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Brangioji Vaidilute!

Mes, priėnietės, besiruošdamos į mokslą ir noro amos 
laimingai sutikti Tavo gyvenimo trečiuosius metus, svei ame 
Tave ir linkime geriausios kloties.

Lai šie mokslo metai bus Tau malonūs, kaip pavasario 
saulutė, ir brangūs, kaip puikiausi žemčiūgai.

Lai visi siu metu keliai, kuriais keliausi, bus lygus ir iš- i- t'

dabyti gražiausiais kvepiančiais žiedais.
Tegul laiminga plauksi banguotu okeanu j laimingą, dar 

neatrastą šalį.
Tegul Tau Kryžius bus jūros žibintu, plaukiant naktų 

tamsybėj.
Ilgai kentėjom be Tavęs, ilgai vargom, skurdom. Bet 

dabar sulaukėm šviesos žiburėlio, sulaukusios Tavęs, Brangioji.
Tat dirbk, Sesutė, ir šiuos metus mūsų naudai, o Tavo 

** į 9 L*
kilnūs darbai taps gražiausiu liaurų vainiku.

Priimk, Brangioji, šiuos linkėjimus, mūsų širdžių tikruo
sius jausmus ir lankyk mus, kiek galėdama dažniau, kad vėl 
neužmigtume praeities miegu.

Ta savo šventa Idėja uždegk kiekvienos moksleivės širdį.
To nuoširdžiai linkėjame!

Prieniečių vardu
G i r i o s G e g u t ė.

Prienai, 23-VII-27.

Viešpaties tarnaitė.
Kuomet auksiniai saulės spinduliai, nubučiavę turtingą va

saros žemelę, rausvai dažė vakarį dangaus ruožtą, o sodno me
džiai, dieną saulėje kepę ir vėjelyje šiurenę, nun lyg maldai 
nutilo. — Birutės seklyčios langas jau senai buvo atvertas. Va
saros atostogoms parvykus, po linksmų darbelių laukuose šei
mynos tarpe, po rimtų atostogų skaitymėlių, vakare valandėlę 
rimtas gyvenimo dūmas svajoti jos buvo mylimas užsiėmimas. 
Mat, nebužilgo ji gimnaziją baigs, reikės rimtai rimtai pagal
voti ir... leistis audringon gyvenimo kelionėn.

Pro sodnan atvirą seklyčios langą vidun veržėsi ne vien 
vasarnakties tyla, ne vien šausiančių. gėlių kvapai, bet drauge
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202 Viešpaties tarnaitė 

su slapčia žvaigždelių kalba ir kilnios mintys. ..
Niekas, protingai mąstąs, tuomet negalėjo abejoti regimo

jo pasaulio tvarka, grožiu, armonija. Pasaulis^ tikrai buvo ver
tas kosmo*) vardo. Gamta - tai antrosios Sv. Rašto knygos, 
tik, kuriose jau ne įkvėpti žodžiai, bet įkūnyti darbai liudijo 
išmintingiausį Geometrą, galingiausi Arkitektą, kilniausią Grožį. 
Toje pasaulio — kosmo — vienumoje, grožy, armonijoje yra jo 
tiesa. Ir ne žmogaus galėję yra tą pasaulio tiesą suardyti. 
Žmogaus uždavinys — save reformuoti, kad ir jis — žmogus 
— mažas pasaulis — kosmo panašumu savo sielos jėgas vie
numoje, tvarkoje, grožy ir armonijoje tvarkytų.

Tačiau pasaulio žmonijos gyvenimas visai kitoks... Brol
žudiškas kraujas... geiduliai... neteisybės ir k. liudija, kad 
žmonija nedorybėse skęsta. O kodėl?— Kad žmonija panie
kino amžinosios Išminties įstatą, paniekino Jos Žodį, atmetė 
Dievo valią. Žmogus šiandieną savo gyvenimu jau nebekarto
ja drauge su Kristume Alyvų darže: «Tėve, tačiau ne ma
no, bet Tavo teesie valia» ir, sekdamas savo užgaidas, iš- 
puikęs pildo savąją valią, rašo pats sau ištvirkimo įstatus. Tie
sa, nors kai kurių lūpos ir mini kilnios Viešpaties maldos žo
džius: «Teesie Tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje», bet 
ar yra suprantama, ar širdimi atjaučiama, kad tais žodžiais mei
lė iš Dangaus kviečiama, kuri gerais darbais ir dora privalo 
gyvenime reikštis?!. Tuomet Dievo valia reiškiasi mumis šioje 
žemėje, tuomet dangus į žemę prisilenkia, tuomet tarnaujama 
amžinajam tikslui, kurį skelbia pasaulio — kosmo— armonija.

Tokios mintys gaivino Birutės širdį, pamilusią kilnius gy
venimo idealus. Jai darėsi ir malonu ir gera, prisiminus tiems 
idealams pasiaukojančius asmenis.

— Bet moteris tai sävo prigimtimi yra auklėtoja, moky
toja, dieviškųjų idealų skiepytoįa. Moteris, gerai savo uždavi
nį supratusi ir pasišventusi, gali tinkamiausiai žmoniją ir tautą 
gaivinti, joje Dievo valią plėsdama, Jo garbę didindama*.

Tas mintis sutraukė, pasigirdęs bažnytkaimio varpų bal
sas, raginąs pasimelsti į «nusidėjėlių Užtarėją» už Dievo valios 
ištiktas sielas...

* * 

l

Nuoširdžioje maldoje, sako, atsigaivina siela. Jaunoji Bi
rutė ir ši vakarą, kaip jau nekartą, tą pati patyrė. Dan
gaus Karalienė — tas skaistusis moteries idealas, rodos, dar 
tyriau apiplovė jos mintis, siekimus. «Štai aš Viešpaties 
tarnaitė» — skaisčiausios Panelės žodžiai po šios dienos 
svajonių jai ypač tiko. Dievui tarnauti tai yra karaliauti; 
— tai gerai Birutė suprato. Dievui tarnauti — pildyti Jo va
lią, gerai daryti. Dievui tarnauti galima visur ir visuomet: vie-

_ t '
1 —" ' ■ r

> *) Pasaulis graik. kosmos darnumas, sutartis, grožis
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nuolyne, mokykloj ar audringo gyvenimo sūkury; čia vien svar
bu, kad savo pareigas tinkamai eitum tvirtėdama doroje ir ją 
kituose diegdama.

—Tai mūsų visų uždavinys mūsų — vaidilučių — mąstė 
Birutė užverdama seklyčios langą.

Čia jai dar kartą vasaros naktis tyliai dvilktelėjo į vei
dą, dar kartą, ryški gamtos armonija jai tarė slaptą, bet gerai 
suprantamą žodį ir dingo iš akių...

Kažin: gal puikioji Armonija aplankė ją ramiame skaisty
bės sapne! ..

Drebančios rankos.
Vienas jaunųjų vokiečių rašytojų, Petras Dörfler’is, savo ne 

seniai parašytame straipsnyje sakos atsimenąs iš savo mokyklos 
laikų, kaip, jam išvažiuojant iš namų po švenčių, sukietėjusios 
nuo darbo jo tėvo rankos ' čiupinėdavusios seną, nudėvėtą, su 
dirželiu užrištą piniginę, duodamas mokiniui sunkiai uždirbtus 
skatikus, ir pirštai visumet mažumą drebėdavę. Ir tas drebė
jimas, kalbąs apie rūpesčius ir vargus, visados stovėdavęs jo 
sieloje, saugodamas jį nuo kvailų, vėjavaikiškų išlaidų.

Kiek dabar Lietuvoje taip dreba tokių sukietėjusių nuo 
darbo rankų ir ar mūsų jaunimui stovi jos sieloje taip, kaip 
Petrui Dorfleriui? Apsižvalgęs po tuos abiejų lyčių mokinių 
būrius, gauni, nuliūdęs, neigiamai į tai atsakyti. Kai pažiūri, 
kaip jie piauna, kur nešėjo, vėjavaikiškai leisdami tėvų uždirb
tus skatikus, kaip aikvoja tuos skatikus tokiems daiktams, be 
kurių kuopuikiausiai gali apsieiti, pradedant parėdais baigiant 
atvirutėmis, kurių būtinai reikią prisipirkti krūvų krūvas — imi 
manyti, kad jų tėvai yra turtuoliai, kurie be jokio vargo nuo 
kažkokio aitvaro gauna saujomis litų ir dešimtinė mažiau ar 
daugiau jiems patys niekai.

O juk visi tie jaunikaičiai ir jaunos mergelėj iš mažens 
mato, kaip prakaituoja bedirbdamas tėvas, kaip mamunėlė renka 
kiaušį prie kiaušio, spaudžia sūrius ir suka sviestą—gink Dieve, 
ne sau pasigardinti, bet nuvežti į turgų ir, pardavus, pridėti 
vėl keletą skatikų į seną maišelį, kur kraunama pinigai vaikui 
«į giminaziją». Ir jei tas vaikas be tikro reikalo, lengvabūdiš
kai, neapsimąstęs aikvoja tokius pinigus, argi jis nėra baisus 
egoistas? Jaunimui reiktų rimtai, giliai pagalvoti, kokie bus 
tokio aikvojimo rezultatai, kur jis nueis eidamas tokiu ke
liu. Neužmirškime, kad žmogus, būdamas visokių galimy
bių rinkinys, gerų ir blogų, be galo, greit įpranta ir į gera 
ir į bloga. Jo dvasia gali priprasti prie baisiausių dalykų, prie
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kraujo, nuožmumo, prie begėdiškiausių darbų, taip pat, kaip 
ir kūnas, pabuvęs ilgiau dvokiame ore; kad pripranta prie jo ir 
paskui jau nebejaučia dvoko. Atsiminkite tai visur ir visados, 
kiekvieną valandą ir kiekvieną minutę, dieną ir naktį, namie 
ir mokykloje, nes yra tai viena svarbiausiųjų jums tiesų. Del 
to svarbiausia, kad rodo, nuo ko pareina visa jūsų, ateitis: jei, 
jauni būdami, stengsitės elgtis neegoistingai, dorai, sąžiningai,tai 
ir paprasite būti neegoistai, dori ir sąžiningi ir priešingi darbai 
stumte stums jus nuo savęs, lyg dvokus oras. Juk ir mūsų se
novės patarlė sako: «J ką jaunas įprasi, tą senas teberasi».

Į ką gi jūs įprantate leisdami tėvų pinigus ne būtinai rei
kalingiems daiktams? Pirmų pirmiausia įprantate «piauti, kur 
nesėjote», vad. gyventi iš kitų darbo. Žinoma, kol tebesimokate, 
kol teberengiatės gyventi, negalite dar užlaikyti patys savęs ir 
to niekas iš jūsų nereikalauja. Bet jūsų garbė, jūsų sąžinė, 
jūsų dora reikalaiija, kad svetimu darbu naudotumėtės, taip 
sakant, bijodami nė valandėlei neužmiršdami, kad čia nė jūsų 
pasėta ir dėl to mažindami savo išlaidas, kiek tik begalima. 
Jei nepažadinsite savyje ir neišlavinsite tos šventosios baimės, 
tai kaip dabar pilna sauja semiate tėvų pagamintą turtą, taip 
paskui, išėję ir valdininkus ir įvairios rūšies profesininkus, sem- 
site pilna sauja tautos pagamintą turtą ir jūsų obalsis bus: kuo- 
mažiausia dirbti ir kuo daugiausia imti. Jei dabar nematote tėvų 
drebančių, sukietėjusių rankų, nematysite paskui nė visos tau
tos drebančių,1 nuvargusių rankų.

Antra — papraatate būti egoistai. Leisdami tėvus atsisa
kinėti nuo reikalingų daiktų, kad jūs turėtumėt pinigų nereika
lingiems, be galo kietinate savo širdį. Ir paskui, sukūrę savo 
šeimyną, būsite ir jai tokie pat egoistai, laikydami savaime 
suprantama, kad visi šeimynos nariai atsirakinėtų nuo viso ko 
jūsų naudai.

Ką gi jau besakyti apie tolimus, svetimus žmones! Tegu 
jie neturi nė vienų nesuplyšusių marškinių, bitik jūs turėtumėt 
kas dien kitokią bliuzelę ir gražiai papuoštų baltinių; tegu jie 
vaikščioja basi, bet jums turi būti liakeruoti pantofliukai; tegu 
kiti neturi lig soties nė juodos duonos—jūs negalite gyventi be sal
dainių ir papierosų. Gerai. Bet jau tiktai nesivadinkite tuo
met krikščionimis, meldžiamieji! Nes, iš tikrųjų nėra žmonių 
tolimesnių už jus Tam, kurio vyriausis įsakymas yra: «Mylėk 
savo artimą, kaip pats save».

Pagalios, paprantate tenkinti savo užgaidus. Jei žmogus 
žinosi turįs augštesnį paskyrimą, gyvenąs augštesniam tikslui, 
ne tanų kad parašęs ant savo vėliavos obalsį «Carpe diem!» 
stengtus ištraukti iš gyvenimo kuodaugiausia gėrio, tai jis būtinai 
turi mokytis apsigalėti, atsižadėti, valdytis, aukotis. Kaip sodi
ninkas kad norėdamas puikiai pražydinti rožių kerą, piausto 
jam nereikalingas gausias atžalas, taip ir mes privalome nuolat 
piaustyti savo gausius norus, kad mūsų siela pražystų gražiu
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žiedu. Reiktų visados atsiminti tuos gražius žodžius: «Kas 
neatsisako nuo to, kas leista, tas nemokės atsisakyti nuo to, 
kas neleista» — nes nepratęs valdyti ir gniaužti savo geidulius, 
žmogus neišvengiamai tampa tų geidulių vergu. Todėl kiek
vienas krikščionis būtinai turi būti iš dalies askėta. Askėza 
yra dvasiai tai, kas druska medžiagai: saugoja nuo puvimo.

Papratę daug leisti sau patiems, kad, gailestingumo pa
imti, ir norėtumėt kartais ką sušelpti, kuo besušėlpsite? Jei 
patys prisivalgę visokių skanumynų ir prisipirkę įvairių papuo
šalų už keliasdešimtis litų, mesite kokį centą alkanam ir nuo
gam artimui, «kokį turėsite užmokesnj? Argi muitininkai ir 
pagonys tai nedaro?» '

Rusų rašytojas Turgenev’as vienoje savo «poezijų proza» 
pasakoja apie vieną neturtingą sodiečių šeimyną, priėmusią naš
laitę į savo nuskurdusią trobelę. Seimininkė dejavo, kad pri
ėmus Katrę, reikią jos naudai išleisti paskutinius skatikus, ne- - 
bebusią už ką nė druskos nusipirkti sriubai pasūdyti.

— O mes ją... ir nesūdytą — atsakė vyras. Taip — tas 
teįstengia tikrai krikščioniškai mylėti artimą, kas dėl jo moka 
atsisakyti nuo daugelio daiktų ir tokią auką, kaip tą našlės 
skatiką, Dievas įrašo į gyvybės knygą.—Visos tos pastabos 
tinka ir tam, kas nebesinaudoja tėvų lobiu, gyvendamas iš savo 
darbo. Kiekvienas, kad ir savo uždirbtas turtas, yra depozitas, 
iš kurio reiks kuomet nors duoti sąskaitą visoko Viešpačiui. 
Niekas negali pasakyti, kad jo uždirbamuose piniguose tėra jo 
vieno darbo. Ne — yra juose tūkstančio žmonių drebančių, 
sukietėjusių rankų, prakaito, pastangų, vargo, todėl aikvodami 
juos vien savo pačių reikalams, vis tiek piauname, kur ne
sėjome.

Kiekvienam žmogui reiktų iš pat jaunystės išrašyti ant 
savo širdies tuos auksinius šv. Augustino žodžius: «Svetimą 
turtą turi tas, kas turi pertekliaus». Tuomet visos tos sukietė- 
jusios, drebančios rankos nesigniaužtų į kumštis, užuot laiminu
sios, ir ta gražioji žemė nebūtų patvinusi neapykanta.

Marija Pečk a u skaitė.

Prieš Tavo altorių.C . .

Tylu... Ne balso negirdėti... Tik aš, tarsi, priešinga visam 
sutvėrimui, ardau tą tylą.

Aš einu ten, kame noriu pasilsėti Priėjusi atvėriau skam
bias bažnyčios duris. Ir ten tylu... ramu... Viskas, tarsi, po di
delės šventės ilsisi... Tik viena lemputė, kuri spindi dieną ir 
naktį prieš didįjį altorių, tik ji man primena, kad turi kas nos 
budėti, turi kas nors mane nuvargusios čia laukti. Ir prisiarti-
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nusi žiūrau į tą altorių, kuriame regiu Tą, Kurį mano siela taip 
myli.

Nesijutau, kaip mano kūną" su varstė šalti šiurpuliai, pamąs
čius: «Kas aš esu!» Argi aš... Kuri taip silpna, taip nemokanti 
atsilaikyti gyvenimo bangoms, galėčiau klūpoti prieš Tavo 
altorių... w

Bet ne! Salin nusiminimas! Štai tyliai kabo prieš mano akis 
žalioji vilties vėliava. Jos paunksnyje eidama turėsiu atsiekti 
savo tikslą. Ji mane ves išganymo keliu, kuriuo einąs niekuo
met nežūsta.

O kaip man čia ramu!.. Daug kas teikia gražaus įspūdžio. 
Daug svajonių plaukia it bangos per mano suvargusią galvą. 
Čia ir katafelis — su vėliavomis gražiai papuoštas stovi. Tik 
jis man primena gyvenimą anapus karsto.

