogti, matyt, nekenkia ambicijai — įsikišo sesuo 
Rita.

Sesuo Tada tartum negirdėjo tų žodžių. Ji tik tarė tyliai:
— Ir apskritai, kad mes geriau mokėtumėm atjausti ne^ 

turtingų žmonių padėtį, mes spręstumėm meilingiau.
Čia buvo senosios sesers tiesa, ir ji vėl paliko apgalėtoja, 

kaip visados kalbantis apie Žibučių gatvę.

o
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Pamažu ligoninės sesers paprato po pietų, per griežtai 
nustatytą trumpą poilsį, nekaltai erzinti seserį Tadą dėl jos 
globėtinių. .

— Ar jau girdėjot, seser Tada? — sakė kartą. — Žibu
čių gatvėje šiąnakt vėl baisiai susibadė su peiliais. Du aky- 
plėšas atgabeno čionai šįryt. Baisiai atrodė. Vienam per
dūrė vidurius, jį tuojau operuos. Taip, taip, ir vėl žmonės iš 
tamstos rajono.

Sesuo Tada visa pavirto gailestingumu.
— Vargšai žmonės! Ar juodu jau įrašė, seser Kracija? 

Kaip juodu vadinas?
—- Leškėir Hagenbošas.
— Ak, tuodu! Nė, kaip man skaudu! Juk šiaip juodu 

geri žmonės, geriausio būdo. Tik mažumą susijaudinę. O ži
note, kai žmogus esi susijaudinęs, nevišados temąstai, ką darąs.

— Bet vis juk nepuoli tuojau su peiliu savo artimo — 
pasipiktino sesuo Kracija.

-r- Ak, čia be abejo būta kiek nelaimės ir neatsargumo. 
Tikriausiai jis bus kritęs ant peilio.

— Taip? Na, tai pažiūrėkit, kaip juodu sukapoti. Juodu 
subadė kits kitą. Leškė gavo daugiausia.

— Nabagėlis! Ar galėsiu jį pamatyti, kai pabus iš nar
kozes? Pernai jis neteko žmonos ir dabar niekas jo nebesu
laiko. Jš didelio gailesio žmonės dažnai visiškai nusimena.

Je, je! Žinau! — įsimaišė sesuo Bernarda, kuri taip pat 
slaugė ligonis mieste. — ■ Nors turėjo gerą uždarbį, vaikus ba
du marino «iš to gailesio», kol neįkišo į prieglaudą. O pats 
«iš to gailesio» švaistės po tam tikrus namus... na, geriau ne
besakysiu. o

— Iš tikro, geriau — tarė meiliai sesüö Tada. — Į kitų 
širdis mes negalime įžvelgti visam kam nusvarstytį. Mes irgi 
turime didelių silpnybių.

Sesuo Bernarda manė savo širdyje, kad peilių dūriai var
giai beturi vietos tų «silpnybių» tarpe. Bet sesers Tados išro
dymai buvo neįveikiami.

— Seser Tada — prašė vieną rytą sena, luoša sesuo Fi
delis — ar negalit ateiti pas mus j šv. Vincento skyrių? Ten 
guli vienas uosto darbininkas — Mėsingas jis vadinas — jis yra 
iš tamstos rajono. Jį nutiko nelaimė bekraujant prekes. Jis 
sunkiai sulamdytas, gal kelias dienas tepagyvens, o nė klausyti 
nenori apie išpažintį nei apie komuniją. Piktas, kietaširdis 
žmogus! Kunigas bandė jau visaip, bet veltui. Jis baisiai keikia 
ir burnoja arba tiesiog atsisuka nuo kunigo. Tai žmogus visai 
blogos rūšies.

— Ar jis augštas ir liesas ir raudonais plaukais? paklausė 
sesuo Tada. — Tai aš jį pažįstu. Ak, juk tai buvo visados 
geras žmogus. Taip, aš tuojau eisiu pas jį. Jis tikriausiai nenu
simano taip sunkiai sergąs.
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— Na jau, geras žmogus? — paabejojo sesuo Fidelis. — 
Aš nežinau, jau tryliką metų jis nėra buvęs velykinės.

— Baisu! — sušuko mažoji sesuo Marina. — Tai juk 
jis atskirtas nuo Bažnyčios. Jei ir tai dar tamstai «gera», seser 
Tada..,.

Šioji bent kiek įdrižo. Tryliką metų atskirtas nuo Bažny
čios—tai iš tikro bloga! Tačiau tuojau pat ji griebės «šiaudelio».

— Kas žino, vargšas žmogelis... Visgi jam nebuvo lengva...
— Bet mieloji seser — nusijuokė antroji — Juk tai neiš

leis jn>. Toks sukietėjęs nusidėjėlis yra tiesiog... *
— Ak, vaikai — skubiai pertraukė priremta prie sienos 

sesuo Tada — juk mes ne teisėjai. Mes pačios turime tiek daug 
ydų! Kad Viešpats Dievas panorėtų elgtis su mumis sulig savo 
teisingumu! Gal taip buvo Dievo lemta ir norėta, kad dabar 
juo šviesiau sužibėtų Jo malonė.

Sesuo Marina tylėjo sugėdinta.
Sesuo Tada uoliai pradėjo dabar savo darbą, kuriam jau 

buvo atėjęs paskutinis laikas. Ir mirtinai sužeistasis, kurio 
žmonos nabašnikę sesuo Tada buvo kitą syk slaugiusi, bent 
nepriėmė nemandagiai savo geradarės ir leido ją kalbėti.

Ji pradėjo švelniai ir motyniškai. Ak taip, ji jau supran
tanti, kodėl jis vargšas, turėdamas tokią gerą širdį — nustebęs 
žvilgterėjo j ją ligonis — kode! jis galų gale taip sukietėjęs ir 
nieko nenorėjęs žinoti apie Dievą nei apie anąjį pasaulį. Sun
kus buvęs jo gyvenimas, ką besakyti. Tiek vargo, tiek skausmo. 
Taip, ir ją, seserį Tadą, veikiausiai būtų ištikusi tokia nelaimė, 
ir ji būtų: paklydusi iš tiesaus kelio. Tiek sunkenybių pakėlus 
ir į tokią blogą draugiją patekus. Vargšas, vargšas žmogelis!

Ir ji paguldė ligonį patogiau, dėjo jam prie kaktos nau
jus kompresus, girdė ir pasakojo apie jo gerąją žmoną, kuri 
dabar danguje jo laukianti, džiaugdamos vėl jį pamatysianti. 
Tiktai vieno — jam, tikrai sakant, tiktai mažmožio, bet tiky
bos žvilgsniu, žinoma, labai didelio dalyko— reikalaująs iš jo 
Viešpats Dievas...

Neramiai ėmė ligonis mėtytis po lovą ir nebenorėjo klau
syti. Bet vakare sesuo Tada vėl atėjo pilna meilės ir užuojau
tos, ir slaugė jį, kaip motyna. Ir vėl ėmė tyliai tyliai belsti į 
jo širdį.

Ak taip, žmonės jį apvylę, nesupratę jo... Bet vienas bu
vęs, kurs supratęs viską, viską. Ir tai, kodėl jis nuo jo bėgo 
taip ilgai, nuo jo — geriausiojo prietelio. Jis laukęs ilgėdama
sis, jis atleisdavęs visados, jis vienuoliktos valandos darbinin
kams užmokėjęs iš savo meilės tiek pat, kaip ir visados išti
kimoms sieloms. Jis palikęs devyniasdešimt devynias aveles ir 
ėjęs ieškoti vienos pražuvusios...

Antros dienos vakare sesuo Tada apgalėjo ir susitaikinęs 
su Dievu sūnus palaidūnas užmigo mirties miegu ant jos rankų

Sesuo Tada buvo neapsakomai laiminga.
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— Ar aš nesakiau, kad jų visų, tikrai sakant, esama ge
riausių žmonių. — sakė ji. — Juos bereikia tik truputį mylėti.. 
Ak, juk jų gyvenimas toks sunkus!

Tiktai sesuo Ruperta nevisai tesidavė įtikinama. Mat, se
seriai Tadai dėl ligos negalint iš namų išeiti, ji slaugė ligonis 
Žibučių gatvėje jau tris savaites ir visos jos iliuzijos jau buvo 
pranykusios.

— Ir_ Petras Hüsges — tai buvo sesers Tados neprietelis 
— vėl parėjo iš kalėjimo. Juk žinot, seser? Sako jis degąs 
įniršimu ir kerštu ir užuot ieškojęs darbo, keikiąs ir piktžo
džiaująs.

— O, tas, tuf būt, neranda jokio darbo ir dabar drovis 
pasirodyti žmonėms. z

—- Drovis? Sergėk Dieve! Jis sėdi kiauras dienas smu
klėje, o parėjęs namo, muša savo ligūstą žmoną.

Valandėlę sesuo Tada lyg nebežinojo, ką besakyti, bet 
neilgai.

— Kad niekas nepasitiki kaliniu — tarė ji atlaidžiai — 
Apskritai, kad mes pamąstytumėm, kaip sunku gyventi žmo
nėms, neteistumėm taip nemeilingai. Hüsges, galima Įsakyti, 
užaugo gatvėje, ne mylinčiųjų tėvų saugojamas, ne, visų stum
domas — bade ir paniekose. Niekur jis nerado geros širdies 
nei pasitikėjimo. Kad mes būtumėm augusios taip Dievo ap
leistos, seser Ruperta! Vargiai bebūtumėm geresnės už Petrą 
Hūsgesą, gal veikiau blogesnės. Labai lengva yra būti geram 
turint užtikrintą gyvenimą, bet labai sunku varge ir pagundose. 
Gal tas žmogus didvyriškai kovoja savo sieloje su galingomis 

« paveldėtomis aistromis.. Kai jis kartais puola, mes tematome 
puolį, bet Dievas žino apgaliu daugybę. Dievas matuoja kitaip, 
negu mes.

Sesuo Ruperta paraudo ir todėl visados geraširdė sesuo 
Tada skubiai ėmė kalbėti apie ką kita.

— Ką gi beveikia jo žmona, seser Ruperta? Juk ji visa 
baisiai reumatizmo suspausta.

— O, aš ten nebuvau! Visa tai girdėjau nuo žmonių Ži
bučių gatvėje. Aš bijau to žmogaus

Na, žinoma, sesuo Raperta dar jauna. Bet ta žmona tikrai 
būsianti reikalinga pagalbos. Ir sesuo Tada tol nenurimo, kol 
viršininkė leido jos eiti pas ligonę rytdieną.

Tą rytą buvo labai šalta. Dar silpnai tebepaeidnma kojo
mis, keliavo sesuo Tada išilgai gatvės ir priėjus namą, kuriame 
gyveno Petras Hüsges, su dideliu vargu ėmė lipti augštyn stai
giais, apytamsiais, slidžiais laiptais. Ir jau belipdama išgirdo 
graudų žmonos ir užkimusį iš to pykčio vyro balsą.

Drąsiai adarė ji duris ir buvo jau bežengianti per slenk
stį, meiliai sveikindama: «Garbė Jėzui Kristui». Bet nenoromis 
jos kojos staptelėjo. Žiaurus, juodbarzdis, išbalęs veidas pilno
mis nepyakantos akimis įsistigo į ją.
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— Kaip gi! Juodasis voräs! — sušuko, matyti, girtas žmo
gus įniršimo paimtas. — Vėl ateina šnipinėti! Laukan!

Žiauriai stumtėrėjo jis seserį laiptų linkui.
— Mielas žmogeli., aš tik norėjau... tamstos sergančiai 

žmonai...— mikčiojo išsigandusi sesuo.
Ji ūmai pasijuto silpna. Drebėdama ištraukė ji pundelį 

įš savo apsiausto. Bet pykčio apakintas žmogus pakėlė prieš 
ją kumštį.

. O Jėzau Marijėle, seser, eikit, jis tamstą užmuš! — 
cypterėjo išsigandusi žmona.

Sesuo Tada gerai nežinojo, ar pakeltoji kumštis tikrai 
unkrito ant jos, ar įveikė ją jos pačios silpnumas. Ji pasviro, 
šūkterėjo — ir sunkiai nuriedėjo laiptais žemyn.

Žmogus akimirksniu išsiblaivė. Nebegalėdamas pajudėti 
iš vietos, žiurėjo jis į laiptus. Subėgo žmonės.

— Del Dievo meilės sesuo Tada... Kas yra? Ąa jis.,. 
Visi piktomis žiūrėjo augštyn.

Žmogaus gumulas krustelėjo. Tyliai suaičiojo.
— Ne... kritau... Laiptai statūs... esu... tokia nevikri...
Blausiai ir įtariamai žvilgterėjo žmonės į Husgesą. Jisai 

atrodė, lyg negryna sąžinė.
Ak, vargšė sesuo! Moters ėmė verkti, bandė ją pakelti. 

Ji skaudžiai sudejavo, ir apalpo.
Kai sesuo Tada atsigavo, ji jau gulėjo vienuolyne, savo 

vargioje lovoje. Gydytojai taikino prie jos visą savo meną. 
Bet ji buvo per sena ir per silpna ir puolimas buvo persmar- 
kus — vargšei seseriai reikėjo mirti.

Ji priėmė šventus Sakramentus ir gulėjo dabar tyli ir rami, 
beveik linksma. Kas geresnio galėjo ją ištikti? Netrukus ji pa- 
matysianti savo Išganytoją ir atsilsėsianti ant jo širdies tiek 
darbavusis visą gyvenimą. Ir tos laimės patiekęs jai Petras 
Hūsges užpuldamas ją įniršęs. Ji turinti būtį jam dėkinga... 
bet tyliai, kad niekas nežinotų...

Vienuolyne visi verkė. Visur liūdni veidai, ašarotos akys. 
Mirtis, taip gerai pažįstama ir tokia artima šiame name, tyliai 
ėjo koridoriais ir pasisuko į vieną seserų kambarėlių...

Vartų varpelis skambėjo visą popietį — smarkiai, b ingiai, 
baimingai, nedrąsiai. Įvairūs žmonės ėjo su bailiu klausimu 
akyse ir grįžo atgal verkdami, nuliūdę. Jokios vilties! Sesuo 
Tada, jų geradarė, mirs! Subrėškus — sesuo Ruperta kaip tik 
buvo pas vartus — vėl kaži kas paskambino. Žiaurus žmogus 
juoda barzda ir įdubusiomis akimis stovėjo pas vartus. Tuojau 
pat vienuolė žinojo, kad tai buvo Hūsges, nors niekados ne
buvo jo mačiusi.

Tylėdamas stovėjo jis ir vartė rankose kepurę.
— Ar — ar tiesa? — pagaliau išstenėjo. — Ar sesuo? 

Paskutinis žodis užspringo jam gerklėje.
— Taip — liūdnai kinktelėjo vienuolė — nebėra vilties.
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Ir ji stebėjos tuo žmogumi. Dėlto sesuo Tada gerai sakė, 
jis nebuvo toks blogas, jis turėjo gerą širdį.

Blankus veidas darbavos. Vienu žingsniu žmogus prasi
spraudė pro seserį ir įėjo į kiemą.

—- Aš — aš turiu pasikalbėti su seserim — pareikalavo 
jis atsilošdamas j sieną.

— Su... su seserim? Su kokia seserim? Nesuprantu...
— Su ligone — juk ji vadinas Tada. Jis sukando dantis. 

Sereriai Rupertai pasidarė nejauku.
— Bet juk tai negalimas daiktas. Ji miršta. Ir be to ji 

guli kliauzuroje.
— Aš turiu! — tarė jis užsispyręs ir jo akys žibtelėjo. 

Eikit, seser, pasiklauski!... jei nenorit, kad aš dar šiandien pa
sikarčiau.

Išsigandus nubėgo vienuolė ieškoti viršininkės. Rado ją 
pas mirštančiąją ir drebėdama pranešę žmogaus reikalavimą.

— Geras... žmogelis — sušnibždėjo sesuo Tada — nori 
mane pamatyti... dar kartą...

— Sergėk, Dieve, ne, ne, negalima! — nusprendė virši
ninkė. — Nėra ko nė mąstyti.

— O motyna... aš meldžiu — reikia — juk čia dėl žmo
gaus sielos...

Jdrižus žvilgterėjo į ją viršininkė. Ne, negalimas negirdė
tas daiktas.

Su tokiu atsakymu nuėjo sesuo Ruperta, bet tuojau vėl 
sugrįžo.

— Ak Dieve, tas žmogus pasidarys ką nors, jei neleis 
jam, ko jis nori. Jis taip baisiai pažvelgė ir taip nejaukiai pra
sijuokė. Ak, leiskite jį!

Viršininkė svyravo, nebežinodama, kas daryti. Paskui 
šen ir ten šnibždesys — ir jos apgobė mirštančiąją, gulinčią 
dabar užsimerkus, su jos minkštu apsiaustu, palikdamos nepri
dengtą tiktai veidą ir perkėlė jos lovą į tuščią kambarį. Ir 
tuomet įsvyravo j uodbarzdis žmogus.

Ligonė kaip tik atsimerkė ir bandė jam šyptelėti, nors ir 
matyti buvo ją sunkiai kenčiant, nes meilus veidas buvo skau
džiai susiraukęs.

Lyg įbestas stovėjo žmogus tai pamatęs. Paskui žengęs 
žingsnį, puolė ant kelių.

— Seser... seser... — skverbės iš jo krūtinės — aš esu 
velnias... seser, ar galit man... atleisti?

Bejėgė ranka buvo besitiesianti į j j, bet sunkiai krito atgal. 
Silpnas balsas kuždėjo:

— Vargšas žmogelis — viskas gerai... ‘tamsta nenorėjai 
nieko blogo..., Laiptai... aš buvau... tokia nevikri...

Jos balsas trūko. Paskutines jėgas įtempus, dar ji tarė:
— Vėl melstis... grįžti pas Dievą... Būkit doras... geras 

savo žmonai...
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Tie žodžiai galutinai sulaužė žmogų.
— Seser Tada — tarė jis, tartum prisiekdamas — aš bū

siu kitoks žmogus, geras krikščionis. Seser,aš buvau niekšas! 
Tamsta mane apgalėjai...

Atsistojęs jis tarė kitoms:
—- Aš — aš nustūmiau seserį nuo laiptų! Buvau beprotis, 

puoliau ant jos sugniaužęs kumštį... ___ .
Baišėdamosios šūkterėjo visos sesers ir pasitraukė atgal, 

nes niekas dar nebuvo apie tą atsitikimą girdėjęs.
— Dabar einu į policiją ir pats pasisakysiu.
—:Ne, ne —- įsimaišė silpnutis sesers Tados balsas, lyg ser

gąs paukštelis. — Nebereik kalėjimo — gana kentėjai■ —- čia 
tebuvo nelaimė...

— Ne, seser, aš noriu savo bausmę kentėti laisva valia.— 
Jo galva nusviro. — Paskui gal padės man Viešpats Dievas. 
Seser, melskitės tenai užmanė!

Jis brauktelėjo su ranka per akis ir buvo beeinąs durių 
linkui. Bet silpnas mirštančiosios balsas jį sulaikė. Laiminga 
šypsena žibėjo mirties jau paženklintame veide.

— Motyna... sesers... — kuždėjo ji sunkiai — kai jis — 
vėl pareis — priimkit jį — jai ne — pražuvęs — kur nors ras
kit darbo... čia sodne... tvarte... ar prie malkų... jis darbštus ir 
stiprus... geras...

Viršininkė kraipė galvą. Kalinys čia ligoninėje? Negalimas 
daiktas. Sesuo klejoja.

Sulaikęs kvapą, klausė žmogus, paskui jo galva nusviro 
Bet sesuo Tada vėl ėmė kovoti.

— O motyna... jis mano geradaris... jis adarė man., 
dangų...

Skaudžiai žvilgterėjo į ją vįršininkė. Geradaris? O Dieve, 
jis iš jų visų išplėšė visų geriausįjį daiktą. Dvi sunki ašari 
nukrito ant sudėtų rankų.

— Nesijaudinkit, mieloji seser — prašė ji ašarų slegiamu 
balsu..

Bet mirštančioji padarė paskutiniąją ataką.
— Motyn, motyn... jo siela... yra tamstos rankose... pri

imkit jį tą vargšą žmogelį...
Viršininkė, apgalėta, nuleido galvą ir tarė sugraudinta:
—- Gerai, seser Tada, tavo paskutinis žodis turi būti 

mums šventas, mes jį priimsime.
Džiaugsmu nušvito išbalęs, lyg vaškas, veidas.
O žmogus gulėjo ant žemės, lyg pakirstas medis. Tai 

buvo sesers fados paskutinioji apgalė šioje žemėje.
Henrieta Brey.

♦♦♦♦
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Vyšnios.
Kitą kartą, gyvendama Zūriche, nuėjau į vieną kolonialę 

krautuvę. Jos savininkas kaip tik gavo kaž kur išeiti valandė
lei, prašydamas mane palaukti. Man besėdint krautuvės kam
pe, įeina maža, gal kokių penkių metų mergelė, švarutė ir rau
donskruostė, kaip visų šveicarų vaikai, vienplaukė su dailiai 
supintomis antausiuose bizelėmis, su paprasta perkeline j upele 
ir priejuostėle, matyt, darbininkų vaikas. Ant rankelės turėjo 
pasikabinus pintinėlę, o delne suspaudžius pinigus. Nepamačiusi 
nieko už parduodamojo stalo, ji paliko bestovinti pas slenkstį, 
lyg nebežinodama, kas daryti. Manęs įi, tur būt, nepastebėjo, 
nes sėdėjau pašalyje už adarų durių. Žvalgytis jai nebuvo lai
ko, nes tuojau patraukė jos dėmesį didelė pintinė vyšnių pasta
tyta antrame krautuvės gale, palangėje. Ji paėjėjo pintinės lin
kui ir ėmė žiūrėti į dideles, raudonas uogas, taip gražiai atro
dančias, lyg įkūnytoji pagunda. Paskui priėjo dar arčiau, prie 
pat pintinės, kraipė galvelę į vieną ir į antrą pusę, o mėlynos 
akelės taip smalsiai žiūrėjo, tartum bematant ims ir iššoks iš 
veido į pintinę. «Dabar tai jau ji grobs saujelę» — maniau, 
stengdamos nekvėpuoti, kad jos neišgąsdinčiau. Ir štai — ji 
tiesia augštynsavo mažutę ranką—mat, pintinė buvo augštesnė už 
ją — ir švelniai ima dvi drauge kabanti nogi. Dar valandėlę 
žiūri j jiedvi iš visų pusių, paskui kiša prie lūpelių. Bet lūpe
lės neprasiveria — tik iš jų tarpo kyšteli rausvas liežuvėlis ir 
gardžiai kelius kartus laižo vyšnias. Tai padaręs, jis slepias 
atgal už panašių į tas vyšnias lūpelių, rankutė vėl tiesias aug
štyn, deda uogas atgal į vietą, ir mergelė traukias nuo pintinės, 
lyg norėdama būti toliau nuo pagundos.