Daug ten turėjau laiko praleisti, malonu būti, lengva ilsė
tis. Tik čia sukilusieji gamtos giesmininkai pradėjo man truk
dyti. Pagalios garsusis varpas pabudino mane iš tų saldžių 
svajonių...

Taip, tik čia atsilsėjo nuvargusi mane siela...
Girios Gegutė

Kapinyne.
Gražus, tylus vasaros vakaras. Nusiraminę stovi kapinyno 

medeliai. Tik retkarčiais lakštingala liūdnu skambiu balseliu 
traukia savo giesmelę, rodos, meldžias ji už visus, kurie tik čia 
ilsis. Iš vieno jai medelio perlėkus kitan, sudreba balti beržų 
lapeliai ir vėl tylu, ramu...

Einu siauryčiu kapų takeliu ir skaitau nuliūdusių kryžių 
parašus. Štai ir mano seselės kapas ir jai tas kryžius vien 
draugu. ?

Viešpatie! Kaip čia ramu... Kaip malonu čia pasilsėti!.. 
Štai, ant šio kapo, prie šios išganymo žvigždės — kryžiaus, auga 
baltoji rožė, žalios rūtytės. Sesele, tariau jai, — ar esi tokia 
laiminga, linksma, kaip ši žydinti gėlė? Ar giedi savo Sužadė
tiniui, kaip ši lakštingala tau?!...

Nieko negirdėti... siela aname gyvenime, o kūnas dulkė
mis virto; kas man bepasakys?

Bet aš pilna vilties, kad tu Jo karalystėje viešpatauji. Tu 
Jį mylėjai ir Jis tave jaunutę pasišaukė, neleido ilgai ašarų pa
kalnėje vargti — kentėti. Tad ir dabar teplaukia ši mano malda 
aukštybėsna, tedidina tavo garbės vainiką . . . . . . .

Kelk sesele, iš šio baltų smilčių kapo, eisiva pasivaikščioti, 
abi atlankysim užmirštus, žolėmis apaugusius kapus. Bet ne! 
Tu jau žinai kas esi, kam gyvenai, o man tai dar uždavinys.

F
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Tad, sudie, brangioji sesyte, laikas jau tave apleist. Težydi 
tau šios gėlės ant tavo kapo, teprimena man, jog ir aš, gal ne- 
poilgam, šalia tavęs ilsėsiuos, gal ir man lakštutė kartu su gar
singu varpu kas dieną Requiem aeternam pagiedos.

Neveltui lankau aš tą žaliąjį kapą, 
Ir semiu svajones nuėjus tenai — 
Kad laiminga užvertus gyvenimo lapą, 
Su visais ten linksminčiaus aš amžinai.

Girios Gegutė

< Apie elgimąsi.
(Tęsinys).

Pagarba.
Pagarba yra geriausioji meilės dalis. Kas jos neturi, tas 

nežino vieno gražiausiųjų šiame gyvenime jausmų. Be to, pa
garba yra tikrai kilnaus pobūdžio ženklas ir būtinoji ant doros 
pamato pastatyto gero elgesio sąlyga. Kad žmogus ir kuoge- 
riausiai žinotų visas mandagumo taisykles ir jų laikytus, jei jis 
nors menkiausiu mažmožiu, nors trumpa veido išraiška parodo 
neturįs pagarbos jausmo, jis nėra tikrai gerai užauklėtas.

Deja, kaip tik mūsų laikais žmonės vis mažiau ir mažiau 
supranta, kas tai yra ta pagarba. Gėdos ir skausmo pilni, ma
tome to fakto išdavas: anarchiją ir sužiaurėjimą skersai išilgai. 
Del to pasistengkime pagalvoti, kas yra pagarba; ką reikia ger
bti ir kaip nusidedamą tam jausmui.

Natūralūs, nesugedęs žmogus jaučia kažkokią šventą baimę 
to, kas amžina ir kilnu; jis bijo viso gero šaltinio — Dievo.1 
Bet tame jausme nėra nėmaž vergiškos baimės ir jis nėkiek ne
žemina žmogaus. Priešingai. Maldingai nusilenkdamas Augš- 
čiausiajam, susipranta žmogus esąs Jo padaras ir tuo būdu Jo 
dalis, nors ir gerai jaučia savo žemumą ir menkumą. Jo ilge
sys kelia jį aukštyn, ir besimelsdamas baimės ir nuostabos pa
imtas, jis jaučiasi esąs pats pakeltas ir pašvęstas. Didelė do
rinė pagarbos vertė kaip tik tame ir yra, kad ji liuosuoja mus 
iš savo «aš» pančių, kad ji yra supratimas kaž ko kilnesnio, 
tobulesnio, prie ko su natūralia, įgimta meile veržias mūsų ge
resnioji pusė. Todėl kas išjuokia, žemina, niekina šventus ki
tiems dalykus, tas nusideda tiesiog neatgailėtinai. Jis kerpa 
sielai sparnus ir stumia ją žemyn j purvyną,

Kas gi sulaiko žmogų prideramose ribose ir žaboja jo ai
stras? Baimės žmonių nustatytųjų papročių neužtenka, tai ma
tome kasdien. Išlaukinė prievarta, kad ir būtinai reikalinga 
valstybės tvarkai laikyti, betgi menkai tepavaduoja iš vidaus 
einantį priedermių supratimą. Jei mūsų nepančioja žmogaus 
garbės jausmas, dora ir mūsų augštesniojo paskyrimo supratimas,
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tai mes lengvai aplenkiame visas taisykles. Įstatymas tuomet 
tėra pildomas, jei yra gerbiamas.

Kas netiki į Dievą ir nenuvokia savo priedermių Dievui, 
tas stinga tvirčiausio pagarbos pagrindo. Tačiau yra vienas 
grynai žmoniškas ryšys, kurs kiekvienai geresnei sielai turėtų 
įkvėpti to jausmo kartu su natūralios meilės jausmu: santykiai 
vaiko su tėvais. Bet kaip tik čia, šeimynoje, kuri yra pamati
nių valstybės elementas ir kurioje glūdi tautos atgimimo daigai, 
sugedimas yra jau baisiai giliai įleidęs savo šaknis. Retai kur 
jau berasi pasiduodančių tėvams vaikų, kaip kitąsyk kad bū
davo, pasitikėjimo daugiau prityrusiais vadovais, meilingo rūpi- 
nimos tėvų labu ir vargais. Beveik visur viešpatauja atvirai 
įžulas savo brangaus aš pirmon vieton statymas, visai klaidin
gas laisvės ir nepriklausomybės supratimas, išdidus kritikavimas 
ir peikimas viso ko, dažnai net tokie santykiai, kad tėvai tėra 
vaikams vien išnaudojimo objektas. Jei taip eis toliau, turės 
ateiti valanda, kurioje šeimyna sugrius ir žmonės ims gyventi, 
lyg banda.

Tie faktai yra be galo liūdni, bet dar daug labiau vai
kams, negu tėvams, nes pirmieji patys nenusimanydami, kerta 
savo pačių būvio šaknis. Jie rengia tikrai baisią ateitį, kurioje 
visi įgimtieji ryšiai liks nutraukti, visa meilė išnaikinta, visa, 
kas kilnu ir gražu, su šaknimis išrauta, — ateitį, kurioje vieš
pataus stipresniojo teisė ir noras gėrėtis.

Kas gi to galėtų norėti? O dėl,to mūsų jaunimas to nori, 
tik blizgių, akinančių obalsių suklaidintas, pats to nenusimano. 
Tėvų patyrimo, gerumo ir pasiaukojimo gerbimas yra šeimynos 
pamatas ir drauge ištikimiausia žmoniško būvio parama. Bet 
su tuo gerbimu nesutinka spirimasis prieš kiekvieną įspėjimą, 
atkaklus: «Aš nebemažas vaikas, geriau žinau!» ir «Ne, taip 
nesiduosiu valdomas!» Apskritai, be galo yra juokinga remtis 
savo teisėmis ir nepriklausomybe tokiuose santykiuose, kur vie
na pusė nuolat duoda, o kita tiktai ima. O jei jaunikaitis ar 
jauna mergelė ir yra jau taip toli nuėję, kad patys gali išsilai
kyti, tepamąsto, kas juos prie to privedė. Niekados jie neį
stengs atsimokėti tėvams už jų meilę ir rūpesčius ir bus jų sko
lininkai lig pat savo amžiaus galo. Jie tegali atsilyginti, kai 
sukūrę savo šeimynas, sąžiningai eis tas pačias pareigas, 
kurias ėjo kitąsyk jų tėvai.

Todėl pirmoji ir švenčiausioji jaunimo priedermė — ir jo 
paties naudai, nes tuo pačiu atsimokės jam jo paties vaikai — 
taip elgtis su tėvais, kad jie visur matytų jo dėkingos pa
garbos Yra glaudžių vaikų, kurie mėgsta rodyti savo prisi
rišimą prie tėvų nuolatiniais bučiavimais ir glamonėjimais. Bet 
tai dar nerodo juos esant gerus vaikus Daug daugiau meilės 
parodysime noromis klausydami tėvų, rūpestingai mąstydami 
apie tėvų nuovargį, vengdami visa, kas juos erzina ir skaudžiai 
užgauna, išsižadėdami norų, kurie pervirš tuština maitintojų pi-
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niginę, valdydami savo nekantrybę ir blogą, ūpą. Net ir geri 
vaikai dažnai sunkiai klysta manydami, kad tėvų nereikią tiek 
paisyti, kiek svetimų žmonių, nes juk «jie nepalaikys tai pikta» 
Tartum artimiausieji ir brangiausieji žmonės nėra mūsų artimi 
ir nereikia jų mylėti. Del to visados pasiryžusio dovanoti tėvų 
atlaidumo kaip tik reiktų juo labiau stengtis niekados jų neuž
gauti, nenuskriausti ir visumet elgtis su jais kuošvelniausiai.

• *

Berods tėvai turi mums būti prieteliai, visų prietelių my- 
imiausieji ir geriausieji, tačiau visados tokie, kurie stovi augš- 
čiau už mus, kuriuos mes gerbiame, niekados lygūs mums 
draugai, su kuriais nedarome jokių ceremonijų. Laimingas, kas 
tai laiku supras ir sulig tuo elgsis!

■c

Tos savidrausmės užmokesnis yra didžių didžiausis. Mei
lė, vienybė ir taika namie yra brangiausia, mirtingam žmogui 
teikiamas turtas. Jis atsveria visus žemės turtus ir gėrius.

Tėvų pavaduotojai yra mokytojai ir auklėtojai. Juos taip 
pat reikia gerbti, tik įgimtos meilės vietą užima čia dėkingumas 
už jų vargus. Kiekvienam mokytojui, rimtai einančam savo pa
reigas, turime rodyti kuodidžiausios pagarbos. Labai pigu yra 
išjuokti mokytojų ypatybes, bet ar tie išjuokėjai išdykėliai pa
mąsto, kiek reikia kantrybės ir kiek mokėjimo valdytis, taip 
per metų metus aukoti savo dvasios, proto ir širdies jėgas sve
timam, dažnai įžulam jaunimui? Ir kiekvienas tinginys ir aki
plėša turėtų gerai įsidėti į galvą, kad mokytojui nei mokslas 
yra savaime atlėkęs iš oro, nei ramybė bei teisingumas yra 
įgimta, bet kad ir jis savo laiku gavo sunkiai darbuotis, kol 
visa tai įsigijo. Iš mokytojo reikia imti pavyzdį, ne ligūstai 
jį įsimylėti ir ne lygiai kvailai neapkęsti. Kas duoda meilės ir 
pagarbos, tas visados ir pats randa meilės. Taip yra ir moky
tojo su mokiniu santykiuose.

Taip pat gerbtina yra senatvė. Nieku taip aiškiai nepa
rodome savo širdies žiaurumo, kaip išjuokdami žilus plaukus, 
girdamies jėginga jaunyste ir niekindami mažesnę augesniojo 
amžiaus energiją. Jaunimas privalo pamąstyti, kad kas šiandien 
yra senas, kitą syk yra buvęs taip pat mitrus ir jaunas ir kad ir 
jis pats kasdien tampa senesnis ir jo paties žydintį kūną neiš
vengiamai prispaus senatvės sunkenybės. Ir vienos tos minties 
turėtų užtekti savo užgaulingai pajuokai suvaldyti. NeprOšalį 
taip pat būtų šiek tiek pagalvojus, kiek vargo ir rūpesčių gavo 
pakelti žmogus, kol į jo dailią odą įsiarė tos gilios vagos. Tas 
galvojimas turėtų mus išmokyti meilingai padėti seniems žmo
nėms ir rūpintis jais: čia pastumti kėdelę po nuvargusių kojų, 
ten uždengti perskaidrią šviesą, pašalinti vėjo gairinimą, padėti 
apsivilkti, paduoti stiprią ranką pasiremti. Tokia pagarba pri
stovi jaunimui tūkstantį kartų daugiau už elegančiausį ir brart- 
giausį rūbą.

11
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Kas yra nelaimingas, sergąs ir tuo pačiu bejėgis, tas yra 
sunkiai prispaustas Dievo rankos. Mes privalome jj gerbti, 
privalome iš vienos pusės stengtis pašalinti kiekvieną akmenėlį 
iš po jo kojų, iš kitos stebėdamies žiūrėti, kaip tvirta širdis 
daro stebuklus net ir nustipusiame kūne. Ne vienas jaunas 
padarėlis turėtų gėdėdamasis nuleisti akis, sulyginęs savo—rre^ 
kantrumą dėl visokių mažmožių su didvyrišku daugelio sunkiai 
kentančių žmonių pasidavimu ir meilumu ir angelišku giedrumu.

Pagarbos reikia dar rodyti ir visam tam, kas gražia dailės 
forma kreipias į mūsų sielą Kritikavimas ir žeminimas dailės 
veikalų, kuriais gėrėjos ir tebesigėri žmonės, visai nėra subren
dusio proto ženklas. Greičiau kaip tik priešingai — rodo ne- 
subrendusį protą. Net ir tas, kas stinga dailės jausmo, turėtų 
suprasti, kad ta stoka nė kiek neįrodo dailės veikalo menku
mo. Kas turi silpnas akis, tas betgi negali sakyti saulės šviesą 
esant silpną ir menką.

Pagalios gerbtinas yra kiekvianas sąžiningas veikimas ir 
siekimas, kiekvienas gilus įsitikinimas, kiekvienas grynas suma
nymas. Kas visa tai gerbia kituose ir sulig tuo elgias, tas tuo 
būdu pats tobulinąs. Nes pagarba yra tuo stebuklinga, kad ji 
tai širdžiai, kuri ją įsileido, tiekia džiaugsmo, šilumos, noro ge
rai daryti, tuo būdu sudarydama kilnų charakterį. Kas moka 
tikrai gerbti, tas pats yra gerbtinas.

Be pagarbos nėra tikros kultūros. Kame nyksta pagarbos 
jausmas, ten tikra dvasios kultūra ne pryšakin žengia, bet trau
kias atgal.

Jei paskutiniais laikais pagarbos jausmas taip ėmė nykti 
kitose šalyse, tai ką jau besakyti apie Lietuvą. Mūsų jaunuo
menė, prisigėrusi pūvančios Rusijos dvasios, beveik visai jo 
nustojo. Dar gyvai tebestovi man akyse scena, matyta prim 
kelių savaičių Palangoje. Leidžiuos žemyn nuo Birutės kalno, 
o priešais man ateina ekskursija: mokiniai, geri pusberniukiai, 
mokinės, beveik suaugusios mergelės, ir keletas abiejų lyčių 
mokytojų. Ir žiūriu — keli mokiniai laiko rankose puikių gel
tonų žiedų kekes, kuriomis ką tik grožėjaus eidama per parką. 
Bet tai dar niekas: gale einanti mokytoja turi jų visą puokštę.

Taip elgias mokykla, kuri turi būti visiems pavyzdys. Juk, 
rodos, kiekvienas bent šiek tiek iš laukinumo išėjęs žmogus tu
rėtų savaime pagalvoti, kuo virs viešieji parkai, jei visi ims 
laužyti ir skinti jų krūmus ir žiedus. Be to, pas parko vartus 
stovi lenta, ant kurios aiškiai parašyta, kad prašoma nevaikš
čioti žolynais ir nieko neskinti. Ar gali būti skaudesnis regi
nys už mokyklą, spjaudančią į akis elementariems kultūros rei
kalavimams?

Kokia begalinė pagarbos jausmo stoka tų mokytojų ir mo
kinių sielose! Koks baisus negerbimas svetimos nuosavybės, 
visame civilizuotame pasaulyje privalomų įstatymų, kitų žmonių 
darbo ir malonumo!
r ' • >
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O štai antra scena. Pamoka mokytojų kursuose. Lekto
rius jau pradėjo kalbėti, bet durys vis dar tebegirgžda, įleis
damos klausytojus. Jau kokį pusvalandį kalba lektorius. Ir 
štai durys girgžda dar kartą ir įeina dar vienas asmuo. Sėdė
damas suole, tas asmuo šnibždąs ir juokias, pasilenkęs prie sė
dinčio priešais kito asmens ir, pasėdėjęs apie bertainj, vėl girg
ždina duris išeidamas.

Ar to asmens pasielgime matyt bent krislelis pagarbos 
kalbančiajam lektoriui?