Daug metų praėjo nuo tos dienos, o man ta scenelė vis 
dar tebestovi akyse, lyg vakar matyta. Ar gi tai nenuostabu? 
Ar tos mažutės mergelės nebūta tikros herojės? Juk jai tos 
vyšnios buvo gal ne mažesnė pagunda, negu suaugusiems žmo
nėms auksas ar kitoks gėris —o ar daug rasime jų tarpe tokių, 
kurie taip didvyriškai mokėtų suvaldyti savo geismus, kaip ta 
penkiametė šveicarė? Atsimenu pamąsčiau tuomet: kokia išmin
tinga turi būti tavo mamaitė, mažute! Koks laimingas jūsų kraš
tas turėdamas tokių motynų ir tokių vaikų! Ir mano mintis nu- 

* lėkė į tolimąją savo šalį. Ar Lietuvoje daug atsirastų vaikų, 
kurie ta mergele dėti, nebūtų suvalgę nors vienos vyšnelės? 
Ir suskaudė man širdį,

O juk išmokti valdytis — tai turėtų būti pirmutinis kiek
vieno žmogaus rūpestis, pirmutinis darbas, pirmutinė pareiga,
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pirmutinis mokslas, svarbesnis už visus, visus kitus mokslus. 
Nes visas mokslas, visas proto lavinimas, vienu žodžiu, visa 

, kultūra remias valdymus, stovi ant valdymos, lyg namas ant 
pamato. Kur nėra to pamato; ten žmogus niekados, nė vieno
je srityje nepasiekia jokių didžių, patvarių rezultatų. Kas iš 
to, kad žmogus turi ir gerų širdį, ir gerų norų, ir gražių suma
nymų, jei neįpratęs valdytis, vadinas, neišlavinęs savo valios, 
pasiduoda kiekvienai pagundai, traukias atgal prieš kiekvieną 
kliūtį ir kiekvienam geiduliui; kiekvienam jausmui duodasi stu
miamas į visus šuntakius, kaip tas sviedinys, vaiko rankos mė
tomas į visas puses? Tiesą sako patarlė: «Gerais norais pra
garas išgrįstas»— nes ir gerų geriausi norai, neramstomi valios, 
nepajėgia apsaugoti mus nuo nuodėmių.

Lacordaire *) sako: «Nėra žmogaus, kuriame neglūdėtų 
šventojo ir kartu žmogžudžio užmazgos». Vadinas, kiekvienas 
žmogus gali būti šventu ar didžiausiu nusidėjėliu. Ar paima 
viršų pirmasis, ar antrasis, tai pareina nuo tos linkmės, kurią 
pasirinks valia ir nuo tos jėgos, kurios ji įsigys. Nors daug 
sveria ir išlaukinės aplinkybės ir stiprus yra jų veikimas, vis 
dėlto mūsų gyvenimas yra varomas iš vidaus. Negali būti gy
venime tokių aplinkybių, kurios tikintį į Dievą ir turintį tvirtos 
valios žmogų galėtų priversti padaryti kokį nors blogą darbą. 
«Aplinkybės privertė mane» — tai silpnavalių, šiaudadvasių 
giesmė. Štai neseniai jaunikaitis susidėjęs su lošikų kompanija 
ir nusilošęs, neturėdamas kuo mokėti, pavogė briliantus. Girdė
jau sakant: «Ką gi, aplinkybės jį privertė. Juk reikėjo užmo
kėti pralošus». Man rodos, kiekvienas aiškiai mato, koks čia 
sofizmas. Juk jei tas jaunikaitis būtų turėjęs tvirtos valios, jis 
nebūtų susidėjęs su tokia kompanija, o jei būtų tos valios turė
jęs nors mažiau, bet visgi šibk tiek, tai kad ir susidėjęs ir pra
lošęs, būtų atradęs kitokį būdą atsiteisti su skolininkais. Štai 
gimnazijos mokinė vis daugiau ir daugiau pinigų reikalauja iš 
tėvų. Jie nabagai nutraukia nuo savęs, lenda i skolas. «Kur 
gi ji deda tiek pinigų, ar negali bent kiek pataupyti?» klausi. 
«Mat, mieste, gimnazijoj būdama, juk nedėvės su skarele, reik 
sbrybelės, reik gražių batelių, kaip kitos kad vaikščioja. Juk ir 
pavalgyti balčiau nori, matydama kitus baltai valgant». Tat ir 
čia «aplinkybės verčia» skriausti tėvus ir brolius seseris. Taip, 
aplinkybės visados priverčia silpnavalį, bet tvirtavalis priverčia 
aplinkybes sau nusilenkti.

Pažiūrėkime į šventuosius, tuos valios herojus. Kokios 
įvairios, kokios sunkios, nelemtos būdavo jų gyvenimo aplinky
bės! Tačiau nė vieno jos neprivertė nužengti iš kelio, vedan
čio į j u tdeala. Imkime’kad ir šv. Elzbieta. Mažu vaikeliu C* t c*
paėmė ją iš tėvų namų ir nuvežė į tolimąjį Vartburgą, kur ji 
augo pas savo būsimoje vyro tėvus, neragaudama tėvų meilės

l) Garsus prancūzų pamokslininkas.

'Am
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nei motynos širdies šilumos. Busimoji anyta buvo jai neteisin
ga ir žiauri, busimoji moša pavydi ir nekanti. Vos jai paau
gus, prasidėjo intrigos, kad jaunasis kunigaikštis jos nevestų. 
Tat, rodos, visos aplinkybės buvo kaip tik tokios, kad turėjo 
pagadinti Elžbietos būdą, sužadinti joje nepasitikėjimo, neapy
kantos, pavydo. Kaip reikia, atsitiko visai atvirkščiai. Elžbie
ta labai anksti pradėjo valdytis ir išsilavino nepaprastą valią. 
Į visus užgauliojimus ir nuoskaudas ji meile teatsakydavo. Ir 
kad paskui, mirus jos vyrui, vyro brolis išvarė ją su vaikais iš 
Vartburgo ir ji nebeturėjo nė ko valgyti, tai net ir toji aplin
kybė neprivertė jos pasielgti taip, kaip neleido jai sąžinė. 
Užuot pykus ir plūdus, nuėjo ji į savo pastatydintąją bažnyčią 
ir paprašė vienuolius pagiedoti «Te Deum». Todėl tiesą sako 
šv. Tomas Kempietis: «Nuotikiai nepadaro žmogaus nedoru, 
bet parodo, koks jis yra».

Atsiminkite tuos žodžius, N. Vaidilutės skaitytojos! O 
kad ne aplinkybės mus valdytų, bet mes aplinkybes, reikia iš
lavinti valią. Savo protui lavinti turite tam tikrų žmonių ir 
tam tikrų įstaigų. O kaip yra su valia? Valiai lavinti nereikia 
tam tikros įstaigos, nei tam tikrų žmonių. Tokia įstaiga yra 
jūsų gyvenimas ir visas pasaulis. O mokytojos esate jūs pačios. 
Ir nereikia čia nė tam tikrų- pamokų — galite tai daryti kitus 
darbus dirbdamos. Tereikia pasiryžimo ir noro. Pirmų pir
miausia turite pasiryžti visa, ką tik dirbate, stengtis dirbti, kaip 
tik begalėdamos geriausiai, ir kiekvieną pradėtą darbą nuvary
ti lig galo. Kiekvienas rūpestingai nudirbtas darbas labai sti
prina valią ir lavina žmogų; kiekvienas blogai, aplamai nudirb
tas darbas be galo gadina charakterį, silpnina valią. Försteris, 
garsusis vokiečių pedagogas, sako, kad blogai dirbamas darbas 
kenkiąs žmogui daugiau, negu visiškas tinginiavimas. 

* ■

Taigi ar mokotės, ar rašote, ar siuvate, ar kambarį šluo
jate, ar taisote lovą—viską, mažiausį darbelį dirbkite kaip be
mokėdamas geriausiai.^ O pradėjusios kokį ilgesnį darbą, ne
meskite jo nuobodumo ir nekantrybės apgalėtos, bet įtempusios 
valią, prisiverskite pabaigti rūpestingai ir dailiai. Antra: reikia 
kasdien, nesiliaujant pratintis valdytis ir atsižadėti. Valdyti lie
žuvį, pyktį, nekantrumą, blogą ūpą, skausmą. Kadangi «kas 
neatsisako nuo to, kas leista, tas nemokės atsisakyti nuo to, 
kas neleista» -* tai mankštinant valią patariama pratintis atsi
žadėti ir leistų dalykų. Pav., gavus laišką, neskaityti jo tuojau; 
gavus skanumynų, tevalgyti juos praėjus mūsų pačių paskirtam 
laikui; jei turime pasakyti kam kokią žinią ir labai mums lie
žuvis niežti — nesakyti tuojau; jei ką nors skauda, niekam nesi
skųsti. Gera valios gimnastika yra taip pat valgyti nemėgsta
mus valgius nesusiraukus, nerodant nepasitenkinimo. Kasdienis 
gyvenimas tiekia daugybę progų valiai gimnastikuoti, tik reikia 
rimtai norėti jomis naudotis.
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Norėčiau dar kuo stipriausiai patartų kad jaunos mergelės 
pasiryžusičs lavintis valią, ypatingai stengtus valdyti savo ner-^ 
vus, tą norą verkti dėl kiekvieno mažmožio, tas nepatenkintas 
mynas, visus tuos kaprisus, dėl kurių taip sunku su jomis gyventi net 
ir jų artimiausiems asmenims. Iš tikro, kad mergelė būtų ir 
gražiausia ir mokyčiausia, jei ji nesuvaldo savo nervų, tai ji gali 
atgristi per kokį pusmetį net ir giliausiai mylinčiam ją žmogui. 
Iš tokių mergelių užauga paskui- tos bisteringos moters, kurių 
iš tolo visi lenkiasi. Paskutinieji mokslo tyrinėjimai sako, kad 
vienintelis vaistas nuo visokių nervų ligų esanti valia. Jei iš 
pat pradžios nepasiduosime savo nervams, nenusileisime savo 
ligūstiems norams, tai niekados neįpulsime į jokias, histerijas, į 
jokius «nervų atakus» nei į kitas panašias biaurybes, kurios 
taip baisiai žemina žmogų, versdamos jį kažkokių ištižusiu, be
valiu nervų kamuoliu.

«Mano laikais neurastenija vadinos blogu charakteriu» — 
sakydavo viena ponia. Dažnai kartokime tuos žodžius ir tikriau
siai apsisaugosime nuo įvairios rūšies nervingumo.

Žinoma, lavinti valią nėra labai lengvas darbas. Reikia 
nuolat turėti noro ir niekados jo nenustoti, reikia, kad mūsų. 
valia būtų nuolat įkvėpiama augšto idealo. Jei žmogus tiki 
esąs Dievo pasiųstas čia žemėn,kad nusipelnytų amžinąjį gyvenimą, 
tai jis viską gali, tai jis pajėgia suvaldyti savo blogiausius pa- 
linkimus ir iš pat dugno pakeisti savo būdą. Tai yra niekados 
neišdžiustąs įkvėpimo šaltinis. Jei žmogus neturi to religinio 
jkvapo šaltinio, jo noras atsižadėti, apgalėti save nėra patvarus. 
Nes ir kam taip save kankinti? Del ko? Tuomet tepasilieka 
viena: «Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime.»

Bet tikiuos, N. Vaidilutės skaitytojos aiškiai žino, kam tai 
reikia ir delko ir todėl kiekviena nori ir įstengia lavinti savo 
valią. Tik reikia tvirtai pasiryžti ir pradėti. Įsigijusios tvirtos 
valios, neišeisite gyvenimo be ženklo, be naudos, lyg tos debe
sėlių atmušos ežero bangose ir visi jūsų neišnaudotieji, neiš
lavintieji gabumai ir jėgos neraudos aplink jus sustoję, kaip 
aplink Ibseno Peer Gyntą kad raudojo:

«Mes esame mintys — tau reikėjo mus mąstyti, 
Mes esame žodžiai — tu turėjai juos skelbti, 
Mes esame dainos — tu turėjai jas dainuoti, 
Mes esame ašaros — tau reikėjo jas verkti, 
Mes esame darbai — tau reikėjo juos nudirbti.

Marija Pečkauskaitė.
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Auštant.
Ö

Naktis. Gili tamsa dengė žemės veidą. Susibūrė stori, 
melsvi debesys, tartum brangūs uždangalai užklojo visą padan
gę, nepraleisdami mėnulio, ne i žvaigždučių šviesos. Vieiį tik 
šiaurėje tas uždangas atrodė tartum pakeltas, ar nebaigtas už
leisti. Vien tik šiaurėje buvo šviesu... Vien tik ten mušėse kaž
kokio nesuprantamo absoliuto atspindžiai.

Prigimtis, ar tai to šiaurės šviesulio išsigandus, ar po sun
kių dienos darbų pavargus, tyliai ir giliai miegojo.

Vėjas, per ištisą dieną smarkiai ūžęs, dabar nusiramino. 
Tur, būt šiaurėje dingo atsimušęs toje didžiojoje gaisrinėje. Vi
sur vyravo sutartinė tyla.

Tiesa, buvo naktibaldų, kurie negerbė tos tylos, bet ją 
ardė. Jų tarpe buvau ir aš. Tokia būti mane vertė, kasdieniniai 
gyvenimo reikalai. Aš keliavau į K. Nežiūrint tolimos kelionės, 
per ištisą naktį vis dėlto toli nuvažiavome. Ir kada pirmieji auš- 
ružės ženklai pasirodė, buvome jau gražiojoje K. apylinkėje. Ta 
apylinkė taip gražiai ir nepaprastai atrodė, kad man norėjosi 
ilgiau jąją pasigėrėti, o ne taip greit pravažiuojant palikti.

Noras išsipildė. Vežėjas, lyg suprasdamas mano mintį, ar 
patsai to žavimas, sustojo; tiesa, iš dalies, to reikalavo ir nu
ilsę bėrukai.

Tada man buvo taip jauku. Tas nepaprastas dienos ir 
nakties konfliktas man buvo malonus. Jaučiau didį pasitenkini
mą, kad diena pergalėjo naktužę. Kažin kodėl jos, išblišku- 
sios ir nuilsusios man nebuvo gaila? Ta kova pirmiausia prasi
dėjo tolimuose rytuose. v

Aš visa tai mačiau. — Šiaurės žarijos, pamažu šusibūru- 
siös į vieną tašką, pradėjo ūmai didėti ir aukštyn kilti. O prie
šas dar buvo energingas. Tačiau greit kovos laukas; visas rytų 
horizontas tapo lig krauju nudažytas.

O mano suakmenėjusioje širdyje ir dabar nebuvo jautru
mo, ir dabar nebuvo gailu žuvusiųjų. , Priešingai, tartum egoji- 
stinio jausmo prislėgta meldė Aukščiausio, kad šviesulys priešą 
dar labiau įveiktų, kad dienužė laimėtų. Ir žiūrėjau vis dar be 
vilties į didvyrių kovą — nerymaudama laukiau pabaigos.

Laukiau jos ne aš viena. Laukė visa prigimtis. Lakštutė, 
per ištisą naktį giedojus, dabar dar smarkiau skambino savo 
balselį lyg viliodama ir dvasioje stiprindama aušružę. O lig šiol 
miegojęs vėveršelis dabar atbudo ir giedodamas kilo aukštyn, 
kiek galėjo pakilti, tur būt, įdomavosi kovos lėmimu. Galiąus, 
kova laimėta: — saulutė iškilus, Unksmių veidu visus sveikino, į
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Auštant. 161
A

a
bliškęs lavonas kaž kur vakaruose dingo be žymės. ;

Visa gamta sukruto, iš miego pabudo, įkėlė galvą aukštyn, 
sveikino išvaduotoją, Užtraukdama linksmą pergalės giesmę. Ir 
kaip nesilinksmint, kaip nesisveikinti, — išvydus maloningą gy
vybės motutę. O ji, ar tai pasididžiuodama, ar nore dama, kad 
visi pajustų jos maloningą ranką, vis kilo ir kilo aukštyn. Savo 
milžiniškus ir kaitrius spindulius be pasigailėji

Ir kur ji pasirodė, ten širdis ramino, skausmo ašaras rinko. 
Jos neapribota meilė visus vienodai myli, visiems vienodą pa
guodos žodį teikia, nes ji žino, kad ką savo akimis mato, tai 
viskas jos vaikai.

II

Bet kas ta naktis ir diena, ar gi ne mes, žmonija, o auš- 
ružė, ar gi nė mes jaunimas. Mūsų žemieji palinkimai, kūnui 
pataikavimas, — tinginys, saldus miegas — tai naktis.

O suprantama, jei vien būtų ir natūrali naktis, tai gamta 
ne tik laikinai, bet ir amžinai užmigtų. Taigi, ir mes, jei vien 
sieksime, ką mūsų žemieji norai geidžia — užūiigdysime amži
nai mūsų kibiuosius norus, pasiryžimus, tapsime nenaudėliais.

Ir mes Naujosios Vaidilutės dabar tik teauštame, dabar 
tik Visi į mumis akis atkreipė ir laukia mūšų šviesos absoliuto, 
mūsų darbo vaisių.

Bet mūsų akys, kažin kodėl šviesos vis dar bijosi ir į ją 
baimingai pažvelgdamos, dažnai apsiašaroja. Tuo tarpu į tam
sumas mums maloniau žiūrėti ir negalime išsižadėti tų miegui
stų sapnų.

Bet, deja, dabar jau nelaikąs abejoti, nelaikąs puškelyje 
sustoti, nelaikąs duotis svajonėms siūbiuoti. Nelaikąs, ir tikrai 
nelaikąs tam pasirodžiusiajam spindulėliui jau duoti užgesti, ku
ris gal amžinai nebesužibėtų. Priešingai, visos vaidilutės, šalip 
savojo aukurėlio, turime sukurti vieną didį bendrą, kurio neįsteng
tų užgesinti audra, nei užstotų spinduliams kėlią jokia tamsa.

Mes turime kovoti su nakčia, su blogaisiais palinkimais. 
Mumyse neturi vyrauti net to nevertos «meilės» žodžio, kuri 
tik slopina saulėtąją, kuri tik skandina ir žudo skaistybės 
spindulį.

Todėl prisistebėkime saulutei ir savo motutei P-lei Šven
čiausiai ir tik iš jų mylėti mokinkimės,

Tokia meilė savo skaisčiaisiais ir kaitriaisiais spinduliais 
ne vieną iš mūsų mažųjų seselių sušildys, apšvies...
Telšiai, 23-V-ll. Amalunda.

--••L
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Apie elgimąsi.
Vizitos ir svečiai.

Jei turime būti meilūs ir mandagūs visiems savo arti
miems, tai ką besakyti apie tuos, kurie ateina pas mus į sve
čius, arba pas kuriuos mes nueiname. Ir didesniu mandagumu 
ir geresniais drabužiais stengiamės tuomet pasirodyti suprantą 
tą savo priedermę.

Bet vienų išeiginių rūbų ir išlaukinio mandagumo neužten
ka ~ mūsų širdis ir visas mūsų būdas taip pat privalo apsi
vilkti išeiginiais rūbais ir turime stengtis kiek begalėdami pasi
rodyti tuo žvilgsniu iš savo geriausios pusės.

Pasižvalgykime po savo pažįstamus. Ko turi savyje tie, 
kurie visų yra vadinami «meiliais», «simpatingais» žmonėmis? 
Be abejo, pirmų pirmiausia jie turi širdies šilumos, ir ta širdies 
šiluma, pasireikšdama mums dėmesiu ir mandagumu, ir padaro 
jų draugiją tokia malonia. Jei norime, kad ir mus taip gražiai 
vadintų, turime išmokti elgtis taip, kaip jie.

Atėjus svečiui, pirmas mūsų rūpestis turi būti parodyti 
jam, kad džiaugiamės jį sulaukę. Tat visų pirma reikia įsakyti 
tarnams, kad jie nelieptų svečiui laukti pas duris ar prieme
nėje, kol praneš mums jo atėjimą, nes tuomet svečias turės 
įspūdžio ateinąs nelaiku.

Dar blogiau, kai svečias gauna ilgai laukti, kol pasirodys 
) namų šeimininkė. Todėl daug geriau ir mandagiau ji padarys 

atėjus su paprastais naminiais rūbais, trumpai už tai atsiprašiu-; 
si, negu liepus svečiui laukti, kol ji pasidarys «graži».

Kad labai daug pareina nuo pasisveikinimo, apie tai jau 
kalbėjome. Būtinai reikia atsistoti ir paėjėti priešais svečią, jei 
norime priimti jį meiliai. Bet ir vietą, kur prašome jį sėsti, tu
rime taip parinkti, kad jam tenai būtų patogu. Nesodinkime į 
skaidrią šviesą, kad nesijaustų apakintas ir kitų perdaug žiūri
mas, pats viską neaiškiai matyti tegalėdamas. Tai jau visi žino, 
kad moters, ypač senesniosios, sodinama kanapoje, vyrai—arti 
stovinčiose kėdėse. Bet dažnai to nežino, kad priimąs svečius 
asmuo pats neprivalo sėstis per toli nuo Svečių. Tai tartum 
izoliuoja svečius ir sukelia labai nejaukios nuotaikos.

Nereikia ir net nepridera užpulti svečią mandagių frazių 
upeliais, bet visados reikia keliais nuoširdžiais žodžiais pareikš
ti džiaugsmo dėl jo apsilankymo ir paklausti, ką jis beveikiąs. 
Bet svarbiausia yra kalbant rūpestingai, užjaučiant įeiti į svečio 
reikalus, savo asmeniui neužleidžiant per daug vietos. Jei yra iš 
karto daugiau svečių, tai reikia kalbinti visus, nė vienam ne
duodant pirmenybės ir nė vieno nežeminant. Suprantama savai-
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me, kad nereikia kalbėti apie tai, kas nors vienam susirinku
sių svečių galėtų būti nemalonu. Jei kas nežinodamas ar nesu
siprasdamas palytės tokią temą, namų šeimininkės priedermė 
yra tuojau pakreipti kalbą kiton pusėn.

Jei iš vienos pusės tas, kas priima svečius, turi kiek ga
lėdamas stengtis, kad viešėti jiems būtų kuo maloniausia, tai iš 
kitos pusės svečio priedermė yra stengtis šeimininkui tą darbą 
palengvinti. Ką pasakysime apie žmones, kurie svetimuose, na
muose taip švaistos, tartum būdami tarp savo pačių keturių’sie- 
nų? Atėjus kur nors paviešėti trumpam laikui, negalima elgtis 
palaidai.

Pav., negalima tuojau atsistojus prieš veidrodį, čiupinėtis 
ir taisytis plaukus ir žiūrėti į save iš priešakio ir užpakalio. Tai 
daroma priemenėje įeinant, bet ne salione ir kitų akyvaizdoje. 
Be to, atsisėdę negręžkime divono su kulniu, nežaiskime su 
staltiesių ir portierų kutais ir nepaišykime su pirštais įvairių 
figūrų ant stalų ir atkalčių. Skėčiai net ir skėteliai nėra nešami 
į salioną, bet paliekami priemenėje. Jei svečias barškina į grin
dis su skėčiu, tai net labiausiai susiväldusiam žmogui gali su
gesti nervai.

Darydami trumpą vizitą, nenusimauname skrybėlės nei 
pirštinių neprašomos, taip pat ne vaikščiojame po kambarį žval- 
gydamies, nebent paprašę leidimo apžiūrėti arčiau gražų pa
veikslą ar šiaip kokį puolantį į akį daiktą.

įėjus į kambarį naujam svečiui, jei tai yra senesnis žmo
gus, jauna mergelė visados privalo atsistoti, apskritai sakant, 
niekados nesisėsti, kol vyresnieji asmens stovi. Tikrai sakant, 
to pagarbos rodymo nereiktų mokytis, jis turėtų atsirasti savai
me. Apie tai dar pasikalbėsime paskui.

Pabaigti vizitą turi pats svečias. Vadinamoji ceremoninė 
vizitą maždaug trunka neilgiau už valandos bertainį. Nepridera 
išeiti tuojau kitam svečiui atėjus, išskyrus tuomet, jei, taip sa
kant, užleidžiame vietą turinčiam daugiau teisių žmogui. Šiaip 
jau pabuvę dar kelias minutes, atsisveikiname, mitriai pasinau
dodami trumpa kalbos pauza, be didelių ceremonijų, kurios nė
ra malonios nei šeimininkams nei svečiams, jei jų yra. Ateinant 
ir išeinant pirma reikia sveikintis su šeimininke ir šeimininku, 
paskui su kitais, kiek galint, duodant pirmenybės senesnėms 
moterims.

Joms jauna mergelė niekados pirma tegu nepaduoda ran
kos, kaip jau buvo sakyta. Ir kalbinti senesnių žmonių jai ne 
pridera. Išeinant, nereikia niekam rodyti nugaros, todėl kelius 
žingsnius reikia paėjėti atbulam. ,

Ar namų šeimininkė lydi svečią lig kambario durių ar to
liau, tai pareina nuo to, kokie svečiai dar pasiliko. Jei jie yra 
vyresni už išeinantį,' tai ji neišeina iš saliono, jei ne, tai atsi
prašius svečių, ji lydi išeinantįjį lig buto durių, kurias laiko 
adaras, kol svečias ims leistis laiptais, o Sodžiuje lydi ligpriean-
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164  Apie elgimąsi 

gio durių ir laukia, kol svečias įlips į vežimą. Vyrų moters nie
kados taip nelydi, nebent dvasiškius, labai augštus didžiūnus ir 
gerus senus prietelius,

Kada daroma vizitos? Kai norime prisistatyti, padėkoti už 
gautą pakvietimą ir kitas malones, pasveikinti per šventes ir 
vardines, sužinoti apie pažįstamų sveikatą, atsisveikinti išvažiuo
dami . Tai yra oficialios progos. Kas kita yra lankymas pr tėte
lių, kurs gali būti ilgesnis ir dažnesnis, bet ir čia nereikia nie
kam perdaug užsimesti, ypač labai užsiėmusiems žmonėms, ir 
taip pat nereikia viešėti per ilgai. 7

Kas kviečia svečius pas save, tas tuo pačiu prisiima prie
dermę patiek t jiems pramogos, malonaus pasikalbėjimo. Prie 
to reikia taikinti ir vaišinimą ir visą savo elgimąsi. Kas kvie
čia svečius, norėdamas pats pasilinksminti arba pasigirti savo 
turtu, tas daro ne taip, kaip reikia. Ne vaišintojas turi būti 
svarbiausis daiktas, bet vaišinamiejie. Kiti manosi vien pakvies- 
dami jau viską padarę ir turį teisės reikalauti dėkingumo.

Taip nėra. Kas mums aukoja savo laiką ir patogumą ir 
tiekia mums pramogos, tam turime būti dėkingi tiek pat, kiek 
ir jis mums už mūsų vaišes. Tikrai draugiškas gyvenimas vi
sados remias tuo, kad kits kitam duoda ir kits nuo kito ima. 
Turėdamos tai visados atmintyje, tegu abi pusi viena prieš kitą 
stengias būti meilios kita kitai. Tiktai tokios lenktynės tėra 
leistinos ir naudingos. Noras gi perviršyti kitą, prabanga, pi
nigų aikvojimu visados yra pragaištingas ir stumia šalin kiek
vieną švelnesnių jausmų žmogų, juo labiau, kad jis dažnai ne
turi nei noro nei galimybės atsakyti tuo pačiu. Kiekvienam 
geriausia pas tuos žmones, kurie jį priima ir vaišina paprastai 
bet širdingai ir kur jis gali jausti, kad jie taip pat noromis ateina 
pas jį, kaip jis pas juos.

Sunku tikėti, bet dėlto atsitinka, kad šeimininkai už stalo 
pirma gausiai aprūpina save ir saviškius, savo svečiais arba nė
maž nesirūpindami arba ragindami juos imti nemandagiu ir ne
mitriu būdu, neužmiršę pabrėžti duodamų valgių kainą ir kokybę. 
To vieno užtenka, kad gerai užauklėti žmonės daugiau ten ne
beitų.

Negražu yra išnaudoti talentais apdovanotus žmones, pri
sispyrus prašyti, kad jie dainuotų, skambintų, dekliamuotų ir t. t. 
Kiekvienas juk pats pasistengs palinksminti draugiją, kuo galė
damas, nes kas yra pakviestas, tas neprivalo niekados užmiršti, 
kad savo nuovargį ir blogą ūpą reikia palikti namie, o į svečius 
tepasiimti savo maloniausias ypatybes.

Ypatingai reikia rūpintis ilgiau viešinčiais svečiais. Galime 
juos primti paprastai, bytik stengtumėmės, kad jiems būtų pa
togu ir kad jie nesijaustų suvaržyti.

Namų šeimininkė privalo maždaug sužinoti jų įpročius ir 
taikintis prie jų. Negana pastatyti ant stalo jų kambaryje gėlių 
bukietą. Kas iš to, jei lova bus per trumpa, įei svečias nežinos

'1
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kur dėti savo drabužius ir jei jo kambarys po pietų tebus va
lomas? Bet antra vertus, kas beviešėdamas kur nors nėra nieka
dos patenkintas, niekados užtenkamai gerbiamas ir privengia
mas, arba net drįsta būti įžulas, tas nė jauste nenujaučia, kas 
tai yra gražus elgesys.

Iš F. Tschernko — M Pečka uskai tė.

Kur eisiu?!...
(Iš dieninio).

Mėlynos-padangės beribėje tviska pavasario, saulutė ir vi
sur skleidžia gyvybės spindulius. Žemė paskendo grožio tvane... 
Amžinosios paslapties knygos atsivėrė.." Užstojo pavasario — 
šventė, teikianti kiekvienai gyvenimo ištroškusiai jaunuolės sielai 
begalinio džiaugsmo.

Todėl džiaugiąs ir jaunos mūsų Vaidilutės, bęsirengdamos 
į sunkų ir didį darbą. Kokios jos laimingos!... Kaip optimįs- 
t ingai žiūri j ateitį! Rodos, užrašyta jų veiduose: «Kryžius 
nugalės pasaulį! Mes laimėsime, eidamos po Kristaus vėliava! 
Mūsų ateitis!».

Štai j kad ir šiandien susirinkome paskutinį sykį prieš ato
stogas pasitarti, pasidalyti mintimis. Iš pasiryžimais į darbą 
turtingų krūtinių liejasi karštos prakalbos, raginančios žadinti 
sesutes žemaites prie bendro darbo, raginančios žiebti žmonių 
širdyse Kristaus meilės ugnį; liejasi linkėjimai ir karšti «sudiev......

Bet, kodėl aš jokia pasenus?.. . Kodėl kartu su jomis links
mintis negaliu?... Širdis taip smarkiai plaka... O, kaip skaudu!.. 
Turiu tarti draugėms paskutinį «sudiev». Sunku... skaudu... 
«Taip, sudiev sesutės! Man nelemta toliau mokintis ir dalytis 
su jumis gyvenimo džiaugsmais bei skausmais. Akys temsta 
ašarose. Skaudu... «Sudiev»!...

Pagaliaus išgirstami žodžiai: «Kas gi ten aukso spindu
lius beria...» Jausmai krūtinėje tik verda; protas sustojo dir
bęs ir nori vien poilsio, lyg anas šimtametis senelis pabaigęs 
didžią šio vargingo gyvenimo misiją. Dainos garsų aidas tik 
plaukia, banguoja ir supa... supa gyvybės išilgusias jaunas sielas...

«Spindi mums kryžius ant mus vėliavos», ypatingu tonu 
suskambėjo balsų sutartinė ir lyg drąsiau, jaukiau darosi. Pa
kėlusi dar tebežvilgiančias nuo ašarų akis dairausi, ieškodama 
savo vėliavos, bet jos niekur nesimato.

- «Kryžiau!..» — sušukau pamačius jį priešais kabantį. «Tavo 
akyvaizdoje turėjau laimės keletą metų su vienmintėmis drau
gėmis kalbėtis!» Čia šitoje salėje pažinau visa to žodžio pras-
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me, ką reiškia kryžius ir jį pamylėjau. Saldu jį mylėti... Kas 
mokės išskaičiuoti džiaugsmus, kiek čia prityriau?! Kas supras 
brangumą to turto, kurį įgijau?!.. Kryžiaus meilę, kurio iki 
tol bijojau, šalinaus nuo jo... Net aš pati, nors visa giliai giliai 
atjaučiu, niekada neįstengsiu įvertinti visų tų brangenybių.

Kad jgyčiau iškalbą garsiųjų Romos oratorių ir kasdien 
kalbėčiau iki man skirta gyventi, tuščiai darbuočiaus, nes tam 
visam apsakyti per maž būtų. Arba jeigu turėčiau graikų 
Aristotelio ar šv. Tomo Akviniečio išmintį ir visą amžių gal
vočiau ar rašyčiau ištisus tomus —veltui dirbčiau, nes įvertinti 
pilnai Kryžiaus meilės galybės nepajėgčiau.

Jeigu čia tiek daug dvasinių turtų įgijau tai ir ta vietelė 
nepaprastai man brangi. Užmiršti jau jos negalėsiu. Nors toli 
gyvenčiau: ten kur banguoja Nemunas platus ar teka Vilija sriau- 
noji, dažnai atskrisiu siela į šitą šalį ir atsiklaupus prieš šv. Kry
žiaus paveikslą siųsiu Jėzui dėkingumo maldą, nes tik stebuk
linga Jo ranka atvedė čia mane, — vargšę, be vilties mergai
tę, ir atgaivino skurstančią sielą. Parodė kur laimė, kur tikra
sis gyvenimas, kurio taip senai ieškojau, bet surasti neįstengiau. 
Tada įsivaizduodavau, kad gyvenimas neturi jokios prasmės, 
kad jis vien nelaimių ir vargų šaltinis. O dabar matau, kad 
kiekvieno žmogaus gyvenimas turi begalinės reikšmės pasaulio 
scenoje, tik reikia pažinti gyvenimą ir Kristaus mokslo šviesoje 
atsakyti sau į šituos klausimus: «Kas esi? Kur eini? ir koks 
kelionės tikslas?»

V ’ • 4 . '* '

/ Pasibaigė giesmė. Draugės nuoširdžiai paspaudosios vie
na kitai dešinę skirstosi. Reikia ir man eiti... eiti... kartojo at-. 
mintis, ir jau nebegrįžti... Bet kur aš eisiu?.; Gyveniman?! 
...kur įtužusios modernojo pasaulio bangos laukia nekaltų aukų! 
Ar drįsiu plaukti į šias beribes gyvenimo jūres, kur įniršusios 
bangos šėlsta ir apverčia net tviręiausių vairininkus valdomus 
vaitelius?!...

Ne, per maža turiu jėgų šitoms baisenybėms nuveikti... 
Aš eisiu į gražųjį gėlių darželį ir atidžiai įsižiūrėsiu kiekvieną 
gėlelę, kiekvieną žiedelį. Pirmiausiai į rūtas. Jos mane išmokins 
doros tvirtumo. Vėliau į baltąsias lelijas, kad išmokčiau vi
sur ir visada šventąjį grožį mylėti. Gabaus dar kartą žvelgsiu 
į gėlėmis papuoštojo Kryžiaus paveikslą — į šv. Išganytojaus 
žaizdas, kad visai Jį pamylėčiau. Pagaliaus paprašysiu Jėzaus, 
kad duotų save mylėti taip, kaip mylėjo šventasis Asyžietis ir 
kiti šventieji... Be abejojimo, išklausys mano prašymo.

Tada, pasiėmus Kristaus meilės ugnies, drąsiai žengsiu į 
gyvenimą ir mesiu jos kibirkštį į vargstančių žmonių žirdis.

T eisi ai. v Sesu tė.
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Jėzaus Teresė.
• « r

(300 metų jos kanonizacijos sukaktuvėms.)

Įvado žodis.
Apie tą laiką, kai Liuteris savo viduj jau buvo sutraukęs 

ryšius su Katalikų Bažnyčia, rengdamasis taip pat ir iš lauko 
padegt seną Kristaus Įstaigą, Ispanų žemėj gimė toji didi ir 
nuostabi moteriška, kuri dvasinei Bažnyčios galiai gelbėt ir sau
got su grynai dvasinėmis priemonėmis ir dvasinėj srity yra pa
dariusi daugiau; kaip visa materijalinė valdovų galybė, tie di
dieji kunigaikščiai, kaip Vokiečių-Ispanų ciesorius Karlas V ir 
Ispanų karalius Pilypas: tai dvasios milžinas Jėzaus Teresė, 
katalikiškiausia šventoji. Ir kai Reformacijos audros buvo pasie
kusios aukščiausio laipsnio, kai bažnytinio perversmo dvasia 
buvo pradėjusi skleistis ir romanų žemėse, kai Kalvinas Gene- 
voje buvo įvedęs savo valdžią, netrukus prieš Liuteriui numirš- 
tant, toje pačioje Ispanų žemėj atėjo į pasaulį vyriškis, turėjęs 
būt padėjėju didžiosios karmelitės jos dvasiniame reformos dar
be ir iš jos gautąjį religinį pažinimą patiekt būsimoms kartoms 
moksliškame pavidale: šventasis Jonas nuo Kryžiaus, įžy
miausias naujosios mistikos sistematikas.

Gal būt, tai ne atsitiktinai sutapo, jog Teresė ir nemažiau 
nuostabus jos tautietis Ignacas Loyola buvo paskelbti šventai
siais tą pačią dieną—1622 m. kovo 12. Šituodu ispanai dau
giausiai atrėmė Reformacijos antplūdį jos neigiamąja kryptim. 
Rods, tai yra seniai sugriauta pasaka, kad Jėzaus Draugija esanti 
įkurta vien tik kovai su protestantizmu; bet faktinai šventojo 
Ignaco sunūs vaisingai stojo į kovą su naujove. Ką jėzuitai tie
sioginiais aktingais kariškais žygiais atsiekė dagmatikos, pasto
racijos ir Bažnyčios organizacijos srity, to paties, tiktai dar in- 
tensingiau, atsiekė šv. Teresės darbas be jokios kovos pozicijos, 
vidaus religinių gyvybės jėgų ugdymu. Abu juodu kiekvienas 
saviškai stojo saugot ir naujint nesufalsifikuotą katalikišką dva
sią, ir tuo būdu juodu, daugiau ar mažiau nesąmoningai, patapo 
dideli Reformacijos priešininkai ir kliuviniai. Jei Ispanija ir iki 
šių dienų laikėsi absoliučiai neigiamai prieš visokį tikėjimo nau- 
jinimą, tai tas aiškiai sutampa su abiem — Ignaco ir Teresės — 
vardais, kaipo išpaniško tikėjimo tipais; panašiai yra ir kitose 
šalyse. v

«Žinoma — sako O. Miller’is savo puikiame eskize apiz 
šv. Joną nuo Kryžiaus (Akademische Bonifatiuskorrespondeen 
33,70), ~ kaip kai kurie neva mokyti ir pusiaumokyti spren
džia apie šį Ispanų istorijos laikotarpį. Pusiau mokytas savo 
neigiamą sprendimą semiasi iš Šilerio Don Carlos’o, o jei jis
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turi pretenzijų būti mokytu, tai iš Buckle’o Anglų civilizacijos 
istorijos. Tuo tarpu nepartinga istorija žino tą gadynę buvus is
panų grand siėcle (didžiuoju amžium;. Politinė galybė,' turtas, 
prabanga, visuomenės kultūra rengė dirvą dvasios kultūrai. Te
nai, Ispanijoj, o ne Anglijoj sukuriama naujoji drama, tenai pa
sirodo pirmasis modernas aukšto stiliaus romanas, tenai išbujoja 
muzika, tenai visai dideliai atgimsta skolastika». Tiktai tenai 
galėjo atgimt arba toliau? gyvuot nesu falsifikuota krikščionių mi
stika kaipo nenutrauktas tęsinys ankstybosios krikščioniškos 
(Klementas Aleksandrietis, Origenas, Makarijųs,Gregorius Ny- 
sietis, Kiprijonas, Augustinas, Kasijonas, Pseudo-Dijoniząs Areo- 
pagita, Gregorius Didysis) ir viduramžiškos (Bernardas, Hugas 
ir Richardas St. Viktorai, Tomas Akvinietis, Bonaventura, Hil- 
degarda, Birgita, Katrina Senietė, Zeuzė, Tauleris, Ruysbroekas, 
Gersonas, Mikalojus Kuzietis, Tomas Kempietis); tiktai šioj äp- 
inkumoj galėjo iškilt tokios figūros, kaip šv. Teresė ir šv. Jo- 

Inas nuo Kryžiaus.
Antgamtiniai faktai, kaipo faktai entis realissimi su viso

mis savo konsekvencijomis, šiai tautai buvo toki savaimi su
prantami dalykai, jog ji visai juose gyveno ir su kai kuriuo 
najivum pasitikėjimu stebėjo labjausiai j akį krintamus antgam
tinio gyvenimo reiškinius vartodami regimuosius pasaulio daly
kus. Nepaprasti mistikos reiškiniai, esantieji ne kas kita, kaip 
tik tikėjimo ir meilės pilnatis, yra tik savaimi suprantamas re
liginio gyvenimo apkarūnavimas nesustriukintos katalikybės pra
sme; ir tuo būdu taip pat ir Ispanija patvirtina išmintingą Har- 
nack’o pasakymą: «Mistikas, kuris nevirsta kataliku, yra dile
tantas». Sv. Teresė su šv. Jonu nuo Kryžiaus todėl taip pat yra 
pirmieji ir savaimi suprantami, o ne koki išimtini ir iškrykusieji 
š kelio katalikybės atstovai.

Teresės gimtinė ir jos jaunystėm
' ■ ■ k '

Šv. Teresės gimtinė yra nuo senovės pagarsėjęs Avilos 
miestas pietų Kastilijoj; to miesto tvirtovės sienos dar ir šian
dien yra minėtini dalykai architektonikos atžvilgiu. Tenai Tere- 
sė atėjo į šį pasaulį 1515 m. kovo 28 d. Jos gimdytojai buvo 
Don Alfonsas Sanchez de Gepeda ir Beatričė de Ahumada, 
abudu iš senųjų diduomenės giminių.

Gimimo vieta, kaip ir šeima buvo tinkami išauklėt religi
jos didvyrį. Uolinės stiprovės Avilos gyventojai buvo pagarsėję 
savo riteringumu, pasireiškusiu ypač kovų su maurais läikais ir 
savo miestui suteikę garbingą «riterių Avilos» titulą. Bet jie 
taip pat pasižymėjo ir tvirtu tikėjimu bei karštu maldingumu, 
taip jog Avila nupelnė «šventųjų miesto» vardą ir buvo atsira
dusi patarlė: «Avila cantos y santos» (Avila susidėjus tik iš 
uolų ir šventųjų).

Riteringumu bei religiniu uolumu pasižymėjo taip pat ir vi
sa Cepedų bei Ahumadų giminė; penketas Teresės brolių išėjo
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konkvistadoriais į nesenai atrastą naująjį pasaulį, kitas brolis tą 
pačią dien, kaip ir ji, įstojo į domininkoną vienuolyną.

Teresė paskiau yra pati aprašiusi savo gyvenimą. Tatai 
paklausykime jos pačios pasipasakojimą apie savo jaunystės- 
dienas.

«Mano tėvelis mielu noru skaitė geras knygas, turėdamas 
ją ir ispanišką, kad jas galėtą skaityt jo vaikai. Jis rodė labai 
didelės meilės pavargėliams ir tarnams. Niekas niekados negir
dėjo jo keikiant, arba ką kita bloga kalbant. Taip pat ir mano mo
tutė turėjo daug dorybią. Ji išmokė mus rūpestingai melstis ir 
įkvėpė mums didžiausio pamaldumo į Švenčiausiąją Panelę ir 
šventuosius. Nors ji buvo dideliai graži; tačiau niekad nepaste
bėta, kaip ji tai butą vertinus. Dar jaunais metais ji dėvėjo 
tais pačiais drabužiais, kaip pagyvenusios moters. Ji su tikrai 
krikščioniška kantrybe iškentė visus didelius savo gyvenimo 
vargus. Ją daug lankė ligos ir ji pasimirė dar tik trisdešimties 
treją metą amžiaus.