Taip, pradėdami tėvais ir mokytojais, baigdami svetimais 
žiedais, mes nebegerbiame nieko. Išmokę iš meiliųjų savo kai
mynų, į visą sakome: «naplevat!» Bet jei nenorime nueiti ten, 
kur yra jau nuėję tie kaimynai, turime būtinai, neišvengiamai, 
kaip beįmanydami, kiek bepajėgdami, stengtis žadinti ir lavinti
savyje tą brangųjį, nepavaduojąmąjį pagarbos jausmą, kurio ne
tekęs, žmogus nebėra vertas žmogaus vardo.

Pagal F a nn y Ts che r n k o M. Pečka u skai tė.

<5

Kryžkelėje
(Ryto prieblanda. Kryžkelė. Tiesiai slėny matosi 

puikus miestas, į kurį takeliais bėga būriais įvairaus luomo ir 
amžiaus žmonės. Kairėje—gana aukštas, gražiais krūmais ir 
gėlėmis apaugęs kalnas. Jo viršūnėje puikūs šviesiai ružavo 
marmuro rūmai. J jį lipa tik keli pavieniai asmenys. Dešinėje 
status ir aukštas kalnas; jo viršūnė skęsta debesyse ir iš debesų 
kyšo paprastas juodas kryžius. Į šį kalną lipa nedideliais būre
liais žmonės, jie visi suvargę, bet pilni vilties ir tylios kantrybės.

Prie kelio, ant pilkos kietos uolos atsirėmusi, pilku ap
siaustu apsisiautusi, sėdi Siela. Keliu greit atbėga linksma ir 
jauna mergaitė, pamato Sielą, sustoja ir susimąsto.) 
Mergaitė. Sieluže, kas tau? Tu tokia liūdna, tu nerimauji, o 

gal ir verki?
Siela. Aš... juokiuos.
Mergaitė. Oi, neapgausi, neapgausi manęs.
Siela. Eik sau.
Mergaitė. Neisiu. Nepaliksiu tavęs, silpnute, kol ne nurimsi... 

Žiūrėk: ten gražiame slėny, stovi puikus Pasaulio 
miestas. Kokie ten puikūs rūmai! Kiek ten žmo
nių! Kokia ten turi būti linksmybė! Daugelis, dau
gelis ten linksmai, ramiai gyvena. Ar nori? Eiva! 

Siela. Palik mane. Aš bijau žmonių. Jie visi tokie linksmi, 
gražūs, laimingi: aš jiems būsiu svetima.

Mergaitė. (Nustebusi). Ką tu kalbi, SieDže!... Tai žiūrėk; 
ten aukštas Meno kalnas, nors ir nelengva jis 
pasiekti, bet ten dalina liaurų vainikus. Nori,
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Sieluže? Ir tau nupins vainiką, tik lipkim greičau; 
neškim grožę, siekirn garbės.

Siela. Nežinau... (Gyviau). Ar tie liaurai niekumet nevysta? 
Mergaitė. Vysta ir jie> nors palengva Amžiais ir jie sutrunyja. 
Siela. Tai ne... Man pakaks ir mano rūtelių vainiko. Lipk 

sau viena.
Mergaitė. Sieluže, Sieluže! Mudviem^ abiem vienas skirtas 

kelias, tik nežinau kuris... Žiūrėk, Sieluže, tik ne
nusigąsk; ten į kalną akmenuotas, erškėčiais ir dy
gliais apaugęs takelis. Toks siauras, siauras... O 
iš šalių baisios kiaurymės... (nutyla).

Siela. (Susijdomavusi). Ko tyli? Pasakok, pasakok!
Mergaitė. Maža, maža kas tuo keliu eina; o kurie eina, tai 

sunkius ant pečių neša kryžius, akmenų skeveldros 
ir erškiečių dygliai kruvinai bado jų kojas. Dažnai 
keleiviai nuo plikos uolos takelio nuslysta ir par
puola, o jei kas parpuolęs nebeįstengia atsikelti, 
tas nugriuva kiaurymėm

Siela. O jei viršūnę pasiekia? Kas tiems, kuiie viršūnę pa
siekia?

Mergaitė. Tiems, kurie pasiekia viršųnę, atsiveria amžinos 
Gyvybės Šaltinis. Ir geria iš Jo visi ir niekumet 
netrokšta, niekumet nealksta. Ir didelėje, begalinėje 
linksmybėje, kurios nė tu, nė aš suprasti negalime, 
džiaugiasi jie amžių amžius.

Siela. (Staiga atsistoja, griebia mergaitę už rankos ir traukia 
statojo kalno linkui). Tai eiva. Skubėkiva, skubėkiva! 

Mergaitė. (Abejodama). Palauk... Ar tau nebaisu... to kry
žiaus, tų dyglių, kiaurymių.

Siela. (Jos nesklauso). O pasiekus, sakai, amžių amžių laimė? 
Amžių, amžių laimė! (Traukia ją dešinėn).

Mergaitė. (Dar vis priešindamos). Bet tas kryžius, erškėčiai...
1 Aš taip silpna..

Siela. (Neklauso mergaitės. Džiaugsmingai): Amžina, am
žina laimė! Eiva, mūsų bus laimė, mūsų! Tu dar ne
žinai, ką aš galiu! (Numeta pilką apsiaustą ir pasirodo 
skaistaus angelo pavidalu, išskleidžia sparnus). Eiva, 
skubėkiva! O kai tu visai pavargsi, aš paimsiu tave ant 
sparnų ir nuskrisime drauge į Laimę... amžinąją Laimę!.. 

(Jiedvi tyliai nueina į stačiojo kalno pusę. Nuo stačiojo 
kalno pūstelėja vėjelis ir pasigirsta tyli giesmės melodija).
Keleivių choras. (Tolumoje): Dievas—mūsų prieglauda ir 

stiprybė.

Tarė savo balsą —^sudrebėjo žemė.
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Jėzaus Teresė.
(Tęsinys.)
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Praeitą kartą (168—184 pusi.) trumpais bruožais atpasa
kojome gyvenimą šios vienos iš nuostabiausių moteriškų, kuri 
su visu tikruoju moteriškumu buvo ir tokia vyriškai tvirta bei 
pajėgi; tas jos gyvenimas, buvęs paprastas ir nežymus pasaulio 
akyse, negausingas išviršiniais įvykiais, kaip jie imponuoja šių 
dienų «realiems» politikams, buvo apstus dvasinio ir antgamti
nio pobūdžio faktais. Šie faktai yra taip gerai paliudyti, kaip 
vargu kurie kiti laikomi per tvirtus istorijos faktus. — Tačiau mū
sų šių dienų išsidvėsusiam, sumaterijalizėjusiam «modernam» gal
vojimui jie yra kažkas nepaprasta, neskanu ir jį beveik pikti
na. Todėl ir pravers trumpai pagrindiniais bruožais eskizuot 
teorija šių mistinių reiškinių, kaip jie randami šv., Teresės raš
tuose ir gyvenime. Tai bus juo labjau pateisinama, kad Teresė 
patapo tipinga ir davė krypsnį naujajai katalikybės mistikai to
kiu matu, jog ją reikia laikyt esant klasikinga šios srities auto
re, dėl ko teologijos ir Bažnyčios kalboj ji yra vadinama «mis
tikos daktarė» (doctora mystica).

Nemažiau klasikinga yra Teresė ir savo raštų stiliumi. Šį 
kartą pirmiausia padarysime bent trumputę jos raštų apžvalgą.

Klasikinio stiliaus rašytoja-v '
Sv. Teresės raštai yra tikri vadinamieji «progos raštai», 

kadangi jie, bendrai imant, yra parašyti jos vyresniųjų ir nuodėm
klausių paakinimais ir įsakymais. Savo turiniu visi Teresės raš
tai šitaip skirstomi: 1) istorijos raštai, 2) asketikos-mistikos raštai, 
3) ordeno raštai, 4) poezijos raštai, 5) įvairūs smulkūs raštai ir 
ir laiškai.

Iš istorijos raštų įžymiausias yra jos autobijografija, pa
prastai «Gyvenimu» vadinama. Ji pati šį raštą vadino «Vieš
paties gailingumo knygomis (ei libro de las misericordias dėl 
Senor)». Sis raštas ir patapo plačiausiai žinomas. Teresė jį pa
rašė du kartu: pirmą kartą 1562 m., įsakyta savo nuodėmklau
sių, ypač Tėvo Ibanez’o ir Tėvo Garcijos Tolediečio; antrą 
kartą 1565—1566 m., paakinta inkvizitoriaus Soto, kad jį pa
siųstų palaimintajam Jonui Aviliečiui išmėgint ją bauginančius 
jos sielos būvius. Šitame rašte ji aprašo savo jaunystę, įstojimą 
į vienuolyną, vidaus kovas ir vizijas, taip pat įsteigimą šv. 
Juozapo vienuolyno Aviloje. 10—29 skyriuose įterpta straipsnis 
apie maldą ir kontemplaciją. ’

Šio didžiausio rašto papildymui eina «(Dvasiniai) pra
nešimai (Relaciones)» laiškų pavidale apie jos išvidinius ir 
išviršinius patyrimus.

Taip pat «(Vienuolynų) steigimo knygos (Fundaci- 
onės)» kilo išvidiniu Dievo įsakymu ir ragina jos nuodėmnt-

15



214 Jėzaus Teresė 

kiaušiui Tėvui Ripaldai, jėzujitui; jos pradėtos 1576 ir baigtos 
1582 m. už trijų mėnesių prieš savo mirtį. Šios knygos formos 
atžvilgiu yra labjau išlygintos; jose, gretimai su daugeliu Tere
sės įstaigų, aprašoma jos išviršinis veikimas santykiuose su pa
sauliu. «Sis raštas teikia katalikų reformacijos vaizdą 16-me 
šimtmety; jis leidžia padaryt charakteringą žvilgį į Ispanų 
Bažnyčios ir kultūros istoriją tais laikais, kaip kad ir į energingą, 
o tačiau linksmą, malonų autorės charakterį».

Pirmasis ir pagrindingasis iš asketinių-mistinių Teresės raštų 
yra «Kelias tobūlybėn (Camino de Perfeccion)»; jis taip pat du 
kartu parašytas — pirmiausia 1565 m. Tėvo Banez’o įsakymu; 
tai yra pirmiausia savo vienuolėms skirta aukštesniosios maldos 
teorija, išvesta iš savo pačios patyrimo; kitaip sakant, tai yra 
karmelitų ordeno asketikos vadovėlis.

Kas dar likę Teresės rašto «Mintys apie Dievo meilę 
pagal keletą Augštosies Giesmės žodžių» (1567) tai, deja, tik 
fragmentas, kadangi Teresė, savo nuodėmklausio Tėvo Yangua’os 
įsakyta, sudegino rankraštį; yra likęs tik vienos vienuolės prieš 
tai nurašytas gabalėlis.

Įžymiausias ir sistemingiausias iš šios rūšies Teresės 
veikalų yra tai «Sielos pilis (Castillo interior)» arba «Sie
los buveinės», kurį Teresė parašė 1577 m. savo perdėtinių įsa
kyta ir kurio turinio kiek tiek atpasakosime žemiau. Tai yra 
jos «meisteriškas» kūrinys. Vienas iš geriausių to dalyko ži
novų naujaisiais laikais šitaip sprendžia apie jį: «Sielos pilis» 
pralenkia visus šventosios mokytojos raštus: jo vieno visiškai 
pakaktų pastatyt ją garbingon vieton ne tik teologų ir filosofų, 
bet ir klasikinių rašytojų tarpe. Sis raštas tai harmoningas, pla
ningai išvestas kūrinys, tuo tarpu kai kituose Teresės raštuose 
tokio planingumo yra mažiau. Pati Teresė pažįsta šio savo raš
to pirmeną: «Menininkas, kuris pagamino šį kurinį, dabar sa
vojo meno išmano kiek daugiau, kaip pirma». Ji lygina jį su 
brangiu taurakmeniu, brangesniu kaip «Viešpaties gailingumo 
knygos»; «jose kalbama tik apie Dievą, ne apie padarus; jų 
nudailiminas yra švelnesnis, darbas — dailingesnis; tuomet (kai 
rašė savo gyvenimą) auksakalis dar tiek daug neišmanė. Auk
sas daug dailingesnis, bet taurakmeniai guli netaip aiškiai atvi
rai kaip pirmajame».

Trečiojon šv. Teresės raštų grupėn eina tie, kuriuose 
kalbama apie taisykles ir vadavimą jos reformuoto moteriško 
ordeno, būtent, «Švenčiausios Mergelės nuo Karme- 
lio kalno bebačių vienuolių ordeno taisyklės (kon
stitucijos)» parašytos 1564 m., Pijaus IV patvirtintos 1565 m., 
1568 m. praplatintos ir generolo aprobuotos. Paskui «Moterų 
v i e nu oi y n ų v i z i t a vi m o būdas»; veikalas, pasižymintis di
deliu psichologišku žvilgio aštrumu. Pagaliau «Paakinimai» 
(Avisos)» — trumpas ir praktingas vadovėlis į vienuolišką to
bulybę — parašyti apie 1580 m.
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J poezijos raštų grupę reikia priskirt «Sušukimai 
(s i e 1 o s į Die v ą) (Exclamaciones)»; tai yra širdies išsilieji
mai dangišku maldingumu degančios, visiško susijungimo su 
savo Atpirkėju trokštančios sielos, parašyti po priėmimo 
šv. Komunijos 1569 m. — Paskui i poezijos raštus eina 
«Dvasinės giesmės», kurių septynetas yra neabejotinai, 
o trylika labai įtikimai autentingos. Mūsų šventoji mergelė 
buvo tikra poetė tokio pat serafiško karščio, kaip šv. 
Pranciškus Asyžietis. Labiausia pagarsėjusios iš jos giesmių tai 
«Perverta širdis» ir tosios, kur su posmu:

Gyvenu aš, nors negyva, 
Kad gyvybės aš patirčiau, 
Nes aš mirštu, kad nemirčiau.

Pagaliau yra labai gausinga Teresės paliktoji 1 a i š k ų ’k o- 
respondenc i j a, turinti didelės svarbos kaipo versmė jos 
gyvenimui aprašyti ir jos būdui apspręsti, čia pasireiškia retai 
kada atsitaikąs toks platus santykių palaikymas su dvasininkais 
ir pasauliečiais su dideliaisiais ir mažaisiais žmonėmis, Teresės 
laiškų yra likę šimtai; atspausdinti jie sudaro keletą tomų. 
Tiesiog nuostabu, kaip mūsų šventoji galėjo ištekt laiko 
tokiai daugybei laiškų parašyt, tuo pat laiku jai turint ir tūk
stantį rūpesnių kitais dalykais. — feresės laiškai, kuriuose 
praktikos žvilgis jungiasi su giliu dvasingumu ir kilnia speku- 
lacija, yra visų pripažinti kaipo paprasto, natūralaus, gyvo ir 
dvasingo stiliaus pavyzdis.

Ir apskritai, visi šventosios Teresės raštai pasižymi malo
niu, pritraukiančiu tonu, jų kalba plaukia be jokios mokslingumo 
afektacijos taip natūraliai, kaip nepriverstas pasikalbėjimas; ro
dos tiesiog jauti, kaip į rašytojos plunksną neieškomi plaukia 
žodžiąi, pagal tai kokios turėta jos sielos nuotaikos. Be jokios 
kalbos, Teresė pridera prie savo tautos klasikinių rašytojų. Jos 
raštų išleidėjas Vincas de la Fuente laiko esant savaime sup
rantama, kad ispanų tautinės literatūros biblijotekoj neturi trūkt 
šventosios Teresės veikalų; juk jos raštai esą patapę plačiau 
žinomi, kaip Cervanteso, Lopės ir Calderono, kaip Leono ir 
Granados veikalai. Teresės raštai stovį daug aukščiau už kitų 
šventųjų raštus malonumu savo kalbos, kuria ji geba reikšt gilius, 
paslaptingus dalykus, nenustojant savo paprastumo ir natūra
lumo. «Mano išmanymų, šios Teresės raštų pirmenos yra lokio 
pobūdžio, jog jau jų vienų pakaktų suteikt jiems visuotino po- 
pularumo, kad ir kitų apystovų nebūtų paisoma».

Visų žinovų sprendimu šv. Teresės raštų kalba yra gry
niausia, elegantinga ispaniška kalba, senosios kastiliškosios kal
bos tipas, kurią kalbėjo jos laikų šviesuomenė. Viena ispanų pa
tarlė sako: «Jei angelai mokėtų ispaniškai, tai jie kalbėtų kaip 
šv. Teresė». — Lygiai pagarsėjęs kaipo poetas ir kaipo meno 
žinovas vokiečių grafas Schalk’as, protestantas, sako apie Te-
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resės raštus: «Prisipažįstu, jog už vienų vieną puslapį šv. Te
resės raštų, kupinų ankščiausios poezijos ir patraukiančio paki
limo, aš atiduočiau visus mūsų superintendentų ir oberkonsi- 
storių pamokslus». ■

Nemaža yra ispanų rašyta apie šv. Teresės kalbą (EI len- 
gvaje de Santa Teresa) kaipo pavyzdį tokio stiliaus, kuriuo kūrė 
savo veikalus Ispanijoj geriausi po jos einančio perijodo rašy
tojai. Bet vis dėlto ligi šiol nei ispanų nei pasaulio literatūros 
istorijoj nebuvo pakankamai konstatuota neabejotina šv. Tere
sės raštų įtaka ispanų literatūrai klasikinio jos perijodo pradžioj. 
Šios rūšies veikalą aure buvo planavęs didis Andalūzijos kriti
kas Marcelinas Menendez y Pelayo, bet mirė pirm jį pagaminęs. 
Užtat su pasitenkinimu tenka paminėt visai neseniai išėjęs bei-, 
gų profesoriaus d-ro R u d oi f o Hoo rnaert’o veikalas «Sainte 
Terese Ecrivaine—Son Milieu, sės Fakultės, son Oeuvre» (Pa
ris, Desclėe, De Brewer et Cie) kaipo gerokai užkišąs tą spra
gą. Sis veikalas teikia labai gilią, epochingą (—«darančią epo
chą») analizę didžiosios mistikės kalbos ir minties, kaipo lite- 
ratinės išraiškos pavyzdžių. į šį puikų veikalą kreipiame dė
mesį ypač literatūros studenčių.