«Mūsą buvo trejetas seserą ir devynetas brolią. Be manęs, 
nors tėvelis mane labjausiai mylėjo, jie visi buvo savo dorybė
mis panašūs į savo gimdytojus. Mano brolį Rodrigą, truputį 
vyresnį už mane, aš labjau už kitus mylėjau, kaip ir jis mane. 
Mudu susidėdavova šventąją gyvenimus skaityti. Kai aš apmą- 
stydavau kančias, kurias šventieji iškentė dėl Dievo, tai man 
rodėsi, kad jie visai lengvai nupelnė įėjimą į amžinąją laimę. 
Aš ir labai norėjau taip pat numirti, ne iš meilės Dievui, kurią 
aš būčiau jutusi, bet kad tokiu trumpu keliu pasiekčiau didžią 
gėrybią, kurią, kaip aš buvau skaičiusi, yra danguje. Aš tatai 
tariausi su savo broliu, kokiomis priemonėmis tai atsiekti, ir mudu 
susitarėva eit į Maurą žemę ir tenai prašyti Dievo meilės, kad 
mudviems galvas nukirstą.

«Mudu labai stebėjovos, kai raštuose, kuriuos skaitėva, 
buvo pasakyta, jog bausmė ir laimė truks amžinai; mudu daž
nai kartodavova: «Amžinai, amžinai, amžinai!» Dažnu tkartojimu, 
kaip Viešpačiui patiko, jau šiame kūdikystės amžy man tiesa 
turėjo būt neišdylamai įspausta».—Ir abudu vaiku drąsiai leidosi 
į Maurą žemę, bet netoli nukeliavo, kadangi vienas giminietis 
juodu pasitiko tuoj už miesto vartą ir sugrąžino susirūpinusiai 
motinai.

«Pažinę», pasakojasi toliau Teresė, «jog negalima pasiekt 
vietos, kame mudu dėl tikėjimo nužudytą, nutarėva patapt at
siskyrėliais ir trūsėjova sode, kaip tik mokėjova, statytis vienuo
lynus,' sukraudami ant viens kito akmenis. Bet'jie veikiai vėl 
griuvo ir tuo būdu mudu niekaip negalėjova turėt priemonės 
mudvieją norui įvykdint.

«Aš troškau vienumos, kad galėčiau kalbėt mano maldas, 
ypač rąžančią, kurį mano motutė labai mėgo, todėl ir mus vai
kus uoliai į tai ragino. Kai aš žaidžiau su kitomis mažomis 
mergaitėmis, dažnai man buvo didelio smagumo steigt vienuo-
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lynus, lyg kad mes būtume vienuolės, ir aš troškau tokia pa
tapti, bet toli gražu ne tokiu noru, kaip kankinė ar atsiskyrėlė. 
Kiek galėjau, aš dalinau taip pat almužnas, bet aš turėjau ne
daug.

«Mano motutei mirus, aš buvau kokių dvylikos metų. Kai 
aš pradėjau išmanyt, ko aš buvau netekus, mano susikrimtime 
aš ieškojau prieglobos prie Švenčiausios Panelės paveikslo ir 
prašiau jos su ašaromis, kad nuo dabar ji teiktųsi būti mano 
motina. Aš manau, jog man tai padėjo; nes aiškiai pažinau iš
kilniausios Panelės pagalba visame, kame aš tik jai pasivedžiau.

«Kai aš buvau iš šio (kūdikystės) amžiaus išaugusi ir kai 
pradėjau pažint savo gamtos dovanas, kuriomis Viešpats buvo 
mane apdovanojęs, užuot jam dėkočiau, pradėjau naudotis šio
mis dovanomis, kad jį įžeisčiau. Nors mano motutė buvo labai 
doringa, aš tačiau nepasiėmiau tiek gera, kiek kad pikta man 
darė žalos. Ji buvo atsidavusi riteriškų romanų skaitymui, bet 
jai šis laiko leidimas nebuvo tiek žalingas, kaip man, nes ji dėl 
to neužleido savo darbų. Ir mes taip pat įsidrąsinome skaityti 
šias knygas. Ji tai darė, gal būt, kad užmirštų didelius vargus, 
kuriuos ji kentėjo, o savo vaikams leido tuo užsiimt bene tik 
todėl, kad juos negadintų kiti, dar blogesni dalykai. Mano tė
veliui tai labai netiko; todėl mes turėjome saugotis, kad jis ne
pastebėtų. Aš pradėjau priprast prie šitokio gyvenimo, ir ši 
yda pamažu atšaldė mano geriuosius prisiketinimus. Aš nema
čiau nieko bloga daugel dienos ir nakties valandų praleist šiuo 
tokiu tuščiu užsiėmimu ir dar pasislėpus nuo tėvelio. Aš taip 
buvau pasidavus šiai aistrai, jog maniau negalinti būt pasiten
kinusi, jei neturėdavau kokių naujų knygų.

«Dabar taip pat aš pradėjau puoštis ir norėti, kad savo 
paviršutine išvaizda galėčiau sukelti manimi pasimėgimo. Aš 
labai rūpinausi savo rankomis, plaukais, kvepalais ir visomis 
kitomis tuštybėmis, kurių aš galėjau turėt. Pikto tikslo aš čia 
neturėjau, nes aš nenorėjau, kad kas dėl manęs Dievą įžeistų, 
bet aš ilgus metus turėjau kovot su palinkimu į šiuos tuščius 
dalykus.

«Be keleto giminių, mano tėvelis neleido niekam daugiau 
lankytis mūsų namuose. Kad tai Dievas būtų davęs, kad ir 
jiems jis nebūtų leidęs! Nes dabar aš pažįstu tą pavojų, kokio 
esama tokiam amžy, kuomet dorybės dar mažai sustiprėjusios, 
bendrauti su asmenimis, suvadžiojančiais prie pasaulio tuštybių. 
Mano giminaičiai buvo maž daug to paties amžiaus, kaip ir aš; 
jie mane labai mylėjo, ir aš jiems trumpinau laiką visais daly
kais, kurie tik juos smagino. Aš girdėdavau iš jų apiė jų mei
lės istorijas ir kitus dalykus, kas visai nebuvo gera. Jei man 
tektų duot patarimų, tai gimdytojams aš patarčiau, idant jie rū
pestingai tėmytų asmenų, su kuriais jų vaikai šiame amžy turi 
santykių; nes čia įvyksta daugel pikta, kadangi mūsų prigimtis
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greičiau linksta į kas blogiau, ne kaip j kas geriau* Taip atsi- 
tiko ir su manim,

«Aš turėjau seserį, daug už mane vyresnę, labai pasižy* 
mėjusią doringumu ir gerumu. Bet aš pasiėmiau ne jos gerąsias 
savybes, o blogąsias savybes vienos tetos, kuri dažnai sukosi 
mūsų namuose. Mano motutė rodėsi nujaučianti žalą, kurią aš 
turėsiu iš santykiavimo su teta ir stengėsi jos lankymąsi mūsų 
šeimoj kiek galint aprėžt, bet mane ypač į ją traukė; nes ji 

feman padėdavo leist laiką ir padarė savo tuštybių draugininke. 
Mano motutės, kaip ir tėvelio bei seserų rūpesnis nieko negel
bėjo, nes aš buvau pakankamai gudri vis su jąją susieiti. Sis 
bendravimas mane taip pakeitė, jog many nebliko beveik jokio 
doringos sielos pažymio.

«Aš tada buvau penkioliktų metų. Rods, kaip aš manau, 
tuomet aš Dievo nebuvau pametusi mirtinąja nuodėme, nei pa
likusi be Dievo baimės: tačiau man daugiau rūpėjo nenustot 
savo garbės, kurios aš už nieką pasaulį nebūčiau atidavusi. Kad 
tai aš būčiau buvusi tokia tvirta ir nesięlgt prieš Dievo garbę! 
Iš čia aš išvedu didelę naudą, kurią teikia gera draugystė; aš 
tvirtai įsitikinusi, jog tame amžy, jei būčiau draugavus su do- 
ringaisasmenimis, ir pati būčiau pasilikusi napažeista dorybėje.

«j kraštutiną pikta aš niekada nebuvau linkusi, nes negar
bingais dalykais aš bjaurėjausi iš prigimties; bet kadangi aš 
pasidaviau pagundoms, tai pavojus buvo jau arti. Tačiau mane 
Dievas apsaugojo, taip jog tikrai rodos, kad jis veikė prieš 
mano valią, jei aš nevisiškai pražuvau. Vienas dalykas, gal būt, 
galėtų mane- pateisint: aš draugavau su vienu jaunu vyriškiu, 
su kuriuo, kaip aš tikėjausi, galėjo gerai išeit vedybų reikalas. 
Mano nuodėmklausys ir kiti asmens mane pamokė, kad šitokie 
dalykai nesą Dievui priešingi.

«Dar nebuvo praėję nei trejeto mėnesių man užsiimant 
šiomis tuštybėmis, kai mano tėvelis, besirūpindamas mano ge
rove ir garbe, nugabeno į vietos vienuolyną, kame auklėdavo 
tokias, kaip aš mergaites. Pirmoji savaitė man čia buvo labai 
skaudi, tačiau daugiau iš susirūpinimo, kad mano tuštybės gali 

s iškilt aikštėn, nekaip kad aš buvau vienuolyne. Nes tuštybės 
jau buvo mane nuvarginusios ir aš vėl turėjau didelės baimės 
Dievą įžeisti.

«Aš taip pat veikiai pasirūpinau atlikt išpažintį. Pradžioje 
buvusi kiek nerami, aš greičiau kaip per savaitę buvau labjau 
patenkinta, nekaip mano tėvų namuos. Taip pat ir manimi visi 
buvo patenkinti; nes Dievas man davė malonės, visur su žmo
nėmis elgtis tinkamai, taip jog mane mylėjo. Nors aš tada ne
jutau jokio palinkimo į vienuolišką luomą, tačiau džiaugiausi 
matydama tokias geras vienuoles, tokias doringas, dievobaimin
gas ir nusižeminusias. '

«Tačiau ir piktasis priešininkas nepaliovė mane gundęs, 
pašaliniams asmenims laiškais ir pasiuntiniais ardant mano ra-

29



172 Jėzaus Teresė 

mybę. Kadangi aš jų nebeprisiėmiau,tai reikalai greit pasibaigė 
ir mano sieloj vėl pradėjo reikštis mano pirmosios kūdiky
stės gerosios savybės. Aš pažinau didelę malonę, kurią Dievas 
rodo tiems, kuriuos jis atveda į gerų žmonių draugiją. Būk pa
garbintas tu, Viešpatie, kuris mane taip kantriai iškentei!

«Su mumis pasaulietėmis miegodavo viena vienuolė, kurią 
Dievas panaudojo kaipo priemonę mane apšviesti. Aš pradėjau 
justi džiaugsmo iš draugavimo su jąja ir išjos kalbų apie Dievą, 
nes ji buvo labai dvasinga ir maldinga. Ji man papasakojo,^ 
kaip ji Viešpaties žodžio «Daugel yra pašauktų, bet maža iš
rinktų» buvusi paakinta pasirinkt vienuolišką gyvenimą. Ji taip 
pat man nupiešė ir atlyginimą, kurį Viešpats duoda tiems, ku
rie dėl jo visa ką apleidžia. bis geras draugavimas pamažu pa
šalino «manyje tuos įpročius, į kuriuos buvo mane atvedęs blo
gas draugavimas, vėl išbudino mano sieloj amžinų dalykų troš
kimą ir kiek sušvelnino didelį nenorą palikt vienuole. Matyda
ma seserį besimeldžiant verkiančią arba rodant kurią kitą do
rybę, aš jai labai pavydėjau, nes mano širdis buvo tokia kieta, 
jog aš neišverkdavau nė vienos ašaros, nors aš taip pat perskaity
davau visą Jėzaus kančios istoriją.

«Siame vienuolyne aš palikau pusantrų metų ir labai pa
sitaisiau. Aš daugel melsdavausi ir stengiausi visus į tai pa
kreipti, idant jie mane Dievui pavestų, kad jis mane atvestų į 
tokį luomą, kuriame aš galėčiau jam geriausiai tarnauti. Tačiau 
patylomis aš norėjau, kad jis nepašauktų mane į vienuolišką 
uomą; nors aš taip pat bauginausi turėsianti ištekėti. Aš dau

giau paisiau mano jautulingumo ir tuštybės palinkimo, nekaip 
to, kas būtų buvę gera mano sielai. Gera mintis patapti vienuo
le man, rods, užeidavo, bet ir vėl greit praeidavo ir aš nega
lėjau save apgalėt tokia patapti.

O Viešpats pats rengė mane į luomą, kuris man buvo pats 
geriausias. Jis man pasiuntė sunkią ligą, taip jog aš turėjau 
sugrįžt į tėvų namus. Kai pagerėjau, mane nugabeno pas mano 
seserį, gyvenusią kaime.

«Pakeliui į ją gyveno mano tėvelio brolis, išmintingas 
aukštos doros žmogus, našlys, kurį Viešpats taip pat buvo pa
šaukęs savo tarnybon; nes savo senokame amžy jis pasišalino 
nuo visa, patapo vienuolis ir mirė tokia mirtimi, jog aš manau 
turinti tikėt jį džiaugiantis Dievo stebėjimu. Jis norėjo, kad aš 
keletą dienų pas jį pasisvečiuočiau. Jo užsiėmimas buvo gerų 
knygų šalies kalba skaitymas; jo pasikalbėjimai didumoj ėjo 
apie Dievą ir pasaulio tuštybes. Jis man davė progos paskai
tyt jo knygų, ir nors aš nebuvau to mėgėja, tačiau tai dariau; 
nes aš >visada stengiausi kitus patenkint, nors mane tai ir sunkino.

«Nepaisant trumpo, tik kelių dienų stabtelėjimo, Dievo 
žodžiai, kuriuos^ aš skaičiau ir girdėjau, mano š’rdy įgavo to
kios jėgos, jog aš vėl, kaip kūdikis, pradėjau just tiesą ir aiš
kiai pažinau pasaulio niekingumą ir praeinamybę. Taip pat
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užėj o b aimės, jog, je i aš turėčiau numirt, eičiau į pragarą; ir 
nors mano valia dar buvo ne visai palinkusi į vienuolišką luomą, 
aš tačiau įžvelgiau, jog jis man būsiąs pats tikriausias. Todėl 
aš pradėjau patį save spausti jį pasirinkti,

«Trejetą mėnesių truko kova, kurioj aš vis iabiau susigy
venau su įsitikinimu, jog vienuoliško gy/enimo sunkenybės ne- 

‘ f, kadangi aš 
vis vien būčiau pelniusi pragarą, tai nieko nereiškia, kad aš 
dabar gyvenčiau kaip skaistykloj; paskui aš stačiai eičiau į 
dangų. Piktoji dvasia man šnibždėjo, jog aš negalėsianti pakelt 
vienuoliško gyvenimo sunkenybių, kadangi aš esanti .taip švel
niai išauklėta; aš prieš tąi argumentuodavau vargau, kuriuos 
Kristus buvo iškentęs, ir kodėl tai nebūtų didis dalykas, jei aš 
kiek vargo dėl jo pakeičiau. Aš turėjau tikrai manyt jį man 
jau padėsiant juos iškęst. .

«Tomis dienomis man užeidavo daugel pagundų. Su dru
giu, kuris mane užpuolė, prasidėjo ir apalpimai; nes aš visada 
buvau silpnos sveikatos. Ta apystova, kad aš buvau palikusį 
gerų knygų draugė, mane pakėlė. Aš skaičiau š v. Jeronimo 
laiškus, kurie man įkvėpė drąsos, taip jog aš pasiryžau apie tąjį 
palinkimą pranešt savo tėveliui. Tai buvo beveik tarsi tas pat, 
kaip kad aš jau būčiau ėmusi vienuoliškus drabužius. Nes aš 
taip saugojau garbę, jog aš, kaip kartą buvau tai išreiškus, 
jokiomis sąlygomis nebūčiau sutikus nuo to vėl atsisakyt. Bet 
mane nuoširdžiai mylėjęs tėvelis atsisakė duoti sutikimą. Dau
giausia, ką aš galėjau atsiekt, tai buvo pareiškimas, jog po jo 
mirties aš galėsianti daryt, ką tik norėsianti. Jau aš bauginau- 
si savęs ir savo silpnumo, kad aš galiu nusileisti.»—

Analizuodami tai, kas anksčiau pasipasakotą, tatai jau Te
resės jaunystėj matome reiškiantis du pagrindiniu jos charakte
rio bruožu: karžygišką širdį ir milžinišką energiją. Jau tuo metu 
jaunos mergaitės dvasia buvo nusikreipusi į didelius dalykus: 
stipriausios įtakos kūdikiui darė amžinybės mintis (para siem- 
pre), kaipo praeinamųjų dalykų priešingumas, ir todėl Teresė 
rinkosi ir ieškojo kas absolutu, o ne kas relativu, kas būtina, 
o ne kas atsitiktina. Tikslo, kurį ji kartą buvo pasistačiusi, 
siekė ji su neparmaldaujamu nuosakumu.

Tačiau matome, jog ir jaunosios Ahumada’itės (ispaniškais ■ 
papročiais ji vadinosi motinos šeimos pavarde) neaplenkė pavo
jai, kurie didumoj grąso jaunų mergelių sielai šitais jų amžiaus 
metais. Ir jos dvasią sklaidė, pasaulino ir nuo dieviškų daly
kų traukė, galima sakyt, manija virtęs nesutvarkytas skaitymas 
riteriškų romanų, kaip jie tada siautė Ispanijoj (plg. Cetvantes’o 
Don Quixote). Be to, draugavimas su jaunais lengvaiųaniškais 
giminaičiais gundė ją į paviršutinumą ir tuštybę. Tiktai jos do- . * 
ringumas nebuvo nuo to nukentęs, nes visus jos nusiskundimus 
dėl savo nuodėmingumo reikia taip suprasti, jog prie jos 
didelio ir jautraus vidingumo, intensingai gyvenant sielos gyve
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nimą, ir. mažiausias šešėlis, mažiausias apsileidimas pastangose 
į religinę tobulybę jai rodėsi esanti kaip sunki nuodėmė 
prieš Dievą/

Penkiolikos metų Teresė atiduota auklėjimui į Augųstini- 
jonių vienuolyną Maria de Gracia Aviloj, kame nuodėmklausiu 
buvo šv. Tomas Villanueva, gal būt, čia pirmu kart pradėjo 
linkt į vienuolišką gyvenimą, kurio ji lig tol nenorėjusi; šiaip 
ar taip, buvimas tame vienuolyne yra padaręs labai geros įta
kos jos religinei plėtotei, kuri dabar sąmoningai pradėjo eit la
bai rimta vaga. Sunki liga tačiau po pusantrų metų privertė 
ją grįžti į tėvų namus. Tai buvo pradžia tų sunkių kūno kan
čių, kurias šventoji beveik be paliaubos buvo kentusi per pen
kiasdešimts metų iki savo mirties. Tie kentėjimai, rodos, bus 
ėję iš nervų; tačiau jau čia reikia pastebėt, jog negali būt kal
bos apie kokius histeriškumus.

Ligos metas tėvų namuos ir pasitaisymas pas maldingą 
dėdę nulėmė jos pašaukimo pasirinkimą. Kadangi tėvas buvo 
tam priešingas, v tai ji pati pasiryžo padaryt nulemianti žingsnį: 
1533 m. Visų Šventųjų dieną ji slaptai pabėgo iš tėvo namų, 
kad įstotų naujoke į karmeličių Dievo įsikūnijimo vienuolyną 
Aviloj. Ten buvo gyvenusi jos draugė Joana Suarez’aitė, prie 
kurios Teresė buvo prisirišus didele meile, ir ši tatai savy ša- 
lutina apystova nulėmė, jog ir ji pasirinko kaip tik šj ordeną 
ir šį vienuolyną.

Vienuolyne.
Nuostabiu pasiryžimu, bet taip pat ir su beveik perlaužta 

širdimi ji peržengė vienuolyno slengstį. «Aš nemanau», rašo 
ji, «kad mirties valandą reiks man išlaikyt skaudesnę kovą, kaip 
tada, kaip aš palikau savo tėvų namus; nes aš galiu pasakyt 
visą tiesą, jog aš jutau, lyg kad man būtų draskomas kiekvienas 

z nervas, kiekviena gįsla. Bet Viešpats tuoj man davė taip pat 
ir pažinti, kaip jis padeda tiems, kurie save varu verčia jam tar
naut. Mane apėmė didelis džiaugsmas, kurs mane neapleido ir 
iki šios dienos. Mano sielos liesumą Dievas pavertė dideliu 
širdies vidingumu; visa, ką aš veikiau ordene, dirbau su pasi
mėgimu.

«Kai ka a aš šluodavau vienuolyno koridorius tą pačią va
landą, kurią aš pirmiau būdavau užsiėmusi pasipuošimu ir mano 
smagumais. Paskui, mintis, jog aš nuo to esu amžinai išvaduota, 
man teikė tokio džiaugsmo^ jog aš stebėjausi, iš kur jis gali ir 
eiti. Aš dažnai patyriau, jog jei iš Dievo meilės save apgali, 
tai atlyginimas yra juo puikesnis, juo apgalėjimas pradžioj kai 
ką galėjo labjau baugint».

Po metų laiko ji padarė apžadus. Nors vienuoliškame gy
venime, kurio įsakymams ji pasidavė didžiausiu uolumu ir pe
dantišku sąžiningumu, ji ir buvo radusi labai didelio vidaus pa
sitenkinimo, tai betgi ir vėl greit ją atlankė sunkus pabėgimas.
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lyno seserį, ji buvo prašiusi Dievo malonės galėti panašiai ken
tėti. Ar tai dėl to, kad Dievas buvo šią maldą išklausęs, artai 
dėl pakeisto gyvenimo būdo, tikrai pradėjo jai užeit dažni apal
pimai, surišti su širdies skausmais, ir prie to dar prisidėjo kas
dienis vėmimas ir baisingi skausmai ant širdies. Kadangi karme- 
litės tuomet dar nebuvo turėjusios griežtos klauzūros, tėvas ją 
vėl atsiėmė iš vienuolyno į savo namus. Čia nepaisant visą 
geriausią gydymų ji ilgai išgulėjo be vilties. Šiuo laiku ji pir
mu kart pradėjo vidaus maldos pratybas. Progos davė pate
kusios jai į rankas knygos apie kontemplacijos maldą. «Šios 
knygos mane nepaprastai džiugino», pasakojasi ji, «ir ašužsida- 
viau stropiai sekti jų vadavimu. Ligi tol aš tįk buvau rūpes
tingai saugojusis mirtinos nuodėmės, o mažesnių nuodėmių ma
žiau paisiau didelei mano sielos žalai. O maldos būdas mane la
bai veikė; nors aš tada turėjau 20 metų, tačiau aš galvojau esanti 
taip labai iškilusi aukščiau pasaulio, jog apgailestavau visus žmo
nės, kurie vaikščioja, pasaulio keliais nors ir leistuose dalykuose».

1536 m. Marijos dangun ėmimo šventėj ji apmirė ir ket
vertą dienų išgulėjo be žado, taip jog ją laikė numirus ir jau 
rengė karstą; pagaliau ji vėl atsibudo ir jos pirmieji žodžiai buvo: 
«Kam jūs mane susigrąžinot! Aš buvau danguj, stebėjau taip 
pat ir pragaro kentėjimus. Aš mačiau vienuolynus, kuriuos aš 
turiu įkurt ir daugybę sielą, kurios mano pagalba turi būt pa
laimintos»— gal būt, tai buvo pirmutinė jos ekstazė.

Nors ji dar trejetą metų buvo ligos palaužta, tačiau 1537 
m. ji vėl prašė save nugabendint į vienuolyną, kame ji dar il
gai nesveika gulėjo, iki ji 1539 m. — kaip ji manė, šv. Juozapo 
užtarimu — vėl aplamai atgavo sveikatą ir pirmiausia vėl uoliai 
pradėjo tobulybės pratybas.

Kentėjimo mokykloj išmokusi išsižadėjimo ji vis labjau gi
liuos į maldos gyvenimo slaptybes. «Dabar aš supratau mal
dos malonės vertę», rašo ji. «Pirmiausia ji man parodė, kuo 
reiškiasi tikroji meilė Dievui. Paskui, aš jaučiau manyje 
išriedant naujų dorybių, kurios, rodos, dar buvo labai silp
nos, kadangi jos nepajėgė išlaikyt mane ant tobulybės kelio... 
Malda suteikė man dar ir kitokių malonių. Aš labai geidžiau vie
numo, vidingo santykiavimo su Dievu, pasikalbėjimų apie Dievą. 
Kai aš ką rasdavau sutinkantį tai padaryt, tai tas man suteik
davo daug didesnio pasitenkinimo, nekaip pasaulinis pasikalbė
jimų prašmatnumas, arba, geriau pasakius, paviršutinumas. Aš 
troškau vis dažniau išsipažinti (eiti išpažinties) ir komunikuotis; 
vis uoliau ieškojau skaityt gerų knygų; vis giliau apgailėjau mano 
padarytus Dievo įžeidimus. Aš atsimenu, kad ši atgaila man 
dažnai virsdavo smarkiausiais skausmais, taip jog aš negalėjau 
ryžtis daryti apmąstymų, kadangi jie man aiškiai rodė, ką tai 
reiškia: Dievą įžeistį! Aš daugiau nebedrįzdavau melstis. Aš 
bauginausi kaipo baisingos bausmės laike maldos mano sąmo-
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nėn ateinančio didžiausio skausmo dėl mano Dievui nedėkingumo.» 
Čia pradeda reikštis tas Teresės gyvenimo perijodas, kurį 

ji yra pavadinus neištikimybės laiku (nuo kokių 1541 m); tai 
yra paskutinis krizis prieš galutiną nusilėmimą aukštesniai dva
sinio gyvenimo eigai. Betgi tikram jos išsipažinimų supratimui 
reikia laikyt, jog tai buvo daugiau tik apsistojimai žengiant pir
myn tobulybės keliu, nekaip aktingos nuodėmės, kurių ji jaučiasi 
esanti kalta ir dėl kuriųji taip smulkiai apsiskundžia, jog pa
saulio žmogui palieka nesuprantama. .Taip pat ir šiuo laiku ji 
neabej otinai yra pažengus di delėse dorybėse; bet ji turėjo' sąmo
nėje, kad šis laikas jai buvo be naudos dingęs aukštesnei mi
stinei gyvatai.

. <'■; «Mano didžiausia nelaimė buvo ta», pasakojasi ji, «jog 
aš buvau vienuolyne be klauzūros. Mielosios vienuolės, be abe
jojimo, nekaltai galėjo džiaugtis laisve, kokios turėjo mūsų vie
nuolynas, kadangi regula jam neįsakė klauzūros. O aš, pati 
silpnybė, tuoj bučiau radus kelią į pragarų, jei Dievas ypatin
gomis malonėmis nebūtų mane iš šio pavojaus ištraukęs. Taigi, 
aš pradėjau daryt pasikalbėjimų su pasauliečiais neatmindama 
kokios galėjo iš to atsirast didelės žalos ir išsisklaidymo m.ano sie
lai... Veikiai aš pasidaviau traukiama nuo vienos progos į kitą, nuo 
tuštybės į tuštybę. Kas buvo dar blogiau, tai kad augant mano 
ydoms, mane pradėjo nebežavėt doros pratybos ir dvasiniai dalykai. 
Aš tai aiškiai mačiau, o Dieve, kad tai buvo bausmė dėl mano 
neištikimybės; tu mane apleidai, kadangi aš tave apleidau. Tuo 
būdu aš patekau į basingus piktosios dvasios spąstus. Nusiže
minimo priedanga aš bauginausi maldos ir apmąstymų. Aš sa
kiau sau, kaip netobūliausia, jog man būsią geriau, einant ben
dru papročiu, pasitenkinti tik pareiginėmis lūpų maldomis (taigi, 
vietoj vidaus maldos, apmąstymų). Siame mano būvy aš ne
norėjau stengtis vidaus santykiavimo su Dievu. Aš taip pat 
bauginausi visą pasaulį apgaudinėti. Mano išviršinis pasielgi
mas rodė gero tono ir mano draug seserės klydo spręsdamos apie 
mane per palankiai.» Kitais žodžiais tariant: ką gera teikė 
oratorija, tai gadino pasikalbėjimų kambarys.»

Mat, jauna vienuolė, apie kurios šviesią išmintį buvo pa
tirta, buvo labai ieškoma prieit pasauliečių žmonių, geidusių 
jos patarimų dvasios dalykuose, iš dalies taip pat— kaip tada, 
rodos, yra buvę paprotys mažiau griežtuose vienuolynuose — 
ieškojusių dvasingų su jąja pasikalbėjimų; ir Šitokį santykiavimą 
vyresnybė netgi palaikė vienuolyno interesuos. Teresė jautė, 
jog nuo to joje mažinosi maldos ir apmąstymų pasimėgimas ir 
jog dvasiai tyžtant vėl atbunda pasaulietiška nuotaika. Užuot 
pašalintų to priežastis, ji dėl savo netobulybių manė neprivalanti 
intimiąu santykiaut su Dievu; ir tuo būdu ji tik didino pikta.

Sis būvis su kai kuriais svyravimais geron pusėn (pav., 
jos tėvo mirties proga) truko iki 1555 m., kame vieną dieną 
oratorijoj pažvelgimas į kraujuose paplūdusio ir vienų žaizdų
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prie plakamojo stulpo pririšto Kristaus paveikslą ją taip sukrėtė, jog 
ji kupina skausmo dėl savo ligšiolinio nedėkingumo parpuolė 
ir prašė malonės Dievo daugiau neįžeisti: «Viešpatie, aš nebe- 
atsikelsiu, kol tu mano maldos neišklausysi». Tai buvo visiško 
jos sielos gyvatos persikeitimo pradžia. Sv. Augustino Išpažin
ties skaitymas, kurios ji dar nebuvo pažinusi, atbaigė malonės 
darba. 4- X ,

Šventoji.
Čia prasideda tikroji šventosios istorija; nes nuo čia 

Teresė be pertrūkio išėjo visus augštesnio maldos gyvenimo 
laiptus iki iškilniausią dvasios pakilimo būvių, apie kuriuos dar 
bus kalbama plačiau. «Ligi šiol», sako ji, «aš gyvenau mano 
gyvenimą, o dabar aš turiu pasakyt, tasai gyvenimas, kuris da
bar man prasidėjo maldoj, yra Dievo gyvenimas manyje».

Tuo tarpu jai ir jos sielos vadovams kilo abejojimų ir bai
mės, ar šie būviai ir reiškiniai nėra tiktai blogos apgaulės arba 
net piktosios' dvasios darbas; dėl to Teresė juo labjau kentė, kaip ne
užilgo prieš tai viena išrodžiusi ekstatiška vienuolė, klarisė 
Magdalena nuo Kryžiaus, nudavusi apdovanota stebuklais ir vi
zijomis, buvo Kordpbos mieste atidengta esanti apgavikė ir vi
soj Ispanų žemėj buvo sukėlusi didelio pasipiktinimo.

Tatai Teresė, kadangi ligtoliniai jos nuodėmklausiai jos 
nesuprato, ieškojo prityrusių dvasininkų patarimo, kuriems ji 
be susivaržymo atvėrė savo vidų. Pirm visa ji atsidavė vadavi
mui jėzujitų, kurie Aviloj buvo įkūrę kolegiją, — T. Jono Pa- 
drano ir vėliau T. Baltasaro Alvärez’o; iš šioj o antrojo ji daug 
buvo apturėjusi, kaip kad ir apskritai kiek tiek jos pažiūrose 
ir raštuose esamo doktrinarumo reikia aiškint' iš įžymiųjų Jėzaus 
Draugijos narių įtakos. Ji taip pat konsultavo ir šv. Pranciškų 
Borgiją, to meto Ispanų jėzujitų , provincijos vyresnįjį ir vėliau 
(trečiąjį) tos Draugijos generolą, prie progos būnant jam Avi
loj; betgi ypatinga jai paguoda virto savo griežtu marinimus! 
žinomas pranciškonas šv. Petras Alkantara, su kuriuo jai teko 
smulkiai išnagrinėt savąjį neramumą. Po pagrindingo išmėgini
mo visi šie vyrai pareiškė, jog jai tenkantieji mistiniai reiški
niai esą iš Dievo ir jog ji neturinti turėt jokios baimės jiems 
atsiduot.

Šitaip nuramintą ją paskui nuolat lankė mistiški prakalbini
mai, vizijos ir ekstazės, pagal jos ekstazėje išgirstą žodį: «Nuq 
šio laiko tu santykiausi ne su žmonėmis, bet su angelais». 
Smulkiau apie tai galima pasiskaityt jos autobijografijoj, kuri 
esmingai yra tik jos vidaus gyvatos istorija. Čia tačiaus tenka 
paminėt, jog" šį jos mistišką su Dievu santykiavimą lydėdavo taip 
pat ir iš viršaus pastebimi nepaprasti vyksmai, kaip ekstatiškas 
pasikėlimas (kabėjimas), veido švietimas, ilgesnį laiką visiškas 
jutimo nustojimas.

Ypatingai tenka paminėt vienas įvykis, kurį ji 30-me savo 
autobijografijos skyriuj pati taip aprašo: «Viešpačiui patiko
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šiame būvy man suteikt šitokį regėjimą: Salia v savęs mano 
kairėj pusėj aš regėjau angelą kūno pavidalo. Šiuo būdu aš 
juos retai matydavau. Nors angelai man dažnai rodosi, tas betgi 
paprastai įvyksta man juos nematant, o intelektualine vizija. 
Čia betgi Viešpats norėjo, kad aš matyčiau3 angelą kūno pavi
dalu (taigi, imąginarinėj® vizijoje, nes šventoji kunišr.ų vizijų 
tikra prasme apskritai nebuvo turėjusi). Jis nebuvo didis, bet 
mažas ir labai gražus. Jo veidas taip liepsnojo, jog jis man 
pasirodė kaip vienas iš iškilniausių angelų, kurie, rodosi, stovi 
visiškai liepsnoj. Man pasirodžiusio angelo rankose aš mačiau 
ilgą auksinę vilyčią (strėlių), ant kurios smaigalio man rodėsi 
žybsant trupučio ugnies. Man įvyko, lyg jis su vilyčia keletą 
kartų smeigia mano širdį iki pat jos vidurio ir jam ją vėl iš
traukiant man rodėsi, lyg jis trauktų lauk man ir šią vidurinę 
širdies dalį. Pagaliau, jis mane paliko visai uždegtą ugnine 
meile Dievui. Šio sužeidimo skausmas buvo toks didis, jog jis 
išspaudė skausmingą suvaitojimą, bet taip pat ir džiaugsinas, 
kurį padarė šis didžiausias skausmas, buvo toks apstingąs, jog 
aš negalėjau geist nuo jo pasilaisvint, nei tenkintis kuo mažiau, 
kaip Dievu. Tas skausmas tai ne kūniškas, bet dvasiškas 
skausmas, nors jo dalyviu, ir ne mažu, yra taip pat ir kū
nas. Meilės draugavimas, kuris dabar prasideda tarp sielos 
ir Dievo, yra toks saldus, jog aš meldžiu Viešpaties gerybės, 
idant jis teiktųsi duot jo paragaut tam, kuris tarytų mane me
luojant».

Tai įvyko 1559 m. Galima to neliesti, ar čia būta grynai 
įsivaizduotos vizijos, ar gal šventosios širdis taip pat buvo ir 
materijalinai paveikta, nors rimtai tvirtinama, jog Albos vie
nuolyne laikomoji šv. Teresės širdis rodanti aiškių sužeidimo 
žymių, kurios, natūralu, jai turėjusios būt mirtis. Bažnyčiai lei
dus, Karmeličių ordenas rugpjūčio 27 d. švenčia šv. Teresės 
širdies pervėrimo (Transverberationis cordis S. Teresiae) šven
tę, kuri išsiplėtė ir visoj Ispanijoj.

Del šio stebuklingo nuotiaio Bažnyčios kalboj Teresė va
dinama virgo seraphica (serafiškoji mergelė). Kaipo padėką už 
jai parodytą malonę 1560 m. Teresė sudėjo skaudžius prižadus 
visame nuolat daryti tai, ką ji pažjs esant kaipo tobuliausia ir 
Dievui labjausiai patinkama; šitas prižadas paskiau buvo pre- 
cizuotas tuo būdu, jog buvo palikta jos nuodėmklausiam nu
spręst, kas pavieniu atveju yra tobūliau.

bituo būdu pasirengusi bekeliaudama aukštesnio malonės 
gyvenimo keliais Teresė galėjo imtis didžiausio savo išviršinio 
uždavinio, savo didžiausio darbo Bažnyčios organizacijos vi
duje; turėjo išsipildyt jos viešoji pasiuntinybė: Karmelitų orde- 
no reforma.

Reformatorė.
Reformos darbas buvo atliktas ne be baisingų vidujinių 

ir išviršinių kovų ir Dievo pasiuntinei kainavo didžiausių mė-
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ginimų. Ypač tuo laiku, kai Teresė savy pajuto balsą į, taip 
sakant, apaštalavimo darbą, ją kankino skaudžiausios vidaus 
kovos, abejojimai, be vilties padėtis ' ir «dvasinė sausu
ma», taip jog ji dažnai nebežinojo ką daryti. «Siela auga ne 
tuo būdu, kaip kūnas», sakė ji, «nors mes ir sakome, jog ji 
auga ir nors šis augimas yra tiesa. Būtent, kūnas auga, ir pa-. 
siekęs išaugusio žmogaus dydį, daugiau nebesumažta iki mažo 
vaiko pavidalo; bet kitaip yra čia, kame Viešpats nori, kad 
siela vėl sumažėtų. Taip bent aš jutau pati savy, nes iš kur 
kitur aš apie tai nežinau. Taip, įtikima, atsitinka dėl to, idant 
mes savo pačių didelei naudai nusižemintume, ir idant mes, 
kol buvojame šiame ištrėmime, nebūtume be rūpesnių».

Nulemiantį pastumėjimą imtis reformos darbo davė vizija, 
kurioje šventajai taip ryškiai pasirodė pragaras ir nuteistųjų 
bausmės, jog Teresė bijojo atšalimu ir sau užsitraukt nusmer- 
kimą. «Po to kai buvau regėjusi šitai ir kitų didelių bei pa
slėptų dalykų, kuriuos man Viešpats savo gėrybėje teikėsi pa
rodyt tiek maldingiems prirengtos garbės srity kaip ir pik
tiesiems kankinimų, jis mane patraukė atgailot už mano nuodėmes 
ar kiek tiek pelnyt atsiekimui tokio didelio gėrio, kaip yra 
Amžinoji garbė. Prieg tam manyje radosi noro vengt žmonių ir 
man visai atsiskirt nuo pasaulio. Daugiau mano dvasia neberado 
jokios ramybės; bet mano neramumas manęs nekankino, o buvo 
saldus. Buvo aiškiai matyt šį norą ateinant iš Dievo ir jog jo 
Didybė (Su IMajestad vadina dažnai Teresė Dievą), mano sie
lai buvo jau suteikęs šilimos, kurios turėdama ji galėjo suvir- 
škinėti ir stambesnį maistą, kaip kad kokiu iki šiol ji buvo 
mitusi. Aš persvarsčiau, ką aš galėčiau Dievui padaryt; 
ir man atėjo galvon, jog pirmoj eilėj turiu ištikimai atlikt man 
Dievo nuskirtąjį pašaukimą ir su kiek galima didesne tobūlybe 
pildyt mano ordeno regulą.

«Rods, mano vienuolyne, kuriame aš gyvenau, buvo dau
gel Dievo tarnaičių ir jo Didybei jame uoliai tarnavo. Bet 
kadangi šis vienuolynas buvo labai vargingas, tai vienuolės 
dažnai iš jo išeidavo (taip buvo prieš Trijento Susirinkimo vėl 
įvestąją griežtą klauzūrą). Taip pat šis vienuolynas buvo įsteig
tas ne pagal pirmutinio griežtumo (karmelitų) regulą, bet atsi
žiūrint į popiežiaus bulės (Eugeno IV apie 1430) suteiktuosius 
palengvinimus, kuriuos buvo priėmęs visas ordenas. Be to, bu
vo dar ir kita, kas man rodėsi netinkama; nes namai buvo di
deli ir patogūs ir man rodėsic gyvenanti jame per patogiai. 
Ypač nepakenčiamas man rodėsi išeidinėjimas, nors kaip tik aš 
pati dažnai įlaudojausi šiuo palengvinimu. Mat, tūli asmens no
rėdavo mane prie savęs turėti; ir kadangi mano vyresnybė 
tam nesipriešindavo, tai jie savo neatstojamais, prašymais iš
gaudavo, jog man įsakydavo į juos vaikščiot. Šiuo būdu pa
mažu nueita taip toli, jog aš tik maža laiko galėdavau pasilikt 
maname vienuolyne».
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Šiems pasakymams geriau suprast reikia atsimint, jog 
1158 m. kaipo vienuoliška draugystė ant Kaimelio kaina įsteig
tas Karmelitų ordenas pradžioj buvo turėjęs labai griežtą re
gulą, kuri, persikėlus jam į Vakarų Europą, paverčiant jį į 
tikrai vienuoliškas draugystes, buvo popiežiaus Inocento IV 
atatinkamai modifikuota. Tai buvo vadinamoji «griežta regula» 
iš 1247 m. Senajai dvasiai nykstant, 15-me šimtmety leidžiant 
popiežiams Eugenui IV (1430) ir Pijui JI (1459) įvesta į aske
tišką gyvenimą įžymių sušvelninimų; tai buvo vadinamoji 
«švelni regula», pagal kurią gyveno ir generolo Jono Sorefho 
antroje 15-jo šimtm. pusėj įvestos karmeHtės. Matyt, jog at
skiriems ordeno asmenims negalima daryt priekaišto dėl nau
dojimo šių Bažnyčios atžvilgiu korektiškai padarytų sušvelni
nimų ; bet rimtesni asmens ordene geidavo grąžint pirmiau bu
vusį griežtumą. Tokia buvo ir Teresė, kuri čia nuo sayo 
jaunystės dienų matė prieš save blikčiojant «didelį darbą». Ži
noma, jos idealas nebūtų galėjęs įsigyvendint, jei nebūtų buvę 
vienuolynų pagal seną regulą; šiuos jyyvendint tatai buvo jos 
tikslas.

Jau 1560 VII. 16 Teresė su keletą savo vienuolyno sese
rų ir savo drauge našle Dona Guiomar de Ulloa tarėsi apie 
įsteigimą vienuolyno pagal griežtą regulą. Nulėmė betgi vi
daus akstinas: «Vieną dieną, man priėmus šv. Komuniją, 
atsitiko, jog Viešpats man rimtai įsakė, kad aš šio darbo im
čiausi visomis jėgomis. Prie to jis man davė didelių prižadų. 
Jis, būtent, sakė, vienuolyną nepatiksiant neįkurtą ir jame jam 
labai uoliai tarnausiant. Jis turįs būt v pavadintas šv. Juozapo 
vardu. Šis šventasis prie vienų durų, Švenčiausioji Panelė prie 
kitų budės ties mumis, o tarpe mūsų gyvens Kristus. Tebūnie 
šis vienuolynas žvaigždė skleidžianti prieš save didelę šviesą».

Dabar jau nebebuvo ko ilgiau laukt, imtasi įsigyt nuosa
vi namai; bet vos buvo sužinotas planas, kaip baimingi draugai 
pradėjo atsargiai nuo to atkalbinėt ir pirmiausia Teresės vie
nuolyno vienuolėse kilo didelio neramumo ir kartaus nepasi
tenkinimo dėl naujintojos, kuri tokiu būdu peikianti savo iki- 
šiolines draugseseres. Del tokio pakelto trukšmo ordeno provin
cijolas T. Angelas Salasar’as savo duotąjį leidimą atsiėmė atgal.

Bet patarta ir paguosta savųjų nuodėmklausių, jėzujito 
T. Baltasaro Alvarez’o ir domininkono f. Ibanez’o, padrąsinta 
šv. Petro Alkantaros ir šv. Liudviko Bertrand’o iš domininkonų 
ordeno, taip pat paremiama savo praturtėjusio brolio Lorenco, 
generalinio intendanto Perų žemėj, narsioji ispanė, nuo tuo 
laiko pasivadinusi Jėzaus Terese, vis dėlto padarė, jog 1562 m. 
rugpjūčio mėnesy kukliuose Avilos nameliuose galėjo būt ati
darytas šv. Juozapo garbei pirmutinis vienuolynas pagal senąją 
Inocento IV regulą? Bet čia ir kilo prieš naują įstaigą audros 
tiek iš pusės švelnesnės regulos šalininkų tame pačiame ordene, 
tiek iš magistrato pusės ir beveik iš viso Avilos miesto, iš
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daugelio dvasininkų nevienuolių ir vienuolių. Audra kilo tokia— 
smarki, jog ir pati Teresė-pradžioj turėjo pasilikt savo sename 
vienuolyne ir tik 1563 m. galėjo persikelt į šv. Juozapą.