Taip tatai nuostabi moteriška Jėzaus Teresė jungia savy 
šventumą su aukščiausia dvasine kultūra, t»

Dvasinio gyvenimo mokytoja.
Pasakojama, jog vieną dieną šventajai Teresei žengiant 

vienuolyno koridoriumi, ją pasitikęs malonus bernaitis. Ji, ma
nydama jį atėjus čia, gal būt, kad savo pažįstamą atlankytų, 
paklausiusi jo, kas jis toks esąs. «Pirma pasakykite man savo 
vardą», atsakęs bernaitis, «tada ir aš jums pasakysiu manąjį 
vardą.» — «Mano vardas Jėzaus Teresė», atsakiusi ši.—«O mano 
vardas—Teresės Jėzus» atsakęs bernaitis ir pranykęs.1

Ši legenda tinkamai išreiškia vieną Teresės pusę, būtent, 
jos artimą susijungimą su Jėzumi Kristumi. Antroji mū
sų šventosios pusė yra tai jos patraukimas amžinybėn, 
persiėmimas amžinybės mintimis. Šią mintį aure randame iš
reikštą ir sa/o brevijoriuje jos įsirašytame posaky:

Nada te turbe, 
Nada te espante;
Toto se paša, 
Dios no se muda...

.Solo Dios basta.
Teresės mistikos paž

Nereikia sumišti, 
Nereik’ nusiminti.
Nes viskas praeina,
Tik Dievas nekinta,
Vien, Dievo pakanka, 

ymiai ir jos są vo k o j iĮma s.
Taip pat ir visų Teresės raštų išseinamasis ir baigiamasis 

punktas yra vis grįžtanti amžinybės mintis, amžinybės iškilu
mas ant laikinybės; su tuo drauge statoma siekimas kiek ga-

■ ■ ‘ \
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Įima tobulo susijungimo su amžinuoju Dievu. Šitaip žiūrint, 
mistika yra ne kas kita, kaip tik augščiausia religinio gyvenimo 
viršūnė, kaip tikėjimo ir meilės pilnutybė, ir nieku' būdu nesi
baigia tiktai nepaprastų dalykų srity, kurie, pagal Teresės mokslą 
ir praktiką, yra daugiau kaž koks antraeilis, kai kada netgi kliu
dantis daiktas. Galima pasiskaityt jos autobijografijoj, kaip ji 
visada bauginosi ją ištinkamų nepaprastų reiškinių ir stengėsi 
prieš juos. O jei, siekiant antgamtinio gyvybinio su Dievu su
sijungimo, mistika ypač pabrėžia afektyvųjj momentą, tai tuo 
neneigiami ir pažinimo veiksmai; maldingas pajutimas neikiek 
neprivalo prieštarauti darbo gyvatai. Su paląimintinuoju šir
dies nusiteikimu turi rištis pastangingos valios pakilimas, su vi
daus laimės atsiekimu — dorinio darbo rimtumas.

Todėl Teresės maldingumas yra labai tolimas nuo visokio 
misticizmo, pijetizmo, teosofizmo, ypač pasivizmo arba kvije- 
tizmo pavidalu. Už tai kalba jau tas jos maldingumo charakte
ringas pažymys, jog vidingo su Dievu susijungimo ji ieško tik 
Kristaus tarpininkavimu, dalyvaudama Kristuje duotame atpirki
me, su nužeminta atpirkimo reikalo sąmone ir pripažindama ma
lonės reikalingumą. Šituo būdu, kaip sako dogma apie dieviš
kos ir žmogiškos Kristuje prigimties hipostatinę uniją, nustato
mas esminis skirtumas tarp Dievo ir žmogaus, o drauge taip 
pat duodama ir laidas atgamtiniam žmogaus pasikėlimui j Dievo 
draugystę. Teresės Kristaus mistika todėl nieku būdu nėra atsipa
laidavus nuo istoriškosios krikščionybės arba yra indiferenti 
(abejinga) jos tikėjimo lobiui bei jos malonės santvarkai; ir tuo 
būdu Teresės mistika nugriauja šiais laikais nedėkinga fraze 
pavirtusį tvirtinimą, jog krikščioniška mistika palaikanti religinę 
gyvatą tik išimtinai santyky pavienės sielos su Dievu: štai di
džiausia naujųjų laikų mistike juk orijentavosi perdėm bažnytiškai,

Norint suvokt mistinę gyvatą šventosios Teresės prasme, 
seka skirt tos sąvokos platesnė ir siauresnė prasmė.

Imant platesne prasme, mistiniu gyvenimu galima va
dint visą dvasinį gyvenimą savo raidos (plėtotės) eigoj ir savo 
atbaigimo laipsny, kiek jis palaikomas pastangomis tobulai susi- 
jungt su Dievu. Siauresne prasme betgi tenka jis imti 
kaipo su Dievo malone atsiektas toks Dievo pažinimo ir Dievo 
meilės atbaigimas, koks jis tik yra galimas šiame gyvenime, 
drauge su nepaprastomis išvidinėmis ir išviršinėmis dovanomis, 
kurios dažnai, nors anaiptol ne būtinai, rišasi su šitokiu sielos 
būviu.

Tam atatinkamai šv. Teresės gyvenimo idealas yra religi
nis pagrindimas ir informavimas visų darbų ir pasielgimų vaikš
čiojant Kristaus pėdomis — taigi ne kokiu separatistiniu religi
nio gyvenimo izolavimu (atskyrimu). Religija čia tampa vidin- 
giausiu gyvybės dvelkimu, stipriausiu akstinu į dorinį atbai
gimą, taip jog mūsų šventojoj šį etinį momentą, dorinės
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energijos dėsnį visur gali užtikti kaipo pagrindinį jos misti
nio gyvenimo bruožą.

Sitai, o ne kūno skaudinimas yra tobulybės matas ir as
kezės branduolys, nors išviršinio plakimosi ir kitokio marįnimosi 
Teresei tiek pat netrūksta, kiek ir visiems kitiems, kurie rimtai 
imasi krikščioniško gyvenimo idealo, kadangi ir jie junta sava
me kūne «nuodėmės dėsnį», o dogmą apie paveldotosios nuo
dėmės padarinius patvirtina ir patyrimas. Betgi sakytieji kūno 
skaudinimai palieka tik priemonė, ir, rods, relativai žemesnė 
priemonė, tuo tarpu kai tikroji mistinio-religinio gyvenimo 
tikrumo kriterija yra dorinė pažanga.

Yra pažyminga, jog Teresės baigiamąją ir sistemingą as- 
ketinią-mistinią 3 knygą paskutinysis skyrius šitai išreiškia ypa
tingai pabrėždamas, ji sako, kad tvirtam statybos pamatui pa
tiesti, kiekviena iš seserą turinti stengtis būti iš visą menkiausia 
ir visą tarnaitė. «Aš kartoju pastebėjimą, kaip šiam tikslui yra 
reikalinga, idant jūs savo fundamentą padėtumėt netik kalbėda
mos maldas lūpomis, taip pat ir ne kontemplacija; nes jei jus 
nesistengsite dorybią ir jose nesilavinsit, jūs visada paliksite 
nykštukai.»

Todėl negali būt kalbos apie Teresės absolutaus bėgimą 
iš pasaulio arba net antisocijalinę tendenciją. Kristaus meilė 
vertė taip pat ir ją ateiti artymui pagalbon jo reikaluose ir var
guose; betgi šalia darbo apaštalavimo esti taip pat maldos, au
kos ir kentėjimo apaštalavimas. Ji įsakmiai moko savo dva
sios dukteris, kad mistinės pastangos ne būtinai nuslopina natū
ralius, tikrai žmogiškus jutimus. «Nemanykite prisiderinimą į 
Dievo valią reiškiantis tik tuo, jog, mirus mano tėvui arba 
broliui, aš pasistatau lyg nieko nejuntanti, arba,v užėjus nelai
mėms ir ligoms, rodaus dėl ją džiaugiantis]. Žinoma, tai yra 
gera, betgi tai kai kada eina nuo tam tikros rezignacijos... apie 
kurią daug kalba ir filosofai savame moksle! Čia mes turime 
stengtis tiktai dvejeto dalyką — Jo Didybės ir artimo meilės. 
Lavindamiesi šiedviejuose dalykuose, mes pildome jo valią ir 
tuo būdu su juo jungiamės... Tikriausias pažymys, ar mes lai
komės šiedvieją punktą, mano išmanymu, yra tas, jog mes tikrai 
palaikome artymo meilę. Būkite taip pat tikros, jog juo dau
giau jūs būsite paaugusios artymo meilėj, tuo daugiau paūgė
site taip pat ir Dievo meilėje. Nes jo Didybė mus taip labai 
myli, jog jis artymui rodomąją mūsą meilę atlygina tūkstantį kartą 
padidindamas mūsą jam meilę. Taigi, mums yra didžiausiai 
svarbu įdėmingai išbandyt tiek mūsą sielos nusiteikimą, kiek ir 
mūsą išviršinį pasilaikymą su mūsą artymu... Aš matydama kai 
kurias sielas tokiu baimingu stropumu atsidėjusias maldai, jog 
jos, bijodamos kad nieko nenustotą iš ragaujamos dvasinės sal
dybės, nedrįsta nei krustelt nei mintis nukreipt, iš to išvedu jas 
šitai laikant per svarbiausią dalyką ir nežinant, kuriuo keliu 
atsiekiamas susijungimas. Ne, seselės, ne, į tai ne tas kelias.
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Dievas nesitenkina žodžiais ir mintimis, jis nori veikimo ir dar
bų. Todėl, matydamos ligonį arba kenčiantį, kuriam jūs galite 
suteikt bet kurio palengvinimo, nutraukite savo maldų, kad jiems 
padėtumėte; ir jei reikalinga, tai pasninkaukite, ydantjie turėtų 
valgyt, ir netik iš meilės šiam asmeniui, bet ir Dievui, ka
dangi jūs žinote, jog jis taip nori. Tai yra būti tikrai susijun- 

------ gus su Dievo valia», ~~ ~ ~
Teresės dvasiai, gal būt, dar charakteringesnė kita vieta: 

«Aš manau, jog būčiau turėjus tūkstantį kartų atiduot gyvybę, 
kad išgelbėčiau bent vieną iš tūkstančių žuvusių (Prancūzijoj 
dėl reformacijos) sielų. Bet kadangi aš mačiau, jog esu menka 
moteriška, ir jog nepajėgiau Dievo tarnyboje atlikti tai, ko aš 
norėjau, toliau, kadangi visas mano geismas, kaip dar ir dabar j 
siekė, kad bent keletas sielų būtų visai geros esant tiekai dau
geliui Dievo priešininkų, o jo draugams vis retėjant, tai aš už- 
sidaviau daryt tą maža, ką aš galėjau savo pajėgomis visu to
bulumu, būtent, sekt Evangelijos patarimus ir stengtis, idant ne
daugei šventame Juozape susijungusių seserų darytų tą pat... 
Mes visos, aš maniau, norėjome nepaliaujamai tiek, kiek mes 
įgalėjome melstis už Bažnyčios gynėjus, kaip ir už pamoksli
ninkus bei mokslo vyrus; ir tuo lyg būtume ėjusios pagalbon 
taip neteisingai persekiojamam dieviškam Mokytojui».

< Teresė kad ir kaip labai būtų jautusi save esant patrauktą 
į aukštesnius kontemplacijos laipsnius, tai po to, kas sakyta, ne
galima kalbėt, kad ji kontern placij ai būtų atidavusi absoliu
čią pirmeną. Negana to, iš jos gyvenimo ir raštų gauni tiesiog 
įspūdžio, jog joje, kaip nedaugely šventųjų, su nuostabiais mi
stinės malonės reiškiniais, rišosi žvalus proto aiškumas, sąmo
ninga rimta valia, nukreipta į ištikimybę net mažuose dalykė
liuose, tiesmukas pereigų pildymas kasdieniuose santykiuose ir 
sąžiningiausias rūpesnis jai pavestųjų gerove. Reikia tik pa
skaityti jos laiškai, kad stebetumės, kaip ši moteriška, kurios 
dvasia patvariai skrajojusi aukščiausiose dievovydžio sfe
rose, rūpinosi smulkiausiais savo vienuolyno ir seserų reikalais. 
«Vienuolynuose», sako ji įsakmiai, «reikalingos sesers tiek pat 
Mortos kaip ir Marijos vietai užimti». Net ir ten, kame ji pie
šia iškilniausius būvius dąngiškų susituoktuvių su nesukurta 
dvasia, ji nepraleidžia į ūpinga dėstymą įterpt praktingų mojų 
ir įspėjimų tokioms sieloms, kurios, perdaug įkainuodamos ne
paprastus dalykus, mano dėl jų nereikiant gaišint eilinių pareigų, 
ir norėtų maldos dievovydį atskirt nuo rimto dorinio darbo, 
j kur neišvengiamai žmogus esi įkinkytas in statu viae (beke
liaudamas). «Nemanykite, jog vienintelis tikslas (nepaprastų mal
dos dovanų) yra sieloms teikt paguodos ir saldumo. Tai būtų didelė 
paklaida. Nes Dievas savo didybėj negali mums parodyt dide
snės malonės, kaip kad jis mūsų gyvenimą padaro tokio pat 
pavidalo, kokį gyveno žemėj jo mylimasis sūnus. Todėl aš tai 
laikau esant kaipo tikra, jog Dievas teikia mums šių ypatingų

rose, rūpinosi smulkiausiais savo vienuolyno ir seserų reikalais. 
, «reikalingos sesers tiek pat

iškilniausius būvius dąngiškų susituoktuvių su nesukurta
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malonių mūsų silpnybei sutvirtint, idant mes vis didesniuose 
kentėjimuose galėtume geriau paskui jį eiti. Nes visais laikais 
matėme, jog tie, kurie arčiausiai ėjo paskui Kristų mūsų Vieš
patį, tie buvo turėję daugiausia vargų». Užmiršti savo poilsį, 
nepretenduot savo garbės, nenorėt būti įžymiu kitų akyse, «tai 
toks yra kontemplacijos tikslas, dvasinių susituoktuvių tikslas, 
iš jo turi nesiliaujamai plaukt darbai Dievo garbei. Darbai yra 
geriausias šios augštos malonės autentingumo (tikrumo) įrodymas».

Taip tat Teresėje vienas kitą persunkia energija ir švel
numas, proto aštrumas ir mistinis karštis.

Pagal M u m b a u er į ir k.—Pr. D.
(Ne galas).

Iš Jono Papini’o raštų**.
Kas esu?

Mokiniai žinojo Jėzų mirsiant. Ne pirmą kartą girdėjo 
jie tuos žodžius apie mirtį.

Turėjo jie atsiminti tą dieną, ne labai tolimą, kai eidamas 
kaž kokiu tuščiu keliu nuo Filypo Cezarėjos pusės, Jėzus 
paklausė, ką apie jį kalbą žmonės. Turėjo atsiminti ir atsaky
mą, kurs ištryško, lyg ūma ugnies fontaną, lyg besiveržiančio 
tikėjimo šauksmas iš Petro krūtinės gelmių. Ir spindesį, nu
švietusį trejetą iš jų tarpo kalno augštumoje. Ir tikslias Kris
taus pranašystes apie jo mirties gėdingumą.

Jie girdėjo ir matė, tačiau vis dar tebeturėjo vilties — 
išėmus vieną. Tiesos užsidegdavo juose akimirksniui, lyg žai
bai tamsoje. Paskui grįždavo naktis, dar juodesnė, negu pirma. 
Žmogus naujas, regįs Jėzuje Kristų, žmogus gimęs antru atveju, 
krikščionis, dingdavo užleisdamas vietą aklam ir kurčiam žydui, 
kurio akys nesiekė toliau Jeruzalės akmenų ir plytų.

Klausimas, kurį Jėzus tarė dvylikai kelyje iš Cezarėjos, 
turėjo būti visiško atsivertimo į naująją tiesą pradžia. Kam gi 
Jėzui reikėjo tyrinėti, ką kiti manė apie jį? Toks smalsumąs 
tegimsta vien neįsitikinusiose sielose, kurios nepažįsta pačios 
savęs, silpnose sielose, kurios nemoka skaityti pačios savęs, 
neregiuose, nežinančiuose tereno, kuriuo žengia. Mumyse 
visuose tokios rūšies klausimas yra teisėtas — tiktai ne jame. 
Nes niekas iš tikro nežino, kas esąs, niekas nežino lig pat 
dugno savo prigimties, savo pašaukimo, tikrojo vardo, kuriuo 
turi teisės vadintis. To amžinojo vardo, kurs ankštai jungias

*) Neseniai «N- Vaidilutėje» buvo rašyta apie italą poetę Papiių ir Jo be 
galo skaitomas knygas «Kristaus istorija»- Dabar duodame vieną šito veikalo 
straipsnelį.
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su mūsų likimu: savo vardo absoliute. Tasai, kurį duoda mums, 
kai tebesame nebyliai, kartu su šventojo krikšto druska ir van
deniu, vardas miesto rejestruose įregistruotas, užrašytas gimL 
mų ir mirimų knygose, tas, kurį motyna taip saldžiai ištaria 
rytmetį, o mylimoji su tokiu ilgesiu šnibžda nakties laiku, var
das, kurį paskutinį kartą išrašys ant kapo akmens, nėra mūsų 
tikrasis vardas. Kiekvienas mūsų turi slaptą vardą, kurs reiš
kia mūsų autentinę ir nedalinamąją esmę ir kurį mes tesuge
bėsime atspėti naujojo gimimo dieną, prisikėlimo šviesybės 
pasiekę.

Maž kas teturi drąsos paklausti pats save: Kas esu? O 
dar mažiau yra tokių, kurie moka į tai atsakyti. Klausimas: 
Kas esi? yra baisiausis ir svarbiausis tariamas žmogaus žmogui 
klausimas. Kiti, yra mums užrakinta paslaptis, net ir augščiau- 
siose meilės minutėse, kuomet dvi sieli desperatiškai stengiasi 
sutirpti į vieną sielą. Bet lygiai ir patys sau visi esame pa
slaptis. Nepažįstami, gyvename tarp nepažįstamų. Ne vieno 
mūsų vargo šaltinis yra tame visuotiname nežinojime. Tas, 
kurs turi karaliaus valdžią ir karaliumi vadinas, tėra prieš ab
soliutą tiktai menkas tarnas, nuo pat aušros laikų paskirtas 
žemesniems patarnavimams. Tas antrasis, kuriam duota teisėjo 
vardas ir vieta — pažiūrėkite į jį arčiau — yra gimęs kromi- 
ninku; jo vieta yra mugėje. Anasis, kurs rašo poezijas, nesu
prato įspėjančio jį vidaus balso: jam reikėjo palikti auksakaliu, 
nes jis yra įsimylėjęs auksą, iš kurio mušama pinigai, jis gėrisi 
filigranais, mozaika, aukso papuošalais, dirbtiniais akmenimis. 
Kitas, kurį padarė karvedžiu, uoliai vaikščiojo į mokyklą; koks 
iškalbus ir prityręs jis būtų buvęs profesorius! Dar kitas, rėkau
jąs aikštėse, kurstąs revoliucijos gaisrą, šaukiąs tautas sukilti, 
yra iš savo vėžių iškrypęs sodininkas: tomatų raudonumas, 
svogūnų ežės, česnako arba kopūstų galvos būtų tinkamiausis 
užmokesnis jo tikrajam pašaukimui. O tasai kurs ten štai 
keikdamas ir piktžodžiaudamas laisto vyno kerus ir ant suartos 
žemės kapsto mėšlą, turėtų studijuoti iš kodeksų meną, kaip 
aplenkiama teisė; niekas taip nesugebės surasti tiek pinklių ir 
gudrybių, kaip jis; ir kokią iškalbą menkų reikalų kivirčuose 
paleidžia jis net ir dabar, vargšas advokatas, kunigaikštis, 
išvytas į tvartus ir prie plūgo!

Tos klaidos atsitinka mums, nes stingame žinojimo. Nes 
neturime dvasios akių tokių stiprių, kad paskaitytumėm širdį, 
kuri plaka mumyse, ir širdis, kurios plaka artymų krūtinėse, 
taip nepataisytinai nuo mūsų atskirtose. Visur pilna klaidų 
dėl tų vardų, kurių nežinome, kurių nesuprantame ir kuriuos 
teužregi genijus.

Sulietuvino M. Pečkauskaitė.
«h ■ .
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Šventoji Joana Pranciška Šantalienė (de Chantal)— 
Šv. Pranciškaus Salezo dvasios draugė ir bendradarbė.

(Įvairių sukaktuvių proga.)
I

Dar nepabaigę Jėzaus Teresės bijografijos, skubame mūsų 
skaitytojas pradėt supažindint ir su kita didele moteriška, kurią tiki
mės galėsiant būti daug artimesnę mūsų šių laikų didumos mer
gaičių dvasiai. Nes tuo tarpu kai Teresė yra vaikščiojusi to-^ 
kiais aukštais Dievo molonės keliais, J kuriuos tik retai kam 
gali būt lemta įstot, šventosios Joanos Santalienės asmeny turi
me moterišką, vaikščiojusią tais paprastaisiais mūsų gyvenimo 
keliais, kuriais tenka eit beveik visoms moteriškoms, o tačiau 
ir šitais keliais keliavus pasiekusią šventybės. Mat,; ši mūsų 
šventoji yra nusipelniusi Dievui, Bažnyčiai ir žmonijai ne tiktai 
kaipo ordeno įkūrėja ir vienuolė, bet ir prieš tai būdama ly
giai didi bei pažyminga tiek kaip jaunutė mergaitė, tiek kaip 
norimoji vest subrendusi mergina, tiek kaip ištekėj us i 
moteris — vyro žmona, tiek kaip vaikų motina ir kaip 
netekusi vyro našlė. O aktualu apie šią šventąją šiandien 
kalbėt dar yra ir dėlto,jog jos vardas yra amžinai susirišęs su 
vardu didžiojo švento Pranciškaus Salezo, kurio mirties 300 
metų sukaktuves (1922-XII-28) šiandien švenčia visas katalikų 
pasaulis. «Ponios Santalienės asmenyje», rašo šis šventasis, 
«aš radau tai, ko dideliu vargu ieškojo toks Salamonas Jeruza- 
ly — stiprią moterišką».

Tatai apie šiuodu visai dar nesenų laikų šventuoju ir 
juodviejų kilnią draugystę labai pravers patirt ir mūsų jauni
mui. Apie Salezą pasilikę vietos kalbėt «Ateity», apie jo 
didžią dvasios draugę ir bendradarbę štai ir imame pasakot 
šioj vietoj.

Kūdikystės nekaltybėje.
's

Joana gimė 1572 m. sausio m. 23 d. (taigi ir ji šiuo laiku 
gali būt minima kaipo sukaktuvininkė — sukakus pusketvirto 
šimto metų nuo jos gimimo). Ji gimė Dižono (Dijon) mieste 
Prancūzijoj. jos tėvas Benignus Frėmyot’as yra buvęs valsty
bės gynėju, karaliaus patarėju, Burgundijos prezidentu ir Dižo
no miesto galva. Kūdikiui gimus jį tuoj nunešė j bažnyčią ir 
pagal tos dienos šventąjį, Joną Almužnadavį, pakrikštijo Joa 
nos vardu. Vyresnioji Joanos sesuo buvo vardu Margareta; 
jaunesnysis brolis Andrius paskiau patapo Buržo (Bourges) 
vyskupu ir buvo vienas iš artimiausiųjų šventojo Pranciškaus
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Salezo draugų. Joanos motutė pasimirė palikdama ją vos tetu
rinčią pusantrų metų amžiaus. Todėl visam jos auklėjimui 
ėmėsi vadaut jos tiek pat maldingas kiek ir stiprios valios tė
velis. Jisai puikiai sugebėjo įvest Joaną j tikėjimo, kilnumo ir 
pasiaukojimo gyvenimą, kuriuo ji paskiau ir patapo puikus ne 
tiktai 17-jo šimtmečio pavyzdys.

Giliai į Joanos sielą įėjęs tikėjimas apšvietė jos protą jau 
ankstybos jaunystės amžy, taip jog ji greitai suprato tais lai
kais Europoj siautėjusios klaidatikybos (protestantizmo) netiesą 
ir nelaimę. Kai ji vieną kartą būdama penkerių metų amžiaus 
žaidė savo tėvo kambary, kilo gyvas pašnekesys jos tėvo, 
prezidento Frėmyot’o, su vienu protestantų bajoru apie Šven
čiausiąjį altoriaus Sakramentą. Tasai protestantų ponas ištarė, 
kad reformatorių religijoj jam ypač patinka tai, jog ji neigia 
tikrąjį Kristaus esimą altoriaus Sakramente. Girdėdama šiuos 
žodžius mažutė Joana nebegalėjo ilgiau susilaikyt; ji skubiai 
priėjo prie to pono ir, susijudinusiai į jį pažvelgusi, ištarė: 
«Gerbiamasis, reikia tikėt Jėzų Kristų esant Švenčiausiame 
Sakramente, kadangi Jis pats yra taip pasakęs, ir jei Tamsta į 
tai netiki, tai turi Jį laikyt melagiu». Nustebęs protestantas 
pradėjo su ja ginčytis, bet ji savo išmintingais atsakymais jam 
nepasidavė, kol bajoras nepanorėjo pabaigt pašnekesio pasiū
lydamas jai < saldainių. Kai tik ji tų saldainių buvo gavusi į 
savo prikyštę^ (žiurstuką), tai jų neliesdama sviedė juos ugnin 
sakydama: «Žiūrėk, gerbiamasis, taip kartą degs pragare visi, 
kurie netiki, ką yra mokęs dieviškasis Atpirkėjas!»

Tam pačiam ponui kitą kartą prezidento kambary savo 
papratimu bekalbant apie reformuotąjį mokslą, prie jo prisiar
tino Joana ir tarė: «Gerbiamasis! Jei Tamsta apkaltintum mūsų 
karalių esant melagium, tai mano tėvelis jus pakardintų, na o 
dabar», kalbėjo ji toliau rodydama į didelį apaštalų Petro ir 
Pauliaus paveikslą, «Tamsta prikaišioji melą dieviškam Atpir
kėjui ir užtai šiedu prezidentu Tamstą kartą tenai pakardins».

Ko buvo tėvo pavesta mokyt, viską labai lengvai ir gy
vai ėmėsi galvon. Ji išmoko, kas laikyta esant reikalinga ir 
padora mokėt jos luomo panelei — skaityt, rašyt, muzikos, 
dainuot, šokt, rankų darbelių ir tt. Bet didžiausio susidomėji
mo ji rodydavo per religijos pamokas, kurias teikė jai patsai 
tėvas. Sekdamas maldingus savo giminės papročius, jis kas 
rytą ir vakarą susišaukęs aplink save trejetą savo vaikučių 
krikščioniška širdimi ir tėviška meile bei rūpestingumu ..mokin
davo juos pažint grožybes katalikų tikėjimo, kurį klaidatikiai 
taip šmeižė. Jis ypač pabrėžė būtinumą glaustis visa širdimi 
prie katalikų Bažnyčios ir popiežiaus, kuris esąs4daugiau ver
tas pagarbos ir meilės, juo labiau nepripažįstama ir žeminama 
jo užimamos vietos šventumas.

Šis pamokymas taip labai kėlė mažutės Joanos dvasią, 
kad ji virpėjo ar iš džiaugsmo ar iš nusiminimo, destis ar tė-
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vas pasakodavo apie Bažnyčios džiūgavimus ar apie jos ken
tėjimus.

Jau jos kūdikiška širdis buvo kupina ir tos meilės, kokia 
ji vėliau rūpinosi pavargėliais. Vienas pažvelgimas į nelaimin
gąjį išspausdavo jai ašaras. Ji kartą pasakė: «Jei aš nemylė
čiau pavargėlių, tai manyčiau nebemylint! ir paties Dievo».

Dideliu širdingumu ji ypač garbino švenčiausią Panelę. 
Kadangi jau lopšy buvo netekus savo motutės, tai meldžiančiu 
prašymu kreipdavosi į Mariją, kad užimtų jai motinos vietą: 
Ji džiaugdamosi vadindavo save Marijos vaikeliu, klausdavo jos 
patarimų kaipo motinos ir visais reikalais šaukdavosi jos pa
galbos.

Jauname amžy ji priėmė ir Sutvirtinimo Sakramentą, prie 
savo vardo dar gavusi ir Pranciškos vardą; ir tik dabar ji pa
juto savy norą nudirbt Dievui didelių darbų ir netgi iškęst 
kankinimus.

Joana buvo maždaug šešioliktų metų, kai jos sesuo Mar
gareta ištekėjo už pono Neufchezes’o ir išvyko į Poitou kraš
tą. Kadangi Burgundijoj _buvo laukiama pilietinio karo, tai 
prezidentas pasiuntė ten pat ir savo jaunesniąją dukterį Joaną.

Keliaut teko per sukilusių hugenotų (Prancūzijos prote
stantų kalvinistų) išpustytas apylinkes. Buvo išgriautos arba iš
niekintos visos katalikų Bažnyčios, varpai numušinėti armotų 
šūviais, durys kulipkų suvarstytos, šventųjų stovylos sudaužytos, 
relikvijų skrynios išlaužytos ir priterštos. Paskiau mūsų šven
toji dėl šita taip išreiškė savo įspūdžius: «Matant bažnyčias 
šitokioj liūdnoj padėty man pasidarė taip skaudu, jog aš į jas 
pažvelgus ėmiau verkti».

Mergystės pavojuose.
Poitou krašte jaunąją Joaną laukė dideli pavojai, kuriuose 

labai reikėjo jos dangaus Motinos pagalbos, kad neiškriktų iš 
doros kelio. Atvykus jaunavedžiams (Joanos seserei su savo 
vyru) rengė iškilmes, kuriose dalyvavo visos apygardės diduo
menė; Joana tuo metu buvo pavojingiausiame amžy, pačioj 
gražiojoj jaunystėj. Vos tik ji viešai pasirodė šios diduomenės 
tarpe, tuoj iš visų pusių pradėjo apie ją suktis ir jai meilikaut. 
Ligi šiol ji buvo buvusi tiktai griežtai tėvo vadaujama, o dabar 
pirmą kart į ją prabilo pasaulis, kurio kalba jukk taip vylingai 
moka žavėt nepratusią jaunuolišką ausį.

Pavojų dar padidino charakteris to asmens, kurį jai buvo 
d.vę per draugystės damą? Si lengvamanė moterpalaikė nesi
liovė plepėjusi apie puotas, parėdus ir balius, kasdien pasakojo 
jai apie tūkstančius paslaptingų būdų patikt vyrams, kurioj 
srity ji pati buvo jau net per didelė speciįalistė, ir visais tais 
savo plepalais darkė šią gražią, tik ką pražydusią gėlelę. Ji ją 
mokė, kaip reikia teptis, pudruotis ir kvėpintis, kpkiais drabu-
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žiais rėdytis, netgi norėjo palenkt griebtis burtų, kad vyrams 
įtiktų. Jei Joana jos klausysianti, plepėjo ji, tai ji tikrai gau
sianti už vyrą vieną iš pirmutiniųjų Poitou krašto didikų.

Nekaltas kūdikis klausėsi tokių patarimų, jų lemtai nesu
prasdamas. Ji tik nenoromis juto savo patarėjai neprielankumo, 
negalėdama dėl to susivokti. Joana darė pastangų, kad ją nuo 
jos atimtų, bet visos jos pastangos liko be vaisių. Senė dama 
kiekvieną kartą gebėjo daugiau sustiprint savo poziciją, nei 
kad jauna mergina turėjo jėgos ją iš tos pozicijos išmesti.

Kadangi tuo būdu Joana inatė save esant priverstą kęst 
klausant tuščių plepalų ir tuo labai dažnai buvo išstatyta būti 
suvedžiotai į tuštybę, tai ji bėgo savo dangaus motinos Marijos 
prieglobstin. Ji pradėjo apmąstyt nuošalų švenčiausios Panelės 
gyvenimą Nazarete ir iš šių apmąstymų sėmėsi ramybės ir vi
daus laimės, užsigrūdindama tuomi nuo visokių suvedžiojimo 
pinklių.

Dar jai apsaugos teikė ir jos turėtasis padorumas, kurį ji 
jau nuo senai buvo savy sustiprinusi uoliai jame besilavindama. 
Drauge ji bu^o rimta ir drauginga. Kiekvienas jautėsi jos pa
trauktas, ir tačiau vėl turįs laikytis nuo jos kiek iš tolo. Na
tūrali jos elgesio vertybė, anksti išriedėjęs subrendęs protas, 
jos rimtumas ir jos susilaikymas, pastebimas netgi jos šypsenoj 
ir daręs ją dar malonesnę, trumpai sakant, jos visas pasistaty-
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mas pasirodė kaipo jos amžiui apsaugos priemonė ir vertė 
kiekvieną artintis prie jos tik su pagarba.

Joana neprisileido ir nekaltybei taip pavojingo tuštumo 
parėduose. Tais laikais, kuomet net valstybės įstatymai turėjo 
stabdyt per toli nuėjusią parėdų prabangą, mūsų Joana rėdėsi 
kukliai ir ne turtingiau, kaip tai reikalavo jos luomas. Kaip rodo 
(čia įdėtas) jos atvaizdas iš jos 20-jų metų amžiaus, jos krū
tinė yra padoriai uždengta iki kaklo siekiančiu kvartuku, o ne 
kaip tuomet buvo paprotys, giliai iškirpta; paskui, jos drabužiai 
nei prisagstyti perlų ir brangakmenių, nei apkarstyti špilkomis ir 
auksiniais retežėliais. Vietoj visokio papuošalo ji dėvi ant 
galvos mažą zomčinę kepurėlę, kaip tuomet dėvėjo padorios jos 
luomo (valdininkų diduomenės, Noblesse de robe) merginos.