Nėra tikslo pasakot visos smulkmenos, kokia atmaininga 
laime ėjo reforma, nes čia mums rūpi patirt tik Karmelio at
naujintojos motivai ir jos sielos konstitucija; todėl pakaks pasa
kyti, jog audrą nuramint pirmiausia padėjo užsistojimas pagar
sėjusio domininkono Banez’o, kuris popiežiaus raštu (breve) iš
rūpino šv. Juozapo vienuolyno vienuolėms leidimą gyvent be jo
kio turto ir almužnomis. Penkerius metus, kurie iš tiesų pelno 
«Karmelio pavasario» vardą, galėjo dabar Teresė beveik neuž- 
puldinėjama su mažu savo draugių būriu džiaugtis tikro dvasinio 
gyvenimo laime senosios regulos prasme vargingame vienuolynėly 
San Jose las Madres (kaip jis šiandien vadinasi).

Pradžioj Teresė vargu manė apie tolesnį vienuolynų kū
rimą. Bet kai ir jos šventą vienumą išgąsdino žinios apie (pro
testantizmo) erezijos plitimą Prancūzijoj,ji jautėsi stumiama sielos 
uolumo reformos darbą išplėšt katalikybei iš vidaus stiprinti. 
Karmelitų generolo Jono Baptisto Rubeo (itališkai Rossi) vizi
tacijos kelionę Ispanijoj Teresė panaudojo, kad gautų iš jo 
mielu noru suteiktą leidimą steigt ir daugiau vienuolynų pagal 
pirmutinę regulą, ir ne tik moterų, bet ir vyrų vienuolynų, 
kūrie būtų reikalingi tinkamiems sielų vadams ir nuodėmklau
siams turėti.

Labai svarbi šiuo atžvilgiu buvo pirmoji įstaiga po šv. 
Juozapo Aviloj, būtent, įstaiga Medinoje dėl Campo; nes tenai 
reformatorė susitiko su Šv. Jonu nuo Kryžiaus (1542 — 1591), 
kuris, būdamas taip pat nepatenkintas sušvelninta karmelitų 
regula, buvo nusistatęs pereit į kartaiizus; jį tatai Teresė ir pa
lenkė savo reformos pusėn ir apsprendė įkurt pirmąjį griežtos 
regulos vyrų vienuolyną; nuo to laiko. įuodviėjų vardai neatski
riami. Apie jos šventojo draugo dalyvavimą reformos išplati
nimui ir gynimui^ čia, deja, netenka reikiamai smulkiai pasakot. 
Apie šio šventojo gyvenimą, kuris skaitomas kaip koks roma
nas, labai reikėtų papasakot kur kitur.

Reformuotų karmelitų *) įstaigų skaičius prie Teresės gy
vos galvos iš viso pasiekė 17 moterų ir 15 vyrų vienuolynų; 
jie buvo įkuriami didumoj jai asmeniškai prisidedant. Galima 
pamanyt, kokio milžiniško įsitempimo tai turėjo kainuot to meto 
susisiekimo sąlygomis.

Nesitikėtai spartus ir didelis reformos išsiplatinimas, su
prantama, priešininkus pakurstė daryt naujų puolimų ir priespau- 
dų. Progos davė T. Jeronimo Gracijono žygis, kuris būdamas 
jaunas Pastrano kunigas, buvo prisidėjęs prie reformuoto kar
melitų ordeno ir greitai paskui popiežiaus nuncijaus buvo pa-

*) Šitie karmelitai vadinami «bebačiais» (discalceati), kadangi jie avėjo tik 
sandaliais.

I
I
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skirtas bebačių karmelitų ir karmeličių provincijolu Kastilijoj ir 
Andalūzijoj; drauge taip pat buvo paskirtas ir vizitatorium su 
teise įvesdinėt reformas ir batuotiems karmelitams. Tai buvo 
toks vyras, kuris savo gyvenimo nuotikiais panašus į šv. Joną 
nuo Kryžiaus ir kuris vėliau dėl savo uolumo reformai su šiuo 
paskutiniuoju kentėjo persekiojimus ir ėjo kalėti.

Audrą pradėjo vieno Kordobos vyrų vienuolyno perėji
mas prie reformos ir nepasitenkinimai steigiant vienuolyną 
Seviloj; audra netrukus atsikreipė ir prieš Teresę, kuriai pri
kaišiojo ordeno diskreditavimą ir kurią todėl įskundė generolui 
kaip nepaklusnią, užsispyrusią vienuolę. Priešininkams pavyko 
perkalbėt iki šiol Teresei palenkų generolą ir tuo būdu Pija- 
cenzo generaliniame susirinkime 1575 m. pravesta uždraudžiąs 
reformą nutarimas. Teresei nevalia buvo kurt naujų įstaigų ir 
išeit iš to vienuolyno, kurį ji sau pasirinks gyvent; be to, visi 
bebačių vienuolynai turėjo būt panaikinti ir juose esamieji 
ordeno asmens išskirstyti po įvairius švelnesnės regulos vie
nuolynus. Suprantama, tai reiškė Teresės darbo mirtį.

Teresė, energingai ėmusis gint generolui įskųstąsias ir 
savo drauges, tuojaus nusilenkė šiam įsakymui. «Labai klysti», 
sako ji dėl to, «jei savo laimės ieškai pasisekime ir pagyri
muose žmonių, kurie šiandien mano taip, o rytoj kitaip, kuriems 
ryto metą labai patinka tai, kuo vakare jie priklinasi. Niekas 
labjau nėra pastovus už tave, mano Dieve. Todėl būk pagar
bintos amžinybėj».

Tuo tarpu kai Teresė pagal gautą nurodymą nusižeminusi 
gyveno tyliam atsiskyrime Toledo ir A vilos vienuolynuose, pen
kerius metus siautė audra prieš jos įstaigas. Ispanijos provin
cinis susirinkimas generalinio susirinkimo nutarimą vykdė tuo 
būdu, jog įsakė bebačiams karmelitams gyvent vienuose tuose 
pačiuose namuose su batuotais, kiekvienam galint pasirinkt gy
vent pagal griežtesnės ar švelnesnės regulos Kadangi bebačiai 
įžiūrėjo, jog tuo būdu praktikoj padaroma negalima jiems laikytis 
griežtos regulos, jie prieš tai sukilo. Tada reformos priešinin
kai, kurie buvo patraukę savo pusėn ir popiežiaus nuncijų, tą 
progą panaudojo stvertis griežčiausių priemonių, eidami taip 
toli, jog T. Gracijoną kaip ir Joną nuo Kryžiaus žiauriai užda
rė kalėjimam užgaudami juos ir kūno išniekinimais. Pati Tere
sė, kurią vėl šmeižė kaip «neramią, besibastančią moterišką», 
nešė savo kryžių tokiu nusiteikimu, kuris aiškėja iš jos žodžių: 
«Paprastiems kareiviams dera kas dien reikalaut savo algos; 
bet mes norime Dievui tarnaut iš tyros, laisvos meilės, taip 
kaip dideli ponai tarnauja karaliui!»

O jai labai sopėjo širdį dėl jos dvasinių sūnų persekiojimo; 
ir kad sukliudytų visiškai sunaikint jos visą reformą, ji krei
pėsi laišku tiesiog į karalių Pilypą II, kuris taip pat uoliai tuo 
susirūpino. Jo tarpininkavimu prie popiežiaus Gregoriaus XIII 
buvo išgauta apaštališka bulė iš 1580 m. birželio 22 d., kurioje,
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paginant reformuotąją regulą, įsakoma visiškai atskirt batuotus 
karmelitus nuo bebačių; tiktai ordeno generolas turėjo pasilikt 
tas pats abiem ordeno šakom, Alkalos susirinkime bebačiai 
formatai susiorganizavo ir išsirinko savo provincijolu T. Gra- 
cijoną. Tai buvo didelis šv. Teresės džiaugsmas, kuri dabar 
vėl galėjo pradėt toliau dirbt savo darbą. «Dabar, sakė ji, mes» 
visi esame geroj taikoj ir nieks mums nekliudo Dievo tarnyboj».

t

Tuo tarpu jos kūno jėgos sudilo; siela troško skirtis su 
šiuo gyvenimu. Grįždama iš Burgo įsteigus ten vienuolyną, 
Teresė visai nusilpusi pasiekė Albą, kame hercogienė primyg
tinai norėjo jos buvimo. Tenykščiame savo seserų vienuolyne 
ligonė su pilna sąmone laukė mirties. 1582 m. spalių m. 3 d. 
troško ji dangiško pastiprinimo kelionei ir priėmė jį liepsno
jančiu maldingumu. «O, mano Viešpatie ir mano Sužadėtini», 
sušuko ji, «tai jau pagaliau atėjo ši taip ilgaį laukiamoji va
landa; jau laikas pagaliau išsivaduot iš šio ištrėmimo, jau lai
kas mudviems pasimatyt. Mano mylimas Sužadėtini, tatai jau 
atėjo kelionės akimirkis; tūkstantį kartų būk už tai pagarbintas.
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troškusi»
Reikia, kad mano siela pagaliau ragautų, ko ji taip karštai yra 
troškusi». Ji dar — kas charakteringa jos dvasios krypsniui — 
vis ištarė: «Aš esu Bažnyčios duktė».

Paskutines valandas gulėjo ji tylėdama, su kryžiumi ran
koje, melsdamosi arba daugiau ekstazėj. Spalių m. 4 d. 7 vai, 
rytą ji iškvėpė savo sielą... Vienas senas pranešimas paduoda, 
jog šventosios veidas spindėjo grožiu ir nedaugelis pirmiau jame 
regimųjų raukšlių buvo išnykusios; jos veido spalva buvo balta, 
kaip lelijos, su tuo rausvumu, kurį paprastai jame išpildavo 
maldos liepsna.

Jau 1614 m. popiežius Paulius V paskyrė ją į palaimin
tųjų skaičių, o Gregorius XV 1622 im kanonizavo šventąja. 
Bažnyčia švenčia jos šventę spalių m. 15 d.,-—1617 m. Ispanijos 
karalius Pilypas III ir šalies parlamentas (Cortes) didžią ordeno 
įsteigėją ir dvasinio gyvenimo mokytoją išrinko savo šalies glo
bėja (greta šv. Jokūbo) ir šį nutarimą panaujinus Pilypui IV, 
jį patvirtino popiežius Urbonas VIII 1628 m. liepos m. 31 d. 
raštu (breve).

Didžiausia savo amžiaus ispanė, kuri drauge yra viena iš 
didžiausių visų laikų šventųjų, tikrai yra tokios pagarbos nusi
pelniusi. ZKT .

{ ■ .

Užmirštas kapas.
v ‘

Žmogaus gyvenimas, besisukdamas apie savo gyvybės ašį, 
nustoja jėgų, ta ašis sudyla, sutrūksta gybybės ryšiai, . ir žūva... 
Pasibaigia vargai, žemės rūpesčiai, džiaugsmai ir laimingai pra
leistos valandos. . ,

Atsimenu savo draugę Viktutę. Gyvendama buvo pasi
šventusi tėvynės labui dirbti ir tam kas yra dora ir šventa pa
saulyje, kas tobulina sielas ir veda prie amžinos palaimos že
miškame gyvenime ir ten po mirties suteikia džiaugsmą' ir am
žiną laimę.

Jos veidas visuomet spindėjo linksma šypsena, joje rado 
kiekvienas kenčiantis suraminimą. ■ <,

Bet kas geras pasaulyje, Dievuliui labjau patinka. Mir
tis savo juodais sparnais apglėbė savo glėbyje, iš kurios sun
kiai alsuojanti krūtinė nebeturėjo jėgų išsivaduoti. Staiga iš
blyško josios veidas ir sunkus atdusys pripildė skausmu tą kam
barėlį, prie kurio lango aš nuolat stovėdavau ir laukdavau jos 
sveikatos tvirtėjimo. Bet apsirikau. Josios liūdnos pilnos skau
smo akys dar sykį pažvelgė į mane, aš pajutau savy kaž ką 
neišreiškiamai paslaptinga. Mano siela suvirpėjo. Išgirdau: «su
die, drauguže, gyvenki laimingai, vykdink savo sumanymus; o 
aš mirštu dabar...»
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Ir su tais žodžiais išskrido brangioji siela; liko vien tik kūnas, 
kurs gulėjo ramiai šypsančiu veidu ir džiaugėsi, rods pasilaisvi
nęs nuo tos skausmingos ir marinančios ligos, kuri laikė keletą 
savaičių sukausčiusi savo dygliuotu retežiu...

Sveika būdama džiaugeis! visa tuo, kas gražu, idėalinga, 
kas puošia jaunutes sielas, kas duoda joms dvasiško peno. Bet 
dabar, kur dingai drauguže?! Kur?

Tavo baltasis karstas, žengiantis pirmyn į aukštąjį kalne
lį, vis man stovi prieš akis. Siūbuoja jis šiandiena paskutinį 
sykį ant tavųjų draugių pečių, kurios tau siunčia paskutinį 
pątarnaviną. Nuliūdę visų veidai, gedulingi vis žengia, vis mąsto: 
«Šiandieną tu, drauguže, o ryt, poryt mūsų eilė!»

Taip ir neaplenks nė vieno iš mūsų būrio draugų, bet visi ei
sime ten, kur nėra vargų, nei aimanuojančių nuskriaustųjų, kur 
tiesa viešpatauja ir amžina šventa ramybė...

Štai ten, kur pirmiau buvo gili duobė, dabar sušilęs duob
kasys baigia užversti baltąjį karstą ir jau jis giliai pasiliko smil
ties globoje. Tik baltojo karsto dundėjimas dar aidėjo kapų 
tylumoj, bet ir tas greitu laiku nurimo ..

Ir kas liko iš tos kvepiančios lelijos, kuri prieš tai žydėjo 
taip skaisčiai!

Liko vien žymė, kad čia nesenai begausdami varpai atly
dėjo auką, kurį ilsis prispausta močiutės žemelės.

Gimnazijos sienose vien tik skambėjo, kad jau netekome 
brangiausio turto: išnyko kaip dūmas ir kas beatmins...

Praėjo metai, antri; josios kapas sužaliavo, dailiai apsisėjo 
puikiomis gėlėmis, kurias darbščiai laistinėjo jos sesutė skaidriu 
vandenėliu ir nemažiau graudžiomis ašarėlėmis. . ■ * ' I ■

Kam gi skausmas didžiausias, jei ne motutei sangalvėlei, kuri 
ją augino, mokino ir laukė šviesos spindulėlio savo namuose. 
Bet dabar, štai kas nutiko. Jos mokslas sykiu su kūnu pakirstas 
kaip svyruoklis berželis, guli ten.žemelėj ir graudus motutės 
verksmas jos nebeprižadins. Vien skausmas pripildė kapinių 
tylą: išnyko viskas, užmiršo draugai-ės....

Išaušo pavasaris, atgijo gamta, suplesdeno paukšteliai savo 
sparneliais, ir linksmina visa, kas gyva, kas džiaugiasi gyvenimo 
grožybėmis. Neužmiršta ir to kapo, kurį jau visi pamiršo. Nu
tūpusi maža paukštytė ant alyvos kero, kuris klesti ir auga prie 
užmirštojo kapo, užgiedojo giesmelę graudžiais akordais ir 
gieda jai amžinosios ramybės himną. Pravirko alyvos kelmas, 
skaisčios rasos lašai nuriedėjo kapan ir' ten dingo, kada pirmu
tiniai tekančiosios saulės spinduliai pabučiavo pasaulį, sveikin
dami jį savo šypsena. Paukštutė nuskrido, ramumas ir tyla ka
pinėse viešpatavo...

Nebelanko jo niekas, užmiršo visi. Gerieji draugai atme
na tol, kol nenuilstama siela gali krutėt ir triūsti gyvenimui. O 
tai sielai išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, ji tampa visų užmiršta, nie-
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kas jo neatsimena, ir žmogus atrodo, kaip ir nebuvęs pasaulyje, 
visai jo skausmų ir linksmybių nepažinęs.

Bet Dievas, aukščiausias gyvybės Viešpats, ir mirusiųjų 
sielas palaiko amžinoj gyvybėj, jei tik šiame gyvenime jis bu
vo aukščiausias žmogus sielos siekimas....
Linkuva V. 6. Č — 1 ė.

Mintys ir patarimai.
(Iš Doss‘o «Išmintinga mergelė»)

*

5. Didžiausia nelaimė.
Tu tiek daug kalbi apie laimę, taip labai jos trokšti, o, 

gal būt, tu nevengi didžiausios nelaimės, kokia esti, —vie
nos, tikrosios nelaimės.

Nelaimė yra nutraukt ryšius su Dievu, su mūsų 
būties pradėtojo, mūsų Viešpačiu, mūsų geradariu, mūsų tikslu 
ir pabaiga.

O šis ryšių nutraukimas tai yra nuodėmė.
Jei nuodėmė yra sunki, t. y., jei nuodėmės dalykas yra 

kas reikšminga, jei jis pilnai pažįstamas ir pritariamas, tai at
siskyrimas nuo Dievo yra visiškas ir to padarinys yra sielos 
mirtis.

Jei nuodėmė nėra sunki, tai tik parengiama atsiskyrimas; 
šiuo atveju siela ne tuoj numiršta, bet yra sužeidžiama, 
apserga, daugiau ar mažiau paliegsta.

Nuodėmė yra laisva valia peržengimas Dievo įsaky
mo,— mintis, noras, žodis, darbas, apsileidimas — prieš am
žinąjį Dievo įsakymą. Nuodėmininkas atiduoda pirmeną su
tvėrimui prieš Sutvėrėją, savo paties valiai prieš Dievo valią.

Nuodėmės esmė tatai yra: nusikreipimas nuo Dievo. Nuo
dėmininkas atšaukia jam savo paklusnumą ir sako, jei ne 
žodžiu, tai bent darbu: «Aš tau netarnausiu».

O juk Dievas yra mūsų Viešpats. Mes esame jo 
rankų darbas, jo tauta ir jo ganiavos avelės (Ps. 94,7).

Ir šis Viešpats yra toks vbe galo didis, toks šventas, 
toks iškilnus, toks galingas! Žiūrėk, ką jis sutvėrė! Dirstelk į 
dangaus skliautą, dirstelk į žemę!

Ir jam juk viskas tarnauja! Prieš jį linksta keliai tų, 
kurie yra danguj, kurie žemėj, kurie po žeme (Pil. 2,10),

O aš — kas aš esu ? Rods gausingai apdovanotas, su 
pirmenomis sutvėrimas, — bet vis tik sutvėrimas, silpnas, 
marus, pavargęs, aprėžtas, bejėgis. ■ ' ■

O kas dar yra Dievas ?
Geriausias tėvas, iš kurio aš turiu visa, taip gamtos 

kaip ir malonės srity. «Ką, žmogau, tu turi, ko tu nesi
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(iš Dievo) gay ęs»? (1 Kor. 4,7). Turiu netgi ir tai, ką aš, 
padaras, piktanaudžioju, ir tai, ’kuo aš piktanaudžioju, — ma
nąją valią, taip pat turiu iš jo.

Ar tai jis elgiasi neteisėtai, kai pats skundžiasi sujudi
nančiais žodžiais: «Sūnus (dukteris) aš išmaitinau ir išauginau, 
o jie mane paniekino» (Jz. 1,2).

« jei aš esu tėvą s, tai kame mano garbė? o jei aš Vieš
pats, tat kame manęs baimė» (Mal. 1,6)

«Jei mane šmeižtą neprietelius, tai ašpakęsčiau,—bet 
t u, turįs vienodai galvot su manim...» (Ps. 54, 13, 14).

Prie čia prisideda, jog Dievas nuodėmės n e k e n č i a, ir, 
rods, nieko daugiau, kaip ją, ir tiktai ją (Išm. 14,9). Jis 
myli visa, ką jis yra leidęs, nes tai yra gera. Nuodėmė nėra 
jo kūrinys, ji yra ję neprietelius, kurį jis turi tiek pat nekęst, 
kiek jis pats save myli, t. y., su būtinumu ir be galo.

Ir tu laikytumiesi su tavo Viešpaties, tavo tėvo priešininku ? 
Tu pati būtum šis priešininkas?

Pagaliau atmink, jog nuodėmė įvyksta Dievo visuresančio 
akivaizdoj, ir tą akimirkį, kada jo gerumas tave palaiko ir 
jo teisingumas galėtą tave nubaust. Kokia gėda! Koks at
kaklumas!

«O, žinok ir matyk, kaip yra pikta ir kartu pamest tavo 
Viešpatį Dievą» (Jr. 2,19). '

Mergele krikščione, ką dėl šios gėdos sako tavo kilni, 
jaučianti širdis? Tu tokia jauna ir — maištininkė? Tu — ne
dėkingoji? / ■

Ar tavam amžiui toks atžagareiviškumas neturėtą būt 
svetimas?

Dievas tau yra daugiau kaip tėvas ir motina — daugiau, 
kaip visi padarai drauge.

Taip pat dirstelk ir į s a v e p a č i ą, išmatuok žalą, kurią 
tu pati sau darai! \ t *

Kas mėgsta blogai daryt, nekenčia savo sielos.» (Ps. 10,6).
Sunki nuodėmė skiria tave nuo Dievo, gyvenimo versmės, 

ir tavo vietoj užmuša malohės gyvenimą. Koks nuostolis! 
Dievo netekti, Dievą priešininku turėti, dieną ir naktį turėt 
bijot jo keršto! Kaip tada dar gali širdy gyvent ramybė» ? 
«Bedieviai neturi ramybės» (Ir. 48,22).

Nepaliaudama šaukia tau sąžinė: «Kame tavo brolis? Jo 
kraujas šaukiasi manęs» (Gn .4,9,10).

Kame tavo nemirštama siela? Ne kurioj vietoj, bet ku
riam būvy? ;

Ji negyva, palikusi be jokio nuopelno. Gal būt išti- 
sais metais tu gyvenai nekaltai — o dabar? Visą, ką tu tu
rėjai surinkusi nuopelnu, dingo. Gal būt, tu sakai: «Aš tur
tingas ir turiu pakankamai lobio... o tu nežinai, jog esi pa
vargęs ir be turto, ir suskurdęs, ir neregys, ir plikas» (Apr. 3,17).
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Kame tavo siela? Visiško nevaisingumo būvy, ka
dangi be meilė s. Ir jei tu visus savo turtus išdalintum pa- 
pavargėliams, netgi jei savo kūną atiduotum degint, tai būtų 
be jokio nuopelno prieš Dievą (1 Kor. 13,3), kadangi tu nesi 
jo malonėj.