Kadangi dorybė visada išrodo maloni net ir tiems, kurie 
patys jos neturi, tai neapsiėjo be to, kad pirmutinės Poitou 
krašto giminės nebūtų siekusios susirišt su Joana. Jos rankos 
norėjo įžymiausi to krašto ponai. Tačiau tikinti, maldinga mer
gina ir šiose apystovose mokėjo apsisaugot nuo jai užtaisytų pa
vojingų spąstų.

Tarpe didikų, kurie lankydavosi jos seserėno namuose, 
buvo vienas grapas, artimas pono Neufchezes’o draugas. Jis 
buvo prisidėjęs prie kalvinistų. Matydamas, jog tik geras ka
talikas galės gauti maldingos Joanos ranką, jis veidmainiauda
mas pradėjo rodyt katalikiškų pažiūrų ir taip pat sugebėjo pa
lenki savo pusėn Joanos seserį su jos vyru, idant jie paremtų 
jo norus į Joaną. Iš savęs Joana nebuvo priešinga moterystei, 
bet šiuo siūlimu ji nepasitikėjo.

Pirmiausia, ją šiuo atveju stebino tai, kad jos sesuo Mar
gareta nieko nenorėjo pranešt tėvui apie šį pianą. Joana buvo 
tvirtai įsitikinusi, kad nuo jos čia slepia svarbų punktą, nuo 
kurio tačiau pareina visa jos ateitis; todėl ji pasiryžo padvi
gubint savo dėmesį ir dar karščiau prašyt Dievo suteikt ap
švietimo.

Vieną dieną Margareta prie savo vyro jai taip kalbėjo: 
«Joana, mes neprivalome ilgiau laikyt grapą neaiškume; tu da
bar turi pasireikšti».

«Aš visada sakiau», atsakė Joana, «kad mano atsakymas 
bus mano tėvo atsakymo aidas. Tu žinai, kad aš niekada ne
turėsiu kitokios valios kaip jo, nes jo valia yra man Dievo 
balsas».

«Mūsų tėvulis tave, Joana, per daug myli, kad jis atsisa
kytų duot savo sutikimą tokioms jungtuvėms, kurios tau yra 
malonios ir mums visiems teikia daug laimingų sąlygų».

«Ne, Margareta, jis ne sutiks, kad? aš ištekėčiau už kal
vinisto. Ir aš giliai bauginuosiu, kad jūs man nepasakote aiš
kiai apie grapo religiją. Jis statosi, lyg būtų katalikas, bet kai 
tikisi esąs nepastebimas, tai elgiasi, kaip klaidatikis. Antai, 
vakar jis stovėjo per du žingsniu nuo tvorelės, girdėdamas var-
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pelį praeinant kunigą su Švenčiausiuoju; ir jis netik nepriklaupė, 
bet net nė savo galvos neatidengė. — Aš tai mačiau iš savo 
kambario ir dėkojau Dievui už apšvietimą».

«Valstybės įstatymai leidžia tokias moterystes», įsikišo sese
rėnas, «ir Bažnyčia jas kenčia. Joms reikia tik dispensos ir 
aš pigiai tokią dispensą išrūpinsiu».

«Dėkui Tamstai», greitai atsakė Joana, «aš tokios dispensos 
nereikalinga, nes aš niekada netekėsiu už klaidatikio. Mieliau 
aš visą savo gyvenimą kalėjime būsiu, nekaip hugenoto namuo
se, mieliau tūkstantį mirčių iškęsiu, nekaip per moterystę 
susirišiu su Bažnyčios neprietelium».

«Mano mieloji Joana», tarė Margareta savo meilikaujančiu 
tonu, «graži, doringa, dvasinga moteris, kokia tu būsi, privalo 
visa ko tikėtis nuo savo įtakos. Tu atversi grapą, aš tuo tikra».

«Ir aš neikiek tuo neabejoju», pridūrė seserėnas; «Tamsta 
gali atsidėt, kad mes tamstai uoliai padėsime, jei to prireiktų. 
Bet vargu to reikės; grapas jau per daug nori Tamstą turėti, 
kad jis lamstai galėtų atsilaikyt».

Į šitai Joana atsakė: «Taip visada prižadama merginai, 
norint kad ji ištekėtų už nekataliko. Bet kai tik po jungtuvių, 
tai tas, kuris prieš tai buvo gulėjęs prie jos kojų, dabar pareiš
kia esąs nepriklausomas savo pažiūrose kaip ir savo darbuose. 
Vargšė moteris, patekusi į spąstus, pasijunta dabar visą savo 
amžių esanti belaisvė ir atsidūrusi pavojui savo amžinybę pa
statyt ant kortos».

«Gerai», sakė tada seserėnas, «tada grapas atsivers prieš 
jungtuves, jei Tamsta to reikalausi. Todėl aš už jį laiduoju».

«Žmogiškais išrokavimais padarytas atsivertimas į Bažny
čią man negalėtų įkvėpt nė mažiausio pasitikėjimo», pabaigė 
pabrėždama Joana. «Prašau man apie tai nebekalbėt».

Ir greitai buvo galima įsitikint, kaip Joana buvo turėjusi 
daugel tiesos; būtent, kai grapas matė Joaną jam nebeteksiant, 
nusimetė kaukę ir pasirodė, jog buvo buvęs ir palikęs įžūlūs 
kalvinistas. O Joana visą savo gyvenimą dėkojo Dievui už ma
lonę, kad jai laiku atidarė akis, ir dažnai sakydavo, jog toji 
laiminga moterystė, kuria ji vėliau buvo palaiminta, esanti bu
vusi dovana už tai, kad ji paklausė šios malonės balso ir at
metė moterystę su hugenotu.

Netrukus po to pasisiūlė kitas jaunikis, kurią partiją sese
rėnas taip pat palaikė. Tai buvo jaunas vyras, turėjęs įžymų 
vardą ir nudavęs kilęs iš nuo senovės pagarsėjusios giminės. 
Jis gebėjo taip gudriai pasigirt, kad daugelis jo buvo suklai
dinti ir įinkėjo panelei Frėmyot’ytei laimės su juo. Bet jos aš
trus protas ir Dievo apšvietimas parodė jai tame jauniky daly
kų, kurie jai nepatiko ir paakino ją griežtai atsisakyt nuo mo
terystės su juo. — Ir vėl pasirodė, kaip protingai buvo jos pa
sielgta. Nes tas jaunas vyras paskiau buvo demaskuotas esąs 
sukčius, vėjavaikis ir pateko į teismo rankas.
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Tėvo laiškas, pašaukęs dabar jau dvidešimties metų Joa
ną į savo namus, padarė galą ir visiems šiems jos iškišimo už 
vyro projektams. Kadangi jauniausis sūnus Andrius buvo išva
žiavęs j Paryžių savo studijoms baigti, tai prezidentas norėjo 
vėl dukterį prie savęs turėti. Drauge jis manė ją išleisti už 
barono Kristupo Šantalio (de Chantal). Joana su vaikišku nuo
laidumu tuojąus sutiko su tėvo pasiūlymu ir to niekada jai ne
prisiėjo apgailestaut.

Moters džiaugsmuose ir našlės varguose-
Ponas Šantalis buvo kilęs ir pagarsėjusios Burgunduose 

Rabutin’ų giminės, ir iš motinos pusės yra buvęs paskutinė at
auga iš šv. Bernardo giminės. Tai buvo be galo geraširdis žmo
gus, kuris betgi, kaip ir visi toki, įerzintas galėjo būt ir pavo
jingas: ik» vedęs, jis buvo kovęsis 18-je dvikovių; tais laikais, 
kuomet dvikovės Prancūzijoj buvo labjausiai išbujojusios ir net 
virtusios žaidimu, tokios peštynės didikui buvo lyg kokia reko
mendacija iš gerosios pusės.

Šantalio moterystė su Frėmyot’yte buvo pati geriausia ir 
laimingiausia, kokia tik galima vaizduotis. Kai paskiau buvo 
renkamos žinios reikalingos pakelt Šantalienę į šventųjų skai
čių, vienas liudininkas yra pareiškęs: «Šiuodu vyras ir moteris 
teikė tokį moterystės šventumo pavyzdį, kokį tik galima vaiz
duotis; juodu buvo viena širdis ir viena siela. Moteris reiškė 
savo jaunam vyrui pagarbos ir paklusnumo, ji mylėjo jį mei
lingai ir pagarbiai; o pati vėl buvo jo meilingai mylima ir ger
biama visišku pasitikėjimu».

Ponia Šantalienė buvo taip pat neištižus ir kaipo šeimi
ninkė. Būdama Bourbilly’ų pilies ponia, ji pasireiškė kaipo gera 
tvarkdarė,, praktinga sodžiaus bajorė, anksti rytą vykdavo raita 
į laukus, kontroliavo nuomininkus, visišku mandagumu (courtoi- 
sie) atlikdama ir kitas savo, kaipo pilies valdovės, pareigas: 
Bourbilly’ų pilis greitai virto centrine Burgundų diduomenės 
prašmatnaus draugavimosi vieta.

Bet po aštuoneto metų laimingąją Šantalių moterystę, iš 
kurios buvo išėję ir ketvertas vaikučių, staiga nutraukė žiauri, 
netikėta mirtis: 1601 m. Joanos vyras buvo per neatsargumą 
vieno savo draugo ir giminiečio sunkiai sužeistas medžioklėje 
ir veikiai pasimirė.

Šitoks žemiškos laimės sųtrupėjimas baisiai paveikė giliai 
jautrią Joaną. Ji nykte nyko. Per mėnesį, kitą ji nuo susikrimtimo 
pavirto skeletu. Iš maloniausios dvejystės paliko tamsi vienystė. 
Ir jos stipraus jausmo srovė susitelkė ir pasipylė į jos religinį 
gyvenimą.

Dabar ji sudėjo amžinos skaistybės apžadus, nutarė pasi
šalint iš pasaulio, atsidėjo maldai, darbui ir ketverto savo vai
kučių auklėjimui. Tačiau jos jausmai savo vyrui vis dėlto buvo
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per daug stiprūs, kad galėtų būt kompensuoti (atlyginti) moti
nystės jausmais. Todėl ji vis didesniu audringumu, kokio būta 
jos charaktery, gilinosi į vidybės pasaulį. Tačiau pasiryžusi 
visą savo likusią būtį paverst religinėmis vertybėmis, ji nebe
žinojo nei kuriuo keliu nei kaip leistis į šią sunkią kelionę 
aukštais pakriūtingais takais. Jos sieloj išbudo noras turėt 
religijos mokytoją. Ji prašė Dievo pasiųst jai mokytoją, nors 
neturėjo jokio tikro prisistatymo apie tokio sielos vadovo 
reikšmę.

. Ir štai, pasakojama, kai vieną dieną jodama per Baurb’lly’ų 
pilies laukus Joana karštoj maldoj prašė Dievo, kad pagaliau 
parodytų jai skirtąjį vadovą, ji staiga viename. pakai v y (—prie 
vienos kalvos) išvydusi vyriškį tokios išvaizdos ir pavidalo, 
kaip Pranciškus Salezas, su juoda sutana, stula ir vyskupiška ke
pure, kaip šventasis buvo apsirėdęs, kai jį pamatė jį paskiau 
pirmą kart Dižone

Bet pirm negu šis mistiškas susitikimas abiejų šventų 
sielų Dievuje virto istorijos tikrenybe, pirm negu Joana buvo 
atradusi šį savo tikrąjį vadovą, jai dar buvo lemta paklaidžiot 
ir šalykeliais, patikėjus vienam pirmam pasisiūliusiam, o betgi 
jos tikrojo kelio nežinojusiam vadovui ir daug dėl to pasikankint 
savo sieloj.

Mat, Joanos tėvas ją su vaikais parsišaukė į gimtąjį Di
žoną. Čia ji pažino vieną kunigą pranciškoną, į kurį ji, bū
dama tretininkė, ir kreipėsi savo sielos reikalais; tasai pranciš
konas patsai buvo pasisiūlęs būti jos nuodemklausin. Nors ji 
žinojo, kad savo vizijoj buvo mačiusi kitą, tačiau manė savo 
vaizduotę apsigavus.

Deja, to pasisiūlusio sielos vadovo būta daugiau nekaip 
netikusio tam darbui: jo neturėta mažiausio pedagogiško gebė
jimo. Jis vartojo senoviškas priemones, kaip antai, plakimąsi, 
nakties budėjimus, atgailos juostas ir panašius daugiau ar mažiau 
estetingus instrumentus, bet nieko nedavė giliai išlavintos mo
ters aukštyn kopiančiai sielai, nes jis neturėjo ko duoti, ir 
taip pat neišmanė panaudoti priemone jos charakterį. Ji buvo 
jam atsidavusi sudėdama ketverius apžadus: pirmiausia, visada 
jo klausyti, paskui, niekada nesirinkti kito nuodėmklausio, paskui, 
griežtai tylėti apie visa, ką jis bus jai kalbėjęs, ir, pagaliau, 
tik su juo tekalbėtis apie savo vidaus reikalus. Ir šituo 
būdu Joanos siela įsipainiojo į įkyrų tinklą. Ji be prieštaravimo 
ir savos valios buvo šio vienuolio rankose ir ėjo visais jo 
nurodymais, nors tai priešinosi jos vidaus jausmui. Ji turėjo 
atlikt begalinę daugybę maldų, apmąstymų ir darbų, beprasmiai 
pasninkauti ir marintis. Jos kambarinei (ir visai piliai) taip pat 
buvo vargas su savo ponia: naktį atbudus kambarinė jau ap- 
sirėdydavo, kad galėtų tuo patarnauti poniai, kaip tik ją išbu- 

v dins. — Tokioj netikusioj vadovybėj religinis Joanos gyvenimas
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visai suskurdo; ji pati tai jautė ir visa savąja stiprios moters 
siela meldė Dievo išvaduotojo iš savo vidaus sudrikimo.

Tuo tarpu dar atsitiko, kad Joanos uošvis, senis Santalis, 
reikalavo ją sugrįsti pas jį su vaikais pareikšdamas, jog jei 
negrįšianti, tai jis vėl vesęs moterį ir jos vaikams ne patiksiąs 
nieko paveldėt. Joana pakluso, bet šeimininkavimas seno, 
pikto, apmaudaus, išdidaus baro namuos virto jautriai Joanai 
nuolatine kankykla. Čia Guy de Rabutin’as turėjo tokią šei
mininkę, kuri komandavo savo marčią, už kurį piktą elgesį Joana 
jai atsilygindavo meilingais patarnavimais. Taip pat ir senio 
Santalio kaprizams ji gebėjo įtikti nugalėdama save tūkstan
čius kartų.

Tačiau jos vidaus kentėjimai vis didinosi. Joana skaitė 
ant pilies vartų parašą: Virtus vulnere crescit (dorybė žei
džiama auga), bet jos į radikalizmą krypstanti dvasia nesu
rado aiškumo, tvarkos, rimties.

Bet jau neilgai buvo palikę jai laukt iki susitinkant su 
savo sielos tikruoju vadovu, kurio vadaujama ji įstojo į tikrąjį 
tobulybės kelią ir su kuriuo bendradarbiaudama ji patapo tokia 
didelė ir savo našlystės dienomis. Pr. D.

(Ne galas).

Netokiu pasielgimu iškelsime mokslo vardą.
Prašvitus laisvės ir šviesos saulutei, daugumas mūsų jau

nuolių sukruto, sujudo yt skruzdės į darbą. Pabudę iš gilaus 
susnūdimo ėmė smarkiai veikti savo šalelės laimei. Daugumas 
ir mūsų mergaičių, karštai mylinčių savo Tėvynę, pasišventė, 
kai kurios, išsižadėję net geresnės laimės, prisiėmė vargingą už
duotį ir ėmė šviesti, plėsti pirmuosius susipratimo spindulius 
tarp savo sesučių ir broliukų. Už tąi tebūnie joms garbė!

J tai prisižiūrėjusios ir daugumas kaimiečių nebenori būti 
«prastom?», veržiasi iš tėvų namų į augštesnius mokslus ir bai
gia gimnazijas. Rodosi, eina savo Tėvynę kelti. Čia tai puikus 
dalykas! Bet kartais skaudu žiūrėti į tokias gimnazistes. Už- 
sidėjusios kepuraitę, per atostogas užsivilks madnišką suknelę, 
susijuos iš blėkgalių sukabinėtu diržu (sakau per atostogas, nes 
mokslo metu taip neleidžiama)' ir jau «panaitė». Vasaros metu 
netik kad nenori padėti tėveliams dirbti, bet dar reikalauja iš 
mamytės ir sesučių patarnavimo. Su savo kaimynėmis, «pras
tomis» mergaitėmis jau nieko bendra nebenori turėti. Jeigu 
kuri iš «prasčiokių» išdrįstų norėti su «panaite» draugauti, tai 
bus tiek pajuokta, kad ta daugiau nebišdrįs prieiti prie jos. 
Be abejojimo, ne visos tokios, bet vis dėlto tokių randasi ir, 
kas skaudžiausia, kad tokių puikuolių dar randasi iš atei
tininkių tarpo. v
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Ne tokiu, sesutės, pasielgimu. iškelsime aukštai mokslo 
vardą, ne tuo pakelsime Lietuvos būvį, sumažinsime skurdą 
po šiaudiniu stogu. Elgkimės taip, kad kiekviena mūsų pras
čiausia, nemokyčiausia draugė ar kaimynė drįstų pr’e mūsų 
prisiartinti su malonumu, kaip tikros ištikimos draugės paklausti 
patarimo ar ko kita. Priimkime ją ir priglauskime prie širdies 
taip maloniai, kaip tikrą savo draugę. Patarkime jai, nurody
kime jai kelią, kuriuo ji galėtų žengti prie laimės, nuraminkime 
ją, padėkime kuomi galėdamos jai pasikelti medžiaginiai ar 
dvasiniai. Tegu jos jaučia prie mūsų užsitikėjimą, meilę, tegu 
nesišalina nuo mūsų. Tuomet tik pradės kilti Lietuvoje vie
nybė ir susipratimas, prašvis ateities saulutė visu savo skaistumu.

Nebijokime, setutės, darbo. Darbas tai žmogaus sveikatos 
šaltinis. Kaip kampe pastatyta žagrė rūdyja ir su laiku visai 
sudulėja, taip ir žmogus be darbo per laiką nyksta fiziniai ir 
dvasiniai. Gerai tik prisižiūrėkim į kai kurias savo išlepėles 
drauges, kurios ilgai miega, nieko neveikia, o pamatysim, kad 
jos visos yra mažakraujės, išblyškusios yt numirėliai. Tokios 
galų gale visai sulepšėja, net Jaike pertraukos iš klasės negalima 
iškrapštyti, nes sunku joms iš suolo atsikelti. Jos nieko negal
voja, nieko nesiekia. Paklausk tokios bedarbės, kuo ji gimna
ziją baigusi mano užsiimti. Tuoj ji tau atsakys: «Nežinau», 
nors jau VI ar VII kl. sėdi. Kita atsakys: «Už vyro išeisiu 
ir viskas pasibaigs».

Dabar įsižiūrėkite į tas drauges, kurios mėgsta darbą, ku
rios nebijo savo rankelių sutepti. Tuoj pamatysite, kad jos 
stiprios, raudonos, visuomet simpatingai gyvos. Tokia mergaitė, 
tuoj pasakys ko ji siekia, kas ją labiau įdomauja. Tokia mer
gaitė kiekvieną savęsp traukia. O puikuolė ir tinginė, atvirkš
čiai, atstumia nuo savęs visų širdis. Tokia, nors aukščiausius 
mokslus išeis, tačiau liaudyje nei pasitikėjimo nei įtakos neturės, 
taigi ir veikti ji nieko liaudyje negalės.

Taigi brangiosios sesutės, jei norime Tėvynei pasidarbuoti, 
stengkimės turėti kuo artimiausius su liaudimi santykius.

Vaidilutės Sesutė.

Įvairią tautu moters padėtis Įvairiais laikais.
(Bruožai iš kultūros istorijos.)

Nuo šio numerio mūsų skaitytojoms pradedame teikti bruo
žų iš kultūros istorijos, kiek jie liečia moters padėtį įvairiose 
tautose įvairiais laikais, pradedant nuo pačios senų senovės. 
Laiko atžvilgiu šis dėstymas natūraliai skiriasi į dvi nelygias 
puses: apie moters padėtį pagonybėj ir tąją padėtį krikščiony
bėj. Ši antroji pusė, kaipo teikianti daug daugiau medžiagos, ir 
išeis daug didesnė. Akstiną ir sugrupuotos medžiagos šiems
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bruožams davė mums F augau er’io knygos: Stilles Frauenhel
dentum oder Frauenapostolat in den ersten drei Jahrhunderten 
des Christentums (Münster i. W. 1922, Aschendorffsche Ver- 
lagsbuczhandlung). Jose nurodytos ir visos versmės, kurių mes 
čia neminime ir į kurias pasiunčiame norinčias plačiau šiuo 
klausimu užsiimti. Eidami tų knygų planu pirmiau ir apžvalgau- 
sime moters padėtį iš laikų prieš krikščionybę ir tautose šalia 
krikščionybės. Tatai pirmiausia aprašinėsime kaip ir kuo laikė 
ar tebelaiko moterį aigiptiečiai, babiloniečiai ir asyrai, foinikie- 
čiai, persai, kiniečiai, indai,. graikai, romėnai, natūrinės tautos, 
izraelitai ir mohametonai. - < . " . 1 ■ *

Aigiptiečiai.
Nė vienoj tautoj prieš krikščionybės gadynę moters padė

tis nebuvo tokia gera, kaip Nilo tautoj; todėl ir graikų istori
ninkas Herodotas vadina įstabiais aigiptiečių būdą ir papročius- 
Monogamija (teisė vyrui laikyti vedus tik vieną moterį, vien, 
patybė) buvo ytin griežtai įsakoma kunigams, tačiau, rodos, j- 
ir šiaip yra buvusi visuotinas paprotys. Sitai paliudija ir pa-i 
skiausi rasti aigiptiečių senovės paminklai. Taip antai, «Svetvy- 
rės istorijoj» iš 19-sios dinastijos laikų (apie 1350—1200 pr. Kr.) 
įsakmiai pasakyta, jog abu broliu kilę iš tos pačios motinos 
ir to paties tėvo. Tačiau, jog buvo leidžiama ir polygam i j a 
(turėjimas daugelio moterių, daugpatybė), tai matyt iš 1750 me- 
tair pr. Kr. pažymėtos pasakos apie «Vieno ežero nusausinimą», 
kame karalius savo pasismaginimui pasiunčia pasivažinėt po 
ežerą savo dvidešimtį gražių moterų.

Bet, apskritai ėmus, kai mergina laimingai išlaikiusį vyrui 
bandomuosius metus po to būdavo paimama už mote
rį, moterystė galiojo kaipo šventas dalykas ir jos laužymas bus 
vo draudžiamas. Nes kuomet mirusis atlieka prieš savo anos 
pusės gyvenimo teisėjus išpažintį, išskaičiuodamas kokiomis 
nuodėmėnrs jis yra nenusidėjęs, jis taip pat sako: «Aš nesu
laužiau moterystės» (šita visa išpažintis yra surašyta vadinamo
se «Negyvėlių knygose»). Tačiau ir aigiptiečiai, kaip ir indai, 
graikai ir kitos tautos moterį laikė esant per tikrąją suve
džiotoją.

Antai, «Ani’o» patarlėse (iš kokių 1100—950 m. pr. Kr.) 
vyras ypač įspėjamas sergėtis moteriškų. «Atsargiai su tokia 
moterim, kuri nepažįstama tavo mieste. Nežiūrėk į ją... nepa- 
žink jos... Ji yra didelis, gilus vanduo, kurio sūkurys nepažįsta
mas. Moteris, kurios vyras toli, kai prie jos. nėra liudininkų, kas 
dien tau sako: «aš esu labai graži». Ji ketina tau tinklą užmesti. 
Didelė mirtinoji nuodėmė klausyti, ką ji sako». — «Saugokis 
artintis prie moterų, jei nori bet namuose sutvirtint draugystę», 
skaitome «Ptah-hotep’o patarlėse».
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Vaikai, ypač berniukai, sudaro namų palaimą, o moterų 
nevaisingumas «Išminčiaus įspėjimuose»^ sakoma esanti tokia pat 
nelaimė, kaip ir laukų nevaisingumas. Šitokia pažiūra išaiškina 
taip pat ir «vyro teisę greta moters laikyt ir sugulovių, arba, 
vienai moterei esant nevaisingai, greta jos ir jai sutinkant, 
pasiimt kitą moterį».

Mergystę todėl aigiptiečiai laikė kaip kokį nederamą 
dalyką. Jie netgi tikėjo, kad «mergina, nutęsianti ištekėjimą iki 
20 metų savo amžiaus, turėsianti iki prisikėlimo metavot pra
gare, negalėdama išsipiikt aukomis». .

Dabar, ar aigiptietė galėjo savo jaunikį rinktis pati, ar — 
kaip kitose tautose — dukterį apvesdindavo tėvas? Daugelis 
aigiptiškų «Meilės dainų», rodosi, nusako dukterims paliekant 
laisvą pasirinkimą. Tačiau, «Sinuhė’s gyvenime» (sustatytas apie 
1780 m. pr. Kr.) skaitome, jog kunigaikštis išleido už jo savo 
vyriausiąją dukterį, kas juk absoliučiai nešalina ir dukters pa
linkimo.

Apšviestųjų sluoksnių m o t er i s- ž m o n a tikrai buvo lai
koma pagarboj; nes juk ir faraonų sostas, trūkstant vyriškų pa
veldėtojų, buvo prieinamas ir moterims; paskui, juk motina 
sprendė vaiko kilmę, luomą.

Taip pat ir «Sinuhė’s gyvenime» karalienė pasirodo ma
jestotiškai. Tačiau ypatingos įtakos savo aplinkumai ji vargu 
bus turėjusi, kadangi pasakojime apie «Nuostabų Rė’jos vaikų 
gimimą», kai valdovė, supykusi, išmušė kailį savo tarnaitei, ji 
turi bijotis, kad tarnaitės nebūtų įskųsta karaliui.

Vidurinio luomo moteris-žmona, rodosi, dar daugiau bu
vusi vyro valdžioje. Nes Sinuhė, prieš išvykdamas namon, ati
davė vyriausiam sūnui savo mantą, savo gyvulių bandas ir sa
vo žmones (tarnus). Iš viso pasakojimo išeina, kad šių tarpe 
būta ir jo žmonos. — «Svetvyrės istorijoj» pasakojama kaipo 
savaime suprantamas dalykas, kad vyras užmušė savo moterį, 
norėjusią suvedžiot jo brolį. — Jei sūnus klauso tėvo — apie 
motiną nekalbama — tai jis sulauks ilgo amžiaus, įvyks visi jo 
planai, — taip moko «Ptah-hotep’o patarlės» (sustatytos apie 
2000 m. pr. Kr.).

Tačiau «Ani’s» savo patarlėse įspėja sūnų rūpintis savo 
motina. «Duok savo motinai gausingai duonos, ir nešiok ją, 
kaip ji yra tave nešiojusi. Ji turėjo daug sunkumo su tavimi, 
man (tėvui) jo neperleido. Jos širdis nesipriklino ir nesakė: 
«ką aš darau?» Ji pasiuntė tave j mokyklą, kai tu buvai pa
mokytas rašto. Ji kasdien tau rūpino duonos ir giros iš savo 
namų. Kai tu išaugsi ir paimsi moterį ir jsikursi namus, apsieik 
gerai su savo motina, idant ji tavęs nepeiktų ir nekeltų savo ran
kų į Dievą ir idant jis neišgirstų jos šauksmo». — Paskui Ani’o 
patarlės labai smulkiai atpasakoja motinos rūpesnius, motinos 
meilę ir tuo pat laiku parodo, kiek daug motina dalyvavo sū
naus i š a ukl ė j im ui. Apie dukterį ir Ani’s nieko nepasakoja.
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Jei Herodotas rašo, jog savo gimdytojus maitinti privalo 
tik dukters, o ne sūnūs, tai tas būtų ėję dideliai gimdytojų ne
naudai. -- Tas pats istorininkas sako aigiptiečiaus neturėjus ir 
ku nig i ų. Tačiau teisingai vieno naujųjų laikų rašytojo pastebi
ma juos turėjus «hierodules», jaunas merginas, buvusias pašvęs
tas Amonui ir prieš ištekėjimą atsidavinėjusias kaip tinkamos 
daugeliui vyrų.

Iš sakyta eina, kad aigiptiečiai, apskritai imant, nesielgė 
su moterimi kaip su verge, bet, kaip žmoną, ją nemenkai ger
bė. Deja, šią gerą padėtį pripažino jai tik kaipo vaikus gami
nančiai moterei, o ne kaipo lygių teisių vyro draugei.

(Ne galas). Pr. f).

Sieksiu žvaigždės.
Apsiniaukęs dangus, 
Nė vienos nėr’ žvaigždės. 
Kas tamsoje takus 
Tuos miglotus nušvies?

Nors naktelė tamsi,
Nors kelionė baisi, 
Bet aš eiti turiu 
Tarp bedugnių keliu.

Apsiniaukęs dangus, 
Kas man kelią nušvies? 
Kas išugdys sparnus, 
Jei pakybsiu erdvės’?..

Nors aplinkui tyla, 
Kas jei jėga akla 
Tamsiojon bedugnėn nušvies? 
—Ir ten neužmiršiu žvaigždės.

Miliutė. 
1923-VIII-28.

Ant Rekijavos ežero.
Iš dieninio.

Senai norėjau pamatyti Rekijavos ežerą, nes daug apie 
jį buvau girdėjusi... Kadangi jis yra vos keli varstai nuo Šiau
lių, vietinės gimnazijos mokiniai ir šiaip jaunimas dažnai daro 
ekskursijas jį aplankyti. Proga pasitaikė ir man.

Tai esąs vienas iš piktųjų ežerų, turįs 6 varstus ilgumo ir 
apie 2 platumo. Vanduo jo banguojąs, tamsiai pilkos spalvos.
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Kuomet ežeras supykstąs, t. y., kuomet jame kylanti audra — 
drąsiausi, narsiausi irklininkai neišdrįstą grumtis su jo bango
mis, kuo greičiausiai skubą į krantus. Nes tai esąs kerštingas 
ir baisus ežeras. jis, rodosi, esąs ramus: tamsūs jo vandens, 
rodosi, ramiai vienodai banguoja. Žvejai drąsiai leidžiasi ke
lionėn, bet-ežeras staiga užsirūstinąs, ties juo apsiniaukęs dan
gus, neramiai sujudąs jo vanduo. Valandėlei pasidarą vėl ra
mu, paskui kylanti audra, ir laivas, nespėjęs grįžti į krantus, 
patenkąs likimui į nasrus. Vargiai tenka jam kovoti su vilni
mis, išvengti vandens stulpo, kuris pakyląs, paplaukus ir vėl 
krintąs ežeran; jeigu jam pasipainiojąs laivelis — žūstąs be 
vilties.

Taip mums pasakojo apie šį ežerą, kuomet mes į jį iš
plaukėme. Nors šiurpu pasidarė tai išgirdus, bet buvo įdomu 
išvysti, kaip pyksta šis ežeras, kuris man išrodė toks gražus ir 
malonus. Jis, tartum, kvietė mus, pliauškindamas į apžėlusius, 
gana augštus krantus, pasisupti ant jo vilnių...

Ežeras buvo vienodas, vienodai suposi, plaukė bangelės, 
viena kitą vydamos ir spindėjo saulėje įvairiomis spalvomis. 
Laivo variklis šniokštė, o jam, tartum, pritardamos pliuškėjo 
Vilnelės! Žiūrėjau, kaip gražiai žaidė ežero vandenys. Buvo 
taip gera, malonu! Pasidaviau apglėbusiam mane įspūdžiui, 
ėmiau svajoti... <

Rodos, pavirtau į auksinę žuvelę, nardau, žaidžiu draug 
su vilnimis. Dugne didingai stovi gintaro rūmai, aplink kuriuos 
gražiomis alėjomis auga gintarinės pušys, klombomis žydi oazos 
ir kitos gražiausios gėlės. Ten traukia mane kažkas mylima... 
Bet man taip gera, gera nardyti bangoje...

Ežeras man pasidarė dar malonesnis, traukė jis mane 
šokti ir tikrai nardyti jo bangose... '

Staiga mano svajas nutraukė plaukiojanti ežere negyva 
balta žuvėdra. Ją užmušus! vakarykščiai siautusi audra. Pa
gailo vargšės, netikėtai nužudytos likimo. Išalkusi, greita žu
vėdra leidžiasi draug su linksmomis draugėmis ežeran maisto 
ieškotų, bet staiga užgauna jas įsiutusios bangos, kitos spėja 
pakilti ir nulėkti, nešti savo gyvybę, bet viena vargšė patenka 
bangų sūkurin. Dar pasiseka jai pakilti iš ją, bet padaužtos 
jėgos ją apleidžia. Krinta ji savo myliman ežeran ir žūsta 
jo glėbyje.

Persiėiųus nelaimingos žuvėdros likimu pastebėjau, 
jog ežeras ėmė nerimauti: vanduo pasidarė dar tamsesnis; tam
sūs juodi debesys kilo vis aukštyn, gražiosios vilnys apsiputojo, 
pradėjo neramiai banguoti. , Ežere kilo audra ir dangus ant jo 
apsiniaukė, tik viena ežero krantų dalis spindėjo nuo saulutės. 
Ežeras supyko: kaip drįsta menkas laivelis draskyti jo krūtinę. 
Sumanė parodyti savo didybę. Laivelis, drąsiai plaukęs tolyn, 
turėjo nusilenkti prieš jo didybę — grįžti į krantus.
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bangavo jo vandenys. Rodos — jis susimąstė valandėlei. Ty
liai, lyg gilią paslaptį, šnabždėjo jis. Jautei, jog kažkas nepa
prasta turi įvykti. Po to slaptingo ramumo, išlengvo kilo au
dra. Jai įsivyravus, mes jau siekėme krantą. Ilgai žiūrėjom, 
kaip jis dūko ..

Argi gyvenimas ne tokis pat platus ežeras, jūrės. Tai 
būva jame ramu, it tylų, ankstybą pavasario rytmetį. Besidžiau
gia tuomet žmogus, glamonėjamas jo malonių bangelių... Tai 
pakyla audra. Žmogus turi kariauti su ją. Tuomet jis arba 
pasiduoda jai ir jos nešamas pranyksta joje, it žuvelė ežere. 
Arba laimėja su ja kovodamas, tuomet jis pakyla virš jų, ir 
audrą valdydamas ilgai spindi, kaip žvaigždė. Arba kovoje su 
audra žūsta, it toji nelaiminga žuvėdra, ir pranyksta būties 
jūrėse. Miliutė.