Kame tavo siela? Piktosios dvasios ir tavo piktųjų geidu
lių vergijoj. «Ji patapo našlė, toji tautų viešpatė; šalių kuni- 
gaikštė dabar turi mokėt duoklę» (Vrks. g. 1,1).

Ar matai, kokia baisenybė yra nuodėmė — ir tu norėtum 
šiai bjaurybei paaukot visą tavojo gyvenimo laimę?

O, «bėgk nuo nuodėmės, kaip nuo gyvatės; jos dantys 
kaip liūto, kuris žmogui gyvybę išplėšia» (Sir. 21, 2,3).

Iš moksleivių gyvenimo užsieniuose
(„Amarantes“ ir „Trutznachtigall’ės“ laiškai)

/

Dortmund© mergaičių moksleivių sąjunga „Amaranta“
2-me š. m. N. Vaidilutės sąsiuviny (88 p.) esame padėję 

pirmą žinutę apie Dortmundo katalikių mergaičių moksleivių 
sąjungą «Amaranta», pavidale ištraukos iš laiško vieno ten 
gyvenančio asmens. Dabar štai čia įdedame ir daugiau žinučių, 
kurias mums maloniai suteikė pačios tos sąjungos mergaitės ir 
jų .patarėjos. Pirmiausia čia dedama iš mums atsiųsto hektogra
fuoto Amarantos lapelio bendrų žinių apie sąjungos vardą ir 
jos siekimus, o paskui eina dveitas specijaliai mums rašytų 
laiškų.

I.
Amaranta.

Mūsų vardas «Amaranta», kaip kiekvienas tur su tuo su
tikti, dailiai išrodo ir maloniai skamba. Bet ne dėl šios pavir
šutinės išvaizdos jis privalo būt mums mielas ir malonus. Tū
las iš dabartinių mūsų sąjungos narių nedalyvavo tada, kai 
viename susirinkime iš eilės pasiūlytų vardų buvo išrinktas šis 
vardas ir todėl nežino jo reikšmės; o kitos, gal būt, jį vėl pa
miršo. O taip neprivalo būt, kadangi vardas mums yra kaip 
ir programos žodis.

Vardas eina iš graikiško žodio «amarantos», t y. «n ę- 
v y s t a n t i s». v (Prisiderindamos į graikišką žodžio kamieną 
mes rašome vardą be h). Gal būt jūs jau pastebite prasmingą 
susiderinimą tarp mūsų gražus vardo ir mūsų pastangų? Kas 
pirmiausia mus suvedė į sąjungą? Jaunuoliškas džiaugsmingumas 
draugystės dvasioj. Mūsų širdy privalo būt ir nevystamai žy
dėt džiaugsmingumas, nors mūsų gyvenimo pavasario dangų ir 
niauktų nepasisekimas mokykloj, mūsų namų rūpesniai ir mūsų
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tėvynės vargai. Mes norime nuolat džiaugtis linksmo draugin
gumo gavinčiomis versmėmis. Bet ar jūs žinot, kame tryška šio 
linksmo draugingumo versmė? _Tiktai pėvėsy dviejų iškilnių 
kedrų, kuriuodu vadinasi: seseriškumas ir artimo meilė. Kame 
juodu nudžiūsta arba jų stinga, linksmoji versmė tūri veikiai 
užakt. O šiedu abu keroja tik katališko gyvenimo sode. Todėl 
imkime šiame sodne darbuotis!

4 . • ■

Neapsileiskime kvikborniečiais*), kurie savo garbe pasi
statę pirm visa ko ir ant visa ko atlikt savo religines pareigas! 
Kitaip mes neteisėtai vadintumės mūsų gražiuoju vardu. Siame 
punkte neprivalo būti jokio nusilpimo, jokio nuvytimo. Ar 
mūsų religinio gyvenimo daržely neatsiranda dar kokių van
gumo, abejingumo piktžolių, kurias reiktų išravėti, idant visi 
jaunimo judėjimo draugai turėtų džiaugsmo iš šiojo darželio? 
Mes taip pat norime džiaugtis katalikų dvasios mokslo, lite
ratūros ir meno žiedais, idant mės kas kart vis labjau tvirtė
tame priderėjome į didelę katalikų Bažnyčios Dievo tautą.

Mums taip pat yra miela mintis, jog Marijos gėlelės (lie
tuviškai m a r t e 1 ė s, bellis perennis, arba amaranthus cau- 
datus.v Red.), kai kuriuose kraštuose vadinamos tiesiog amaran- 
tais. Si gėlelė primena mums Švenčiausiąją Panelę, kurios ap
saugai pasiveda kiekvienas katalikų krikščionis. Po jos lelijų 
vėliava visas katalikų jaunimo judėjimas kovoja už širdies ty
lumo idealą. Pastangose į šį idealą augkime kaip tikri Marijos 
vaikeliai, kaip Marijos gėlelės!

Ir dar turime vieną ypatingą pareigą: tai pareigą laikyt 
širdy nevystančią ištikimą mūsų gražios, dabar taip sunkiai 
slegiamos tėvynės meilę.

Pagaliau, Amarantes vardas visada turi mums priminti t 
tai, kad mes niekada neprivalome apsileisti mūsų pastangose 
ir remti vienos kitas padėti artimui, kad mes nepakęstame jokio 
tinginiavimo mūsų grupėse, nes seseriškumas ir meilė moko mus 
kantrybės silpniesiems. Kad mūsų vardas būtų pagarboj mums 
giminingose seseriškose sąjungose, tai kiekvienas mūsiškių na
rių privalo dirbt atsiek mūsų tikslui, kurį mums visada privalo 
atmint mūsų «Amarantes» vardas.

H.
Dortmundas, 1923 m. balandžio 23 d.

Dovanokite, kad tik dabar jus pasiekia padėka už jūsų 
siuntinį ir jums atsakoma, kaip norėjote. Tikrai tai buvo ne 
abejingumas, kad mes taip ilgai delsėme atsakyt, bet viltis, kad

*) Kvikbornas tai vokiečių katalikų jaunimo sąjunga, panaši į mūsų „Pa
vasarį“. Dveitas Kvikborno-sekretorijato laiškų įdėti «N. Vaidilutės» 1-jų metų, 
1-me sąsiuviny (55 p.). Red. '
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greit susirasime tokį žmogų, kuris galėtų mums išverst Jūsų 
laikraštį (N. Vaidilutę. Red.), nes mes labai norėtume žinot jo 
turmį.JLigišiol dar neatsirado tokio vertėjo. Gal būt, mums 
padėtų iš to keblumo išeit Trutznachtigall’ė (Tryre)? Drauge 
gaunate mūsų grupėms pasiųstąjį aplinkraštį apie mūsų vardą 
(iš jo ir paimtas aukščiau padėtasis straipsnelis. Red.) ir Mal- 
linckrodt’o licėjaus obertercijos (mūsų gimnazijų VII kl. Red.) 
grupės pranešimą (dedamas žemiau čia pat. Red.). Mūsų vyre
sniuosius narius nuo sąjungos atitraukė baigiamieji egzamenai.

Mūsų tikslas tas pats kaip katalikų jaunimo judėjimo: iš- 
dirbt jauną katalikiškų žmogų pačiam jaunimui besidar
buojant ir panaudojant jame gyvuojantį idealizmą, jame brę
stančias jėgas. Vokiečių katalikų jaunime reiškiasi šventų pa
stangų. Tiktai sunkūs dabartinai laikai dažnai kliudo šiai dvasiai 
toliau skleistis. Antai, tik atsiminkime vokiečių spausdinto žodžio 
vargus, kas naujam moksleivių mergaičių judėjimui, gal būt, 
dar ilgai neleis įsikurt savojo laikraštėlio. Paskui prisideda dar 
sunkus susisiekimas (Dortmundas yra užimtas prancūzų, kaip 
ir visas katalikiškas pareinio kraštas. Red.). Del okupacijos 
pasidariusi padėtis, gal būt, neleis padaryt nė Sekminėmis pla
nuotos mergaičių moksleivių sąjungų sąjungos.

Dabar kai dėl Amarantos, tai prie pačių moksleivių pra
nešimo dar norėčiau pridurt, jog mes dirbame mažomis grupė
mis iki 20 narių. Šios grupės turi laisvai išsirinkusios po vieną 
vedėją iš savo tarpo ir vieną iš mokytojų parinktą patarėją, 
kuri gali būt mokytoja vienuolė arba pasaulietė. Dvasinis sąjun
gos patarėjas yra religijos mokytojas. Mes rengiamės sudaryt 
naują valdybą, kuri pasidarė būtina dėl aukščiau nurodytų at
mainų mokyklos gyvenime. Santvarkos atžvilgiu mes nenorime 
išanksto susiriši per daug stipria forma; didžiausias mums daly

bas turi būt statymo darbas viduje. Del ekskursijų mes tos pat 
nuomonės, kaip TrutznachtigaH’ė. Mūsų grupės nekeliauja vie
nos, bet su patarėja, arba išaugusia sąjungos’ drauge. Bendras 
visų vedėjų pasitarimas ir bendros pramogos palaiko draugėn 
prider ėjimo dvasią. Amarantos nariai yra iš trejeto įvairių čio
nykščių licėjų, kuriuos veda Krikščionių Meilės Sesers.

Linkėdama, kad Lietuvos moksleivių mergaičių sąjungos 
klestėtų ir kad Dievo palaima būtų arti mūsų darbų, baigiu aš 
savo raštą. Greitu laiku mūsiškė naujoji valdyba praneš dau
giau. Su nuoširdžiais sveikinimais jūsų ir pastangaus katalikų 
jaunimo pasirašo P. Agnietė,

Krikščionių Meilės Sesuo.
III.

Dortmundas, 1923 m. balandžio m.
Mielosios sąjungininkės seselės lietuvaitės?

Sj kart jums tenka šį tą išgirst apie Amarantos narius iš 
Pareinio krašto. Mes daugelio, daugelio mylių atskirtos nuo vie-
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nos kitų. Bet mus jungia bendras siekimas, idealios pastangos. 
Mes norėtume jums pasipasakot, kaip mes pergyvename vieną 
mūsų Amarantes dieną, ir būtų mums didelis džiaugsmas, jei 
mes ir iš jūsų taip pat šį tą išgirstume. Mūsų susirinkimai 
įvyksta arba mokykloj su patarėjomis seserimis mokytojomis 
arba mes susieiname vienos ar kitos mūsų seserų sąjungininkių 
namuose. Kiekviena atsineša rankų darbą: adymą, mezgimą, 
siuvimą. Mes vyriausiai dirbame pavargėlių vaikams arba ne
turtingoms bažnyčioms. Kalėdomis mes padirbdinome įvairių 
naudingų dalykų pavargėlių vaikams: marškinių, kojinių, sijo
nėlių ir k. Didelis buvo Kalėdų šventėmis apdovanotųjų vaikų 
džiaugsmas, taip pat ir mes jutome didelio laimės jausmo. — 
Prieš Velykas mes rūpinomės pavargėlių vaikais, kuriuos lai
kas rengti pirmąjai komunijai. Pinigų gauti mes surengiame 
varžytines arba loteriją, kas kiekvieną kartą davė mums gerų 
vaisių.

Rankdarbio laiku mums viena sesuo sąjungininkė skaito 
iš pamokančių knygų. Paskutinį kartą mes skaitėme apie vieną 
prancūzų konvertitę (atsivertelę), misijų ordeno įsteigėją. Be 
to, kiekviename grupės susirinkime perskaitomas trumpas sky- 

. rius, turįs mums padėt patapt tvirto charakterio žmonėmis.
Mielosios seselės sąjungininkės! Nemanykite, kad mes už

siimame tik nuobodžiais dalykais. Ne, mes labai mėgstame 
dainas. Mes ypač mielu noru dainuojame liaudies dainas. Jei 
geras oras, mes tyrame ore pašokam liaudies šokių arba žai
džiame įvairius žaidimus.

Kas mėnuo dar įvyksta visuotinas visų narių susirinkimas. 
Šiam susirinkimui valdybos nariai paruošia gražią programą 
tam tikra tema. Paskutinį susirinkimą centrinis mūsų programos 
punktas buvo mūsų vestfališkė poetė Lujizė Hensel’ytė. Kiek
viena grupė rengė vis įvairius dalykus. Viena mokinė kalbėjo 
apie jos gyvenimą ir jos veikalus. Grupėmis buvo pądainuota 
jos eilių. Mūsų Amaranta buvo pasikvietusi seserų sąjungininkių 
iš Esu, Bochumo ir Lipštadto. Tuo būdu susiartina atskiros 
moksleivių mergaičių sąjungos.

Mielosios lietuvaitės, jūs dabar žinote, kaip pas mus ei
nasi. Mes jūs prašytume pranešt mums ką apie jūsų sąjungos 
gyvenimą, idant mes su vienos kitomis susiartintume ir galėtume 
apsikeist mūsų idėjomis. e

Daugel nuoširdžių sveikinimų siunčia jums visos Ama
rantos vardu

Mallinckrodto licėjaus II klasės grupė.
Trutznachtigall’ės laiškas .

Tryras, 1923 m. gegužės m.
ii . . * • • '

Nuoširdžiai dėkodama patvirtinu gavusi jūsų laišką ir 
«Naująją Vaidilutę», kurią aš gavau prieš 14 dienų. Aš nuste-
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bau gavusi iš jūsų žinią, nes pas mus manyta su užsieniais ne
sant jokio susisiekimo (Tryras taip pat užimtas prancūzų., Red.). 
Tai taip pat buvo ir mano ilgo tylėjimo priežastis. Ir dabar ąš 
nežinau, ar mano laiškas jus pasieks; vis tik aš mėginsiu rašyt.

Tačiau ir svarbesnė priežastis sulaikė mane nuo atrašymo 
jums. Aš tariausiu daugiau nebeprivalanti jums pasakot apie 
Trutznachtigall’ę, kadangi aš pati nebebuvau įsitikinusi trutz- 
nachtigall’ietė. Tarp mūsų vyresniųjų pamažu prasidėjo atsi
rasti priežasčių, tolinusių mus nuo draugavimo; ir kadangi tos 
priežastys kurį laiką labai apardė mūsų sąjungą, aš tariuos rei- 
kiant jus su tuo supažindint. Juk mes pasielgtume nedorai, jei 
jums pranešinėtume tik apie mūsų džiaugsmus ir pažangą, o 
nutylėtume apie mūsų sunkenybes.

Mes galvojome, jog kaipo vienintelės savy teisėtos bendruo
menės tėra šeimyna ir Bažnyčia, o iš jų plėtojasi mokykla ir k. 
Jei mes šiose bendruomenėse nesame pakankamai tvirtai atsi
stojusios, tai mes susikuriame aš pasakyčiau — pagalbinę 
organizaciją, ar tai jaunimo sąjungą, ar kongregaciją, ar Trutz
nachtigall’ę. Tatai jei mes elgtumės dorai, tai turėtume mėgint 
įsigyvent į tikrai teisėtą organizaciją ir ten rasti sau jėgų. O 
jei jau kaipo apsauga reikalingas siauresnis susivienijimas, ku
riame sutelpa tos, kurios šiaip nebetelpa, tai ar mes negeriau 
padarytume pasiskirstydamos į esančias kongregacijas? Man 
tada rodėsi idealas atvirai prisipažint «mes neturime egzišfdVi- 
mo teisės» ir mums išsiskirstyti.

Bet dauguma, labai didelė dauguma, sudaranti mūsų są
jungos sunkiai pajudinamą masę, į kongregaciją neįstotų; mes 
jas galime turėti tik sąjungoj, lodančioj joms ekskursijas, šokius, 
dainas, kad jas pamažu atves prie musų sąjungos pirmojo pa
grindo — ad Deum, qui laetificat juventutem meam (į Dievą, 
kurs linksmina mūsų jaunystę.).

Jei mes rastume mūsų atramą Bažnyčioj ir šeimoj, tai ži
noma, mes būtume nereikalingos jokios sąjungos; bet kadangi 
mes dar nesame geros, tai Trutznachtigall’ė mums tūri padėt 
tokiomis patapti, o paskui, gal būt, ateis laikas, kad visos mūsų 
sąjungos bus nereikalingos, ir tada mes tai atvirai pasisakysime 
ir pagal tai pasielgsime.

Mes į Trutznachtigall’ę norime įvest įvairių pakeitimų, kad 
galėtume lengviau dirbt. Ligi šiol mes vienos kitoms dažnai 
buvome svetimos, dažnai mes nežinojome pavienių vardų, tik
tai grupėse klestėjo apstus gyvenimas. Nuo to kentė mūsų 
draugėn priderėjimo jausmas ir seseriška meilė; mes buvome 
sąjungos nariai ir nepasipažinojome. Dabar mes norime daž
niau susieit draugėn bendriems klausimams aptarinėti, tarpusavy 
pasidžiaugti, padainuoti, pašokti, pagaliau ir bendrai pasimelsti.

Daugelis šių klausimų sukelia įvairaus susidomėjimo vyres
niuose ir jaunesniuose nariuose; todėl mes norime kas dvi savai-
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tės rinktis atskirai. Mažosios pasirenka keletą iš vyresniųjų, 
kurios su jomis skaito, žaidžia ir t. t. Paskui jos gali pereit 
į vyresniųjų draugystę. Griežto skirtumo mes nedarome: kiek
viena gali eiti į tą draugystė, kuri jai rodosi geriausiai patinka.

Natūralu, mums visoms palieka bendros religinės paskaitos 
ir kiekvieno karto draugystė semestro pradžioj. Mūsų pasku- 

. tinė religinė paskaita buvo apie mūsų obalsj: Ad Deum, qui 
laetificat juventutem meam. Pirm šiojo ad Deum turėjo eit 
Dievo ad hominem, trilypis Dievo persimainymo žodis apie 
duoną, pavargėlius ir viršininkus, taip jog mes dabar Dievą 
randame švenčiausioje Ostijoje, kiekviename pavargėly ir kiek
viename autoritete. Mums buvo labai svarbu naujų mokslo 
metų pradžioj (Vokietijoj nauji mokslo metai prasideda po Ve* 
lykų atostogų. Red.) galėt eit j mūsų aukštąjį siekimą nauju, 
aiškaus tikslo žvilgiu.

Šiandien Tėvas Virgilius iš šv. Mato vienuolyno skaitė 
mums naują paskaitą apie Beurono meną ir jo tikrąją sielą: li
turgišką maldą. Šviečiamieji paveikslai iš Mauros koplytės 
palei Beuroną pavaizdavo paskaitą. Mes Trutznachtigall’ėj ra
dome kai kurio susiartinimo su liturgišku mūsų šventosios Baž
nyčios gyvenimu, Paskutinėmis Didžiosios Sąvaitės dienomis 
atskiros trutznachtigall’ietės susirinko katedroj arba vienuolyno 
bažnyčioj, kad dalyvautų gedulingose pamaldose. Bendra mal
da daugiau suartina, kaip daugel kalbų apie tikslus ir kelius.

Sekminių atostogas keletas mūsų socijalinės grupės narių 
buvo norėjusios perleist Marijos Laach’o koplytėj; bet dėl su
siekimo sunkenybių dabar mums tai nebegalima buvo padaryt.

Gal būt ši dvasia, šv. Benedikto ir liturgijos dvasia, galė
tų vaisingai paveiki ir mūsų susivienijimą, idant mes jame su 
vienos kitomis pavirstame į tikrą draugystę. Kol kas tai mums 
dar yra tik žodis; duok Dieve, kad jis mums kartą virstu 
ir darbu.

Aš pridedu jums pranešimą vienos mažos grupės, kuriai 
vadovauja viena jauna maloni niokytoja.(Tai gimtosios, t. y., vokie
čių kalbos grupės pranešimas, kurį čia išleidžiame. Red ). Mūsų 
grupė, kuriai aš prideru ir apie kurią aš rašiau mano paskuti
niame laiške, neteko savo mylimos draugės ponios Bertral’ie- 
nės, kadangi ji su savo vyru buvo skaičiuj pirmųjų, kurie buvo 
išsiųsti. Dabar mes mėginame papios vienos gyventi; tačiau 
sunkiai eina.

Mūsų TrütznachtigaH’ei tenka nugalėt dar daugel, pirmiau
sia vidaus sunkenybių koi ji pilnai turės visas egzistencijos 
teises. Mes nuoširdžiai džiaugtumės, bent kartą išgirsti apie 
mūsų mieląsias seseles Lietuvoj, kaip žengia pirmyn jų darbas. 
Gal būt jos galėtų mums parašyt prancūziškai, nes vokiškai 
gal būt, (jūsų) mokyklose nemoko, arba angliškai. Tiesioginis 
susirišimas laiškais būtų juk kaž kas labai gražu ir mus tikrai 
pastūmėtų pirmyn.
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Visoms mūsų mielosioms seselėms nuoširdų, ateitimi 
džiaugsmingą: Sveikink Dieve!

Trier a/Mosel Alicė L i e b 1 a n g’a i t ė.
Deutschherrenstr. 46.

Šventojo Kryžiaus Seserų Kongregacija.
Centras Šveicarijoj (Ingenbohl, Kt. Schwyz), Lietuvos skyrius Anykščiuose.

Šventojo Kryžiaus Seserų Kongregacijos įsteigėjas yra Tė
vas Teodozas Florentinis, Kapucinas, Churo vyskupijos General
vikaras. Seserų Motina gyvena Ingenbolio mieste, kur yra 
Kongregacijos centras.

To kilniojo vienuolio visų darbų tikslas buvo viską ap
imanti artimo meilė. Kur tik galima buvo reikšti krikščioniško 
gailestingumo, jis visur tiesdavo pagalbos ranką. Savo tikslui 
sėkmingiau atsiekti, jis įsteigė 1852 metais Šventojo Kryžiaus 
Seserų Kongregaciją.

oitos Kongregacijos nariai- turi jungti Marijos maldingumą 
su Mortos darbingumu. Savęs tobulinimas yra jų pirmiausia 
priedermė. Su šia priederme yra surišti visi kiti kriščioniško 
gailestingumo darbai, kuriems kiekviena sesuo turi atsidėjus ir 
savęs atsižadėdama pasišvęsti. Prie gailestingų darbų yra pri- 
skaitomi:

a) Mokymas, lavinimas ir auklėjimas vaikų ir paaugusių 
mergaičių mokyklose, našlaičių prieglaudose ir pensijonatuose.

b) Prižiūrėjimas ligonių ligoninėse ir privačiuose namuose.
c) Prižiūrėjimas vargšų neturtėlių prieglaudose.
Geriau ir lengviau tam tikslui atsiekti visos šv. Kryžiaus 

Kongregacijos seserys daro neturto, skaistybės ir paklusnumo 
apžadus ir pasiduoda Kongregacijos įstatams.