Šiauliai, 1923. VII-1. 

Iš mergaičių gyvenimo užsieniuose
Frankfurto jaunų katalikių snsivienijmas «Lichtburg >

«Lichtburg’as» (Sielopilė) yra Frankfurto (prie Maino) 
jaunų katalikių susivienijimas, kurios iš gyvo vienminčių santy
kiavimo nori pelnyt gyvenimo tvirtybės, džiaugsmingumo, ide
alizmo, asmenybės išprusinimo. Lichtburgę privalo būt globia
ma gilus katalikiškumas, grynas žmogiškumas, tikras moterišku
mas.

Lichtburgas yra šaka didelio katalikiško jaunimo judė
jimo, kuris atidengė nuosavą jaunystės vertę drauge su 
nekatalikiškomis sąjungomis ir natūrinį jaunimo polėkį stengiasi 
aaverst patvariomis vertybėmis. «Kvikbornas» ir «Naujoji Vo
kietija» mums artimi. Mus nuo jų skiria tai, kad mes esame ir 
norime būt mergaičių judėjimas.

Lichtburgas gyvuoja nuo 1921 m. Kalėdų. Mes jungiamės 
keletoje grupių, dainuojame ir šokame, skaitome ir kalbamės 
apie mūsų širdžiai artymus dalykus, stengiamės su viena kita 
susiartinti ir viena kitą pajudinti.

Prie mūsų gali priklausyt kiekviena katalikė, kuriai tikė
jimas ir gyvenimas yra rimti dalykai, kuri pati ieško ir stengia
si, ir džiaugiasi galėdama kitoms suteikt, ką pati turi; nes Lichb 
burgui rūpi suteikt ir pajėga. Lichtburgas yra tai, ką iš jo pa
daro jos nariai.

Iš vieno Lichtburgo laiško Hanovero mergaičių 
g r u p ei.

Mūsų grupė gyvuoja nuo 1921 m. Kalėdų. Joje dalyvauja 
licėjaus mokslo merginos, mažesne dalimi taip pat dar lankan
čios mokyklą arba esančios augštosiose licėjaus klasėse; vienos
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iš jų gyvena tėvų namuose, kitos dirba įvairiuose biuruose, vie
nos“ mokytojauja, kitos studentauja’ir t,t.

Mes susieiname trimis grupėmis pagal amžių: Didysis 
Lichtburgas, Lichtburgas ir jaunasis Lichtburgas.

Mes norime auklėtis seseriška draugyste, kad padarytume 
iš savęs prašmatnias merginas, gilias krikščiones katalikes. Mes 
taip pat stengiamės išsilavint tikrąja žodžio prasme, išlavint kil
nią, atbaigtą asmenybę. Pirmasis mūsų turimas padaryt žings
nis yra šis: patapti tikrąja «draugyste», viena kitą mylėdama 
pakelti, viena kitą paakinti. Nuo mūsų pradžios mes manome 
jau kiek arčiau priėjusios į šį tikslą

Taip pat ir namystėj mes pripažįstame malonią, vertą siekt 
moterišką dorybę. Bet mes neužsidavėme ypatinga jos glsba, 
jau dėl to ne, jog daugelis iš mūsų dirba kitokių pašaukimų 
darbą. Mes sulyg išgalėmis palaikome tautines dainas ir žaidi
mus ir ateinančią vasarą tikimės keleto linksmų ekskursijų.

Mūsų grupė yra mergaičių grupė. Todėl su jaunuoliais 
santykiavimo klausimas grupėje yra ne koks didis daiktas. Pa
čiam klausimui, kiek jis kliudo kiekvieną atskirai, mes norime 
kreipt visą mūsų dėmesį.

Apskritai, mes nenorime labai nustoti mūsų šeimynų 
papročių, taip pat kaip ir apdaro klausimu: mes neleidžiame 
sau jokių «laisvių», bet stengiamės pasilaisvint nuo visokių 
išorybių, paviršutinybių.

Mes dar neturime ženklo. Kol grupė dar tokia siaura, mes 
su tuo nesiskubiname.

Aš dar jums norėčiau štai ką pranešt apie mūsų organi
zaciją: Mums vadauja vienas dvasininkas; tai yra tėvas jėzuji- 
tas J. Vanvolxem (jo adresas: Frankfurt a. Main, Eschershei- 
merlandstrasse 50). Mes jam pranešinėjame visa, kas liečia mūsų 
grupę; jei reikia, pasinaudojame jo patarimu. Mūsų Lichtburgo 
vedėja yra ponia Jadvyga Michelienė. Mes laikome labai svarbu, 
kad tokia savaiminga moteris laiko rankose vadovybę.

. Daugely miestų esti grupių panašių į mūsiškę. Jos beveik 
visos turi savo atskirus vardus ir taip pat savo ypatybes ir 
skirtumus.

Mes manome, jog tai yra kaip tik labai gera. Jei kiek
viena atskira grupė yra kaž kas atskira, mes juo labiau vienos 
kitas pajudiname, juo daugiau galime vienos kitoms būti; nes 
mes manome, jog šios visos grupės turėtų su vienos kitomis 
susisiekt laiškais ir asmeniškai, sakysim, susitinkant ekskursijose 
arba darant bendrai religines pratybas, arba galėdamos šiaip 
vienos kitas lankyt.

Grupių vakarėliuose yra svarbu kada su viena kita susi
eini, kada yra jauku ir patogu, kada neįsiskverbia banališkumo 
ir paviršutinumo, bet reiškiasi tiesmukas rimtumas arba tiesmu
kas džiaugsmingumas, atidengiąs reikšmingų, gražių ir vidingų 
dalykų prasmę.
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Gali sau pasišnekėt arba paskaityt, padainuot, rankdarbio 
padirbėt arba paskaitos paklausyt, by tik truputį gerėtum, gi
lėtum ir bręstum... X.

Ką apie mus rašo musų draugės užsieniuose.
«Naujojoj Vaidilutėj» esame jau nekartą minėję Vokieti

jos mergaičių jaunimo mėnraštėlj «Jugendziele»; jį leidžia Vokie
čių Katalikių Moterų Draugijos Jaunimo Sekretarijatas, ir reda
guoja M. Bučkauskaitė, .kurios vieną kitą rašinėlį esame andai 
paėmę ir «N. V-tėn». Šitame laikraštėly deda savo raštelių bei 
žinelių ir vokiečių mergaičių moksleivių organizacijos, kaip 
antai, ūsų skaitytojoms geriausiai pažystama Tryro «Trutzna- 
chtigall’ė», su kurią «N. V-tės» redakcija iki šiol yra daugiau
sia susirašinėjusi. Pasirodo, jog to susirašinėjimo pirmaisiais 
«N. V-tės» gyvavimo metais atgarsis yra patekęs ir į kalbamąjį 
mėnraštį, kurio 1922 m. rugsėjo mėn. randame įdėtą straipsnelį 
mums gerai pažįstamos draugės Gertrūdos Do.enhardt’aitės, kuri 
ir buvo mums pirmutinė teikėja žinių apie «Trutznachtigal’ę», 
kol baigusi gimnaziją neįstojo į vienuolyną. Dabar, gavę tą 
iki šiol mums trukusį (nes savo laiku — pernai metų rudenį— 
kaip tyčia kažkodėl neatėjusį) sakytojo mėnraštėlio sąsiuvinį, ‘ ir 
pakartojome janie apie mus įdėtąjį straipsnelį:

«U n s e r e F r e u n d e in L i t a u e n »
M ū s ų p r i e t e 1 i a i L i e t u v o j e.

Tai buvo 1921 m. vasario mėnesis, kai «TrutznachtigaU’ę» 
pasiekė atvirukas iš Lietuvos, pasirašytas vieno gimnazijos di
rektoriaus. Kažkuriuo būdu jis buvo išgirdęs apie «Trutzna- 
chtigall’ę» ir geidavo artimesnių apia mus žinių. Drauge jis 
prašė atsiust įstatus, kadangi Lietuvos katalikių jaunimas ren- 
giąsis susiburti. Laiškas sukėlė mumyse džiaugsmingo suju
dimo, Iš Lietuvos... teiraujamasi apie mūsų vakarų krašte 
esamą katalikių moksleivių sąjungą! Mes buvome dar taip ne
senai atsiradusios — dar nebuvome gyvenusios nei ištisų viene- 
rių metų, o jau patapome žinomos užsieniuose! Kad mes 
pirmą akymirkį dėl to pajutome džiaugsmo, tai mums, rods, 
niekas nepalaikys per bloga, bet ūmai tą džiaugsmą pakeitė kai 
kuris susigėdimas. Dar mes esame niekis, dar mes tik pra
dedame, negalime pasirodyti jokiais darbais ir pasisekimais, o 
jau norima apie mus žinot. Ypač vyresnėsės mūsų tarpo buvo 
susirūpinusios. Ar šis ankstybas viešumon išstojimas nepakenks? 
Ar jis pigiai nesukels mumyse neteisėtos savęs sąmonės ir tuo 
būdu pačiose šaknyse neužstelbs pastebėtus džiuginančius pra
dus mūsų sąjungos gyvenime, lygiai kaip ir pavienių sąjungos na
rių pasilaikyme? Bet mus prašė suteikti žinių, todėl turėjome jų 
suteikti. Mes tai padarėme. Visai atvirai išdėstėme mes mū
siškiems naujiems prieteliams ko mes siekėme ir ką iki šiol tu-
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rime atsiekusios! Pirmasis laiškas nuėjo į Lietuvą. Bet juo 
vienu nepasibaigė, pamažu prasidėjo gyvas iš šen ir iš ten nuo
monių apsikeitimas.

Vieną dieną, be priprasto laiško, atėjo dar paketas. Pa
ketas iš Lietuvos! Jame buvo trys vieno laikraščio egzemplio
riai. Sus^ijudinusiosmes išpjaustėme puslapius ir pažiūrėjome 
į vidurį. O, bėda! Mes negalėjome nė vieno žodžio perskai
tyt, nes buvo lietuviškai rašyta. Palydimame rašte buvo pa
sakyta, kad katalikių moksleivių susivienijimas leidžiąs šį laik
raštį vardu «Naujoji Vaidilutė», kad jame esą įvairių straipsnių 
ir kad šiame sąsiuviny esą taip pat ir lietuviškai išverstas susi
rašinėjimas su «TrutznachtigaH’e». Nagi mes ir pradėjome ieš
kot. Aha, štai jis. Po vienu raštu mes radome mūsų pirmo
sios pirmininkės vardą, po kitu panašiu raštu — vardą mūsų 
antrosios pirmininkės; abu vardu su Lietuvoje priimtomis galū
nėmis, bet gi tačiau paznaimu. Taigi, turėjome dabar laikraštį, 
bet negalėjome jo įskaityt. Mūsų pastangos surasti lietuviškai 
mokantį asmenį sudužo. Kas daryti?

Mūsų mielosios Lietuvos vienmintės buvo didumoj painfor
muotos apie «Trutznachtigall’ę»; tatai kas gi mums palaikys 
per bloga, jei ir mes turėjome ir išreiškėme noro truputį dau
giau patirt apie santykius Lietuvoj, apie organizacijos padėtį 
šiuo momentu, apie jos tikslą, jos vardo reikšmę ir apie mums 
atsiųstojo laikraščio turinį! Ir mūsų prašyta neveltui. Rudens 
atostogų metu atėjo ilgas, ilgas labai malonus laiškas; jame bu
vo visa kas mums žinotina.

Iki 1921 m. Lietuvoj nebūta jokio savaimingo mergaičių 
susivienijimo. Mums atsiųstasis laikraštis «Naujoji Vaidilutė»^ 
«Die neue Vestalin» turįs tikslo įkurt tokį susivienijimą. «Vai
dilutės» vardas turįs rodyt, kad judėjimas esąs tautinio pobū
džio. Nes vaidilutės senojoj pagonų Lietuvoj buvo, taip sakant, 
kunigės, turėjusios palaikyt šventose vietose šventąją ugnį. Dar 
ir šiandien lietuvių tautai yra žinomas tų merginų vardas ir 
uždavinys; tai yra pamatas, delko turinčiam virst populiariu ju
dėjimui duota šis vardas. Betgi susivienijimas nepasivadino 
tik «Vaidilutė», o «Naujoji Vaidilutė», kad pažymėtų, jog judė
jimas nepaliks pagonų idealuose ir gyvenimo formose, bet ant 
seno pagrindo imasi statydinti naujus rūmus krikščionybės dva
sioj, jog jis (judėjimas) drauge yra tautiškas ir krikščioniškas.

Kaip gi dabar Lietuvoj kilo katalikių moksleivių sąjungos 
noras? Ir šį mūsų klausimą mūsų prieteliai atsakė.

Lietuvoj pirmiau visos vidurinės ir augštesniosios moky
klos buvo lygiai prieinamos bernaičiams ir mergaitėms. Dar ir 
šiandien daugelis šių mokyklų yra koedukacinės. Bernaičiai ir 
mergaitės tik tada mokomi atskirai, kai, laikui bėgant, mokslei
vių skaičius tiek padidėja, kad reikia atidaryti dvi klasės. Šian
dien jau esti visa eilė mokslo įstaigų, kuriose įvyko visiškas 
perskyrimas, o labai daugelis įstaigų j tai eina. Atatinkamai koe-
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dukacijos principui, nuo daugiau kaip dešimties metų Lietuvoj 
buvo viena visos katalikų moksleivijos jaunimo organizacija, kuri 
pagal savo laikraštį «Ateitis», vadinosi «ateitininkai». Bet ir čia 
patyrimas pamokė, jog didumoj vieni vaikinai atstovavo organi
zacijai, o merginos užėmė daugiau ar mažiau antraeilę vietą. 
Šitokia padėtis ilgai negalėjo tverti. Vis daugiau skleidėsi 
mintis, kad mūsų laikų mergaičių moksleivių jaunimas turėtų ir 
galėtų gyvent savaimingą organizuotą gyvenimą, tokį kaip jaū 
ne nuo šiandien gyvena vakarų ir vidurinės Europos jaunimas. 
Paskui asmeninis pergyvenimas vertė mūsiškį gimnazijos direk
torių duot akstiną ir mergaičių moksleivių susivienijimui susida
ryti. Buvo įkurtas laikraštis, kuris turi uždavinio pašaukti gy
vybė» Lietuvos katalikių moksleivių judėjimą, kuris joms pa
dėtų pasilavint vidujinai ir išviršinai ir tuo kiek galima daugiau 
išplėtot pavienės asmenybę. «Naujoji Vaidilutė» taigi nori iš
auklėt vaidilutes, «kurios savo sielose ir širdyse saugotų šven
tąją krikščioniškų dorybių ugnį, kurios šilma gaivintų mūsų tau
tos gyvatą bei saugotų ją nuo sustingimo ir tuo būdu šviestų 
jai kely į laimingesnę ateitį».

iek apie santykius pačioj Lietuvoj. Ligi šiol «Naujosios 
Vaidilutės» jau išėjo ketvertas sąsiuvinių, kurių kiekviename 
įdėta «Trutznachtigall’ės» straipsnių! Idant kiek tiek mus pain
formuotų, kas rašoma kiekviename sąsiuviny, redakcija kiekvie
ną kartą maloniai atsiunčia drauge ir turinio sąrašą. Mūsų 
mieli prieteliai atsiuntė mums ir knygų, dvejetą prancūzų ir 
vieną vokiečių kalba, idant mes galėtume arčiau su Lietuva 
susipažinti. Jos įrašytos mūsų knygyne ir paeiliui mūsų skaitomos.

Kaip labai jau išsiplėtojo gyvenimas Lietuvos katalikių 
mergaičių moksleivijos tarpe, rodo paskutinysis «Naujosios 
Vaidilutės» sąsiuvinis. Didžiausia straipsnių dalis eina iš pa
čių moksleivių plunksnos, kas geriausia liudija bujojant dvasinį 
judėjimo gyvenimą. Paskutinysis pranešimas iš Lietuvos pa
sakoja apie nesitikėto spartumo pirmyneigą. Viename savybės 
vakare Telšiuose buvo vaidinamas pačių moksleivių mergaičių 
dramatinis; dalykas, kuriame charakterizuojama dvasinis lietuvai
tės moksleivės gyvenimas prieš ir po «Naujosios Vaidilutės» pasiro
dymo. Taip pat ir kitose augštesnėse mokyklose prasideda 
gyvas, savaimingas mergaičių moksleivių gyvenimas. Pranešimas 
baigiamas šitaip: «Jei Dievas ir toliau laimins mūsų darbą, tai 
mes stovime priešais visai naują gadynę mūsų augštesniųjų mo
kyklų katalikų moksleivijos gyvenime». Taip ir «Trutznachti- 
gall’ė», o su ją tikrai ir visos vienmintės, skaitysiančios šias eilu
tes, linki savo mieliems prieteliams tolimoj Lietuvoj tarp pat 
gausingiausios Dievo palaimos. Kaipo lygiai kovojančios ir ly
giai stengiančiosios, kaip iki šiol taip ir toliau, padėkime vie
nos kitoms ir drąsinkimės kely į mūsų didelį bendrą siekimą:

J Dievą, kuris linksmina mūsų jaunystę.
Gertrud Doenhardt.
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Mergaitės at-kės