Seserų tobulinimosi priemonės yra kasdienės maldos ir 
mąstymai, dvasiniai skaitymai, Rąžančius ir trumpos Šv. Pane
lės pamaldos (Officium parvum B. M. V.), mėnesiniai sąžinės 
kvotimai ir metinės aštuonių dienų rekolekcijos. Kas savaitė 
einama išpažinties, o prie šv. Komunijos stengiamasi eiti kasdien.

Prieš apžadus naujai įstojusios kandidatės per pusantrų 
metų darbuojasi drauge su seserimis Kongregacijos namuose, 
idant vyresniosios jas ištirtų ir įsitikintų, ar jos tinka gailestin
gųjų seserų priedermėms, ar turi reikalingo dvasios stiprumo ir 
pasišventimo vienuoliškam gyvenimui.

Paskui eina vienų metų naujokavimas. Per tą laiką nau
jokės gyvena vyriausiuose Kongregacijos namuose, prižiūrimos 
ir ląvinamos naujokių mokytojos. Kiek ilgėliau turi naujokyne 
gyventi mergaitės, kurios, rengiasi būti mokytojos.

Per dvidešimt metų nuo įsivilkimo vienuoliškais rūbais 
apžadai yra daromi tik vieniems metams, o po dvidešim
ties metų seserys daro amžinus apžadus.
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Kongregacijos įstatų pagrindu yra paimta šv. Pranciškaus 
regula. Taigi šv. Kryžiaus Seserų Kongregacija iš tikrųjų pri
klauso prie Pranciškonų vienuolijos.

Kongregacija ir jos Konstitucija yra Šventojo Sosto pa
tvirtinta ir tiesiog jo priklauso, turėdama užtarytoją-protektorių 
vieną kardinolą.

Kongregacijos priekyje stovi vyriausioji vadovė motina, 
kuriai padeda šešių seserų taryba. Provincijų skyriai turi savo 
vietines vyresniąsias.

Visų narių skaičius siekia su viršum 6.500 seserų,v suskir
stytų į dešimtį provincijų: Šveicarijoj, Čekijoj, Šiaurinėj 
Austrijoj, Slovakijoj, Štirijoj, Moravijoj, Badene-Hohen- 
colerne, Tiroliuje-Voralberge, Vengrijoj ir Pietinei Austrijoj. 
Visos provincijos priklauso vyriausiosios vadovės motinos.

Šv. Kryžiaus seserys darbuojasi ir Indijų misijose bei Šiau
rės Amerikoje, kur padeda misijonieriams, prižiūri vargšus ir 
savo pavyzdingu gyvenimu traukia žmones į krikščionybę.

Vyriausieji jų namai yra Šveicarijos mieste Ingenbolyje. 
Jie stovi labai gražioje vietoje tarp Alpių kalnų ant puikaus 
kalnelio. Rytų pusėje yra maloni lyguma, vakaruose žiūrėtoją 
žavėte žavi gražus reginys: tai Ingenbolio šulinys ir tiesiog 
pasakiškas ežeras.

Taigi jau pati gyvenamoji vieta, atskirta kalnų kalneliais 
ir ežerėliais nuo pasauliečių, rodo seserų gyvenimo uždavinį: 
jos turi gyventi p a s a u 1 y j, tik n e su pasauliu, nėjo 
dvasia ir šviesti pasauliui savo skaistybe visuose savo pasiel
gimuose ir darbuose. Gailestingųjų seserų pašaukimas yra pilna 
to žodžio prasme pasiaukojimo gyvenimas, ir reikalauja didelio 
dvasios kilnumo.

Kas nori stoti į šitą Kongregaciją, privalo savo širdyje 
jausti karšto noro tarnauti Dievui vargšų asmenyse, bemokslėje 
ir kenčiančioje žmonijoje. Prie to reikia noro save tobulinti, o 
ne iš laikino kokio atžvilgio stoti į vienuoliją.

Iš mergaičių, norinčių stoti į šv. Kryžiaus Kongregaciją, 
maž daug štai ko reikalą ujama:

a) Kad būtų gimusios iš teisėtos moterystės ir dorų tėvų, 
kad būtų kūnu ir dvasia sveikos, gero ir švelnaus būdo.

b) Kad turėtų užtektinai reikalingų jėgų sėkmingai siekti 
Kongregacijos tikslo.

c) Kad būtų ne jaunesnės kaip 16 metų ir ne vyresnės 
kaip 25 metų amžiaus. Mergaitės, turinčios per 25 metus amžiaus, 
gali būti priimtos į Kongregaciją tik išimtinai su dispensa (lei
dimu) ir pačioms pasikalbėjus su vyriausiąja vadove.

Į Kongregaciją negali būti priimtos mergaitės:
a) Gimusios iš neteisėtos moterystės.
c) Linkusios liūdėti.
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d) Sirgusios proto liga arba kurių šeimoje ar artimiausioje 
giminėje buvo arba yra nepilnapročių.

d) Turinčios kūno ydų, silpnos kūno sudėties arba per 
daug mažo ūgio.

e) Kitoje Kongregacijoje padariusios apžadus.
Vyresniosios pastebėjusios kandidatėse ar naujokėse mi

nėtų ydų, turi teisės tuojau jas pašalinti iš vienuolijos.
Butų pageidaujama, kad pačios mergaitės nuvyktų pas 

vyriausiąją vadovę. Bet to negalint lengvai padaryti, reikia 
raštu kreiptis ir nusiųst savo klebono liudijimą.

Kiekviena margaitė stodama į Kongregaciją privalo atsi
vežti pilietybės liudijimą, krikšto ir sutvirtinimo metrikas, pa
dorumo ir mokyklos liudijimus ir žemiau nurodytus daiktus. 
Padorumo liudijimą duoda klebonas, prie kurio kandidatė 
ilgesnį laiką gyveno. Tenai privalo būti pažymėta, ar mergaitė 
nėra su kuo susižadėjusi, ar kokiomis priedermėmis susisaisčius. 
Taipgi reikalaujamas gydytojo liudijimas apie kandidatės 
sveikatą.

Naujokių mokesniai šitokie:
a) Įrašų........................................... 500 litų.
b) Patalui .........
c) Mokesnio už kandidatmetį ir naujokmetį.
Kitokios išlaidos, kaip mokslo ir t. t. paskaitomos atskirai. 

Jeigu kas neišgali įnešti tų sumų, daroma išimčių. Mergaitės 
su aukštesniu mokslu gali gauti mokesnių sumažinimo.

Kraičio reikalaujama:
18 marškinių su rankovėmis 30—35 cm ilgio.

2—3 Apatinės žieminės bliūzelės*
2—3 » vasarinės »

6 margos arba baltos naktinės bliūzelės.
12 naktinių kepuraičių.
12 naktinių skepetėlių.

24—36 nosinių.
12 rankšluosčių.
12 seryietėlių.

4— 6 viršutinių rūbų, kur galima dveji juodi.
5— 6 apatinių sijonų, du juodi.

3 poros vasarinių kelinių ir
4 poros žieminių »

18 porų kojinių.
1 juoda žieminė vilnonė skepeta.
1 šilta, juoda žieminė apikaklė.
1 juoda žieminė kepurė.
1 juoda, paprasta šiaudinė skrybėlė.
3 poros odinių batukų.
2 poros šlepečių,
1 pora žieminių batų; visi paprasti ir be aukštų 

kulnų ir be sagučių.
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2 juodos, mažos skarelės.
2 juodos prijuostės be krūtinės.
6 spalvotos prijuostės su krūtine. __
1 kelionės rankoj nešama dėžutė.
1 ranknešėlis megztinis.
1 kišeninis laikrodis, ne per mažas su sekundų 

rodytoju.
1 šaukštas, peilis ir šakutė.
1 skėtis.
1 skrynutė su šukomis, muilu ir šepetėliu dantims 

valyti.
1 rūbų šepetys, reikalingi megzt ir siūt prietaisai.
1 skrynia.
6 virtuvės rankšluoščiai, 6 virtuvės prijuostės, baltos 

ar spalvotos.
Skalbiniai turi būti paprastai pasiūti ir be papuošimo, o 

tamsieji rūbai iš tvirtos, vadinamos klioštoriškos materijos. Visi 
rūbai turi būt numeruoti; paltai ne trumpi, siekt pat kojų; 
bliūzės su ilgomis rankovėmis ir neperšviečiamos materijos.

Nėra reikalo minėtąjį kraitį tuojau stojant įnešti; tik prieš 
pat darant apžadus tie daiktai turi būti pristatyti.

Kad išvengus nereikalingų pasauliečių lankymų, kurie tik 
kenktų lavintis vienuoliškoj dvasioj, visi pasimatymai ir pasi
kalbėjimai su pašaliečiais leidžiami kas trečias mėnesio ketvir
tadienis bei sekmadienis ir tai po pietų.

Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Kaunas. Moksleivių a t e i t in i n k ų v a k a r a s. 

Balandžio 29 d. «Saulės» namų salėj buvo surengtas vakarėlis, 
kuriame vaidinta, skambinta, dainuota, deklamuota. Prasidėjo 
bemaž visą valandą vėliau nekaip kad buvo skelbta programo
se. Kadangi bus galas šitokiam apsileidimui mūsų vakarėlius 
rengiant?

Vakarėlis prasidėjo vaidinimu vieno veiksmo vaizdelio 
«Aukso veršis». Kaip tik pakilo uždangalas, tuoj scenoj ir pra
sidėjo «apčiuopiamos naudos» rodymas. Tai ypač pradžiai iš
rodė per «riebu». Paskui žiūrėtojai jau apsiprato ir, ką darysi, 
žiūrėjo, kaip ta «nauda» buvo toliau plėtojama. O, varge tu 
mano! Ar ne laikas jau bent jaunimui, ypač ateitininkams 
savo vaidinimams pradėt rinktis dalykėlių iš kitokio repertuaro, 
o ne vien tik populerint «apčiuopiamos naudos» akciją? Tam 
darbui scenoj ir už scenos, jau ir be jų, ateitininkų, yra pakankamai 
mėgėjų. Tatai labai linkėtume, kad šitokio turinio vaidinimas 
būtų paskutinis at-kų rengiamuose vakarėliuose tiek «sostinėj», 
tiek «provincijoj».

Netikusius, nes, kaip minėta, per «riebius» vaidinimo įspū
džius kiek sušvelnino antroji vakarėlio dalis — dainos, dekla
macijos. Ypač pasigėrėjimo ir atsigavimo teikė vienų m e r-
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gaičių stygų choras (tiktai neapsieita be kitos lyties choro 
dirigento).— Musų vakarėlių užbaigimas visų vienodas: ir vėl 
«apčiuopiama nauda», tiktai šį kart jau tokiomis lytimis, kuomet 
ir kiekvienas iš publikos gali būt artistas: kitais žodžiais — šo
kiai ir žaidimai. O, tikriausia, tai šiąją mūsų vakarų ir vaka
rėliu programos dalį reikia laikyt pačiu svarbiausiu numeriu. 
— Gera dar, kad kalbamasis atrkų vakarėlis žadėjo, žmonišku 
laiku pasibaigt — pusiau dvyliktos. Z—ė.

Telšiai. T e 1 š i ų Va i d i 1 u t ė s. Kaip parodo praktika, 
niaty ti, kad visiems jaunuoliams esti labai sunku mišrioje atmos
feroje, t. y. veikti mergaitėms drauge su vaikinais.

Tas pats žymiai pasikartojo ir atskiroje At-kų organizaci
joje. Ypačiai tas labai paveikia mergaites.

Būnant dar kada vienoje kuopoje su vaikinais, norint ne
malonu prisipažinti, bet reikia pasakyti, kad mergaičių veikimas, 
išskyrus vakarėlių rengimus — prie to ir jos ne mažiau prisi- 
dėdavo,—buvo lygus 0. Nors tiesa, ir narių skaičius buvo daug 
mažesnis už vaikinų. Bet vis dėlto iš šalies žiūrint, labai kei- 
sta darėsi ir gėlėj ai suprasti, kad mergaitės ne tik nemoka, bet 
ir nenori mokėti dirbti. Bet ar ta nuomonė teisinga buvo?

Vaikinai, matydami tokį mergaičių pasyvumą, dažnai labai 
giliai ir Ironingai tarp savęs juokdavos, «ar ne būt geriau, kad 
mergaičių visai nebūtų kuopoje, nes, matyt jos tokiam darbui 
netinka?». Tai matant mergaičių sielos labai suskaudo.

Jos gerai pažino savo silpnumą ir klaidas, o kadangi taip 
ilgiau negalėjo būti, pradėjo planuoti išeit iš tos kebliosios pa
dėties: —pradėjo joms pulti mintis, be ne atskirai galės daugiau 
veikti? Tas sumanymas patiko beveik visoms mergaitėms.

Todėl jausdamos turinčios energijos ir ją išaikvoti pajėg
siančios tik grynoje vienspalvėje atmosferoje, susivažiavusios 
po vasaros atostogų 1921 m. jau per pirmąjį visuotinąjį At-kų 
susirinkimą įnešė sumanymą, kad mergaitės nori sutverti atskirą 
kuopelę.

Šitam sumanymui pritarė beveik visi vaikinai, tik daugumos 
veiduose pasikartojo ta pati ironinga šypsena, nepasitikinti mer- 
gaičiųjėgomįs.

Štai jau ir nauja kuopelė! Greit buvo sušauktas susirinki
mas, kuriame svarstė kaip pradėti ir veikti; išrinkta Valdyba.

Nepratusios sielos viešai pareikšti savo nuomonės, bet dau 
gi ausiai susilaikyti, per pirmą susirinkimą jautėsi labai keistai 
ir nesti didžia viltimi žiūrėjo į ateitį. Bet antras susirinkimas 

, buvo visai kitoks. Darbas pradėtas, net ir paskaitų jau buvo. 
Ir taip darbas ėjo kas kart sparčiau, jėgos didėjo. O toliau — 
net patys draugai turėjo nusistebėti ir tą paslaptį palikti spręsti 
pačiam Aukščiausiui: «kad jie buvo mergaičių sparnų varžyto
jai ir kodėl taip?..» —Kaip dabar mergaičių darbas eina? rodos, 
jau nevieną sykį buvo plačiai nupasakota «N. Vaidilutėje», to
dėl eiti gilliau daly kan man nebėra reikalo.
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Bet užtai apie jaunasįąs Telšių vaidilutes niekam nežinoma, 
kaip jų tartum ir nebūtų. Šiuomi ir pasiryžau įdomaujantiems 
šiek tiek suteikti žinių, jos atsiskyrė nuo vaikinų daug vėliau, * 
norint aiškiai suprato, kad ta pati priežastis neleidžia joms veikti, 
ir dar valandėlę 'žiūrėjo su pavydu į didžiąsias, kurios jau 
laisvai skrajodamos rinko gyvenimui reikalingų jėgų. Trokšda
mos būti ir jos tokios laisvos, antrame mokslo pusmetyje 1922 m, 
pradžioje karts nuo karto iškeldavo klausimus: «Ar ne geriau bū
tų atsiskyrus»?

Jų vaikinai, išgirdę tokius sumanymus, lygiai tiek pat be vil
ties į jąs pasižiūrėjo. Tiesa, tais metais jų veikimas ne labai 
per didis pasirodė, nes nebuvo ir kada, kadangi buvo atsiskyrusios 
tik prieš pat mokslo metų galą.

Per atostogas išsiskirsčiusios į kaimus, prisikvėpusios sveiko 
gimtinės oro, prisisėmusios energijos iš .sulūžusių bakužių, ku
rios ragino į darbą, ir atgal sugryžusios, pradėjo sparčiai toliau 
varyti jau pradėtą darbą: — Iš anksto nusistatė veikimo planą, 
kuriam sudėjo svarbiausias savo veikimui paskaitų temas ir 1.1.

Tiesa, daugiausiai aš jų veikimą pažįstų nuo 1923 m., todėl 
pasitenkinsiu vien tik tą laikotarpį apibūdindama. Kuopelėje 
narių esti 32. Susirinkimai daromi kas dvi savaiti. Juos nariai 
lanko su didžiausiu noru ir apleidžia tik dėl labai svarbių prie
žasčių. Dienotvarkę užpildo visados panašiai. Per kiekvieną 
susirinkimą esti skaitoma po 2-3 paskaitas įvairaus turinio, Taip 
pat sakomos eilės, turiningos pasakos ir prakalbos. Be to, prak
tikuojama «laisvoji tribūna», čia draugės turi progos pasidalyti 
savo kasdieniais įspūdžiais, kas labai pakelia ūpą. Duodama 
daug klausimų, kartais labai svarbių ir įdomių, kuriuos priima 
paskaitų temoms. Kiti klausimai menkesnės vertės tuojau at
sakinėjami. Čia kiekviena draugė turi progos išreikšti savo 
nuomonę ir tuo papildyti dalyką.

Apskritai sakant, visos draugės taip įtemptai energingai 
darbuojasi, kad neapsiriksiu pasakius, jog nėra nė vienos mer
gaitės, kuri nebūtų užpildžiusi kokio nors dienotvarkės punkto.

Pačios svarbiausios veikėjos, kurios net jau po tris ar 
daugiau paskaitų esti parašiusios ar kaip kitaip dažnai dienot
varkę užpildo esti šios: Z. E. J-ės (II kl.), K. K-ė (III kl.), 
E. A. K-ės (IV kl.) ir k.

Tas visas jų veikimas taip neblogai eina gal todėl, kad 
jos suprato, kame yra tikrasis darbo palaimos šaltinis ir iš kur 
jėgų semti. Jos pažino tikrąjį Globėją, kuris tegali išmokyti saugotis 
nuo įvairių gyvenimo pinklių, kuris tik temoka saugoti vaidilu
čių nekaltybę, t. y., Kristų.

Todėl kiekvieną mėnesį eina išpažinties, priima šv. Sa
kramentą. Be to, apie 15-ka narių esti eucharistininkėmis, ku
rios kiek galėdamos stengiasi tvarkyti savo gyvenimą pagal nu
rodytas taisykles ir t. t. ’ 
Telšiai 23 — V — 22. . Am —n d a.
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i

.Marijampolė. «Marijos vaikeli y».kuopei ė. 
Pavasaris, visiems priduodąs gyvumo, energijos, mūsų «Marijos 
vaikelių» taip pat neaplenkė. Visos subruzdome ir tas mūsų 
bruzdesys apsireiškė įvairiais būdais. Visos pasiryžome kaip 
nors įsigyti knygynėlį. Pats nariai vieni knygų, kiti pinigų pa
aukojo. Iždas mūsų mažas; nėra iš kur paimti lėšų: nario mo
kestis nedidelis. Bet vargais negalais knygynėlį įsigijome.

Mes gerai supratusios visos kaip reikalingas yra sportas, juo 
susidomėjome. Vienas mus užjaučiąs inteligentas paaukojo ke
liolika litų sporto įrankiam įsigyti.

Gegužės mėnuo tai mūsų Globėjos Marijos mėnuo. Laike 
gegužinių pamaldų visos drauge prieš Jos altorių. Šį menesį 
švęsime sukaktuves 2 metų nuo įsikūrimo mūsų kuopelės. Bus 
priimama nauji nariai. Kandidatų pramatoma labai daug, nes 
mūsų kuopelė kaskart vis didėja. Ypač žemesnių klasių mer
gaitės stengiasi likti nariais, nes jos žino, kad tai vienintelė joms 
lavinimosi proga. Gana dažnai yra laikoma paskaitos, ir kaip 
tik temomis, labai prieinamomis ir reikalingomis jaunutėms ka
talikėms mergaitėms.

Šiaip mūs darbo programa susideda iš smulkmenų. Kiek
vienos klasės būrelis nusitaria padaryti vienokį ar kitokį gerą 
darbą: pamokų metu ramiai sėdėti, atlankyti ligoninę ir t. t... 
Bet jei Įmoksime menkus, mažus darbus gerai atlikti, bus pri
einamesnį ir svarbesnieji... «Marijos vaikelis».

Plungė. Šių metų sausio 13 d. mūsų gimnazijoj susitvėrė 
Naujosios Vaidilutės sesučių kuopelė. Šioj kuopelėj dalyvauja 
visos mokinės be pažiūrų skirtumo. Nuo kuopelės įsikūrimo 
turėjome 4-ris susirinkimus, kuriuose ėjo paskaitos, pašnekesiai ir 
buvo gvildenami klausimai. Daugiausiai susirinkimui gyvumo duo
da klausimai. Tiek kartais jie gyvina, kad ir poros valandų susi
rinkimui neužtenka. Klausimų įnešama gana rimtų, kas parodo, 
jog mergaitės moka galvoti ir rimtai žiūri į savo ateitį. Kai ku
rios mūsų sesutės, supratusios gyvenimo tikslą, visai surimtėjo. 
Tik gaila, kad kai kuriose mūsų dar sesutėse vyrauja kažkoks keis- 
tas šykštumas. Taip antai, N. Vaidilutei atėjus, visokiais bū
dais nuo jos atsikalbinėja. Iš 50 sesučių neįstengia net 30 ekz. 
palaikyt. Bet vis dėlto, yra vilties, kad su laiku visos supras N. 
Vaidilutės vertę, išmoks, ją branginti kaipo savo sielos vadovę, 
patarėją ir auklėtoją. Jau ir dabar stebisi jos kilnia dvasia, jos 
karštu noru mergaites pakelti.

Brangioji Vaidilute - sesute! mes be galo tau dėkingos 
už taip puikius ir pilnus meilės bei pasišventimo straipsnelius. 
Siunčiame tau, Vaidilute, kuo širdingiausių nuo mūsų kuopelės 
linkėjimų. Tegu tavo skaisti šviesa kiaurai skverbiasi j mūsų 
sesučių sielą. Tegu tavo dvasia skraido po visas Lietuvos ir 
kitų šalių mokyklas ir jungia mus į vieną bendrą šeimyninį ratą.

Sesutė.
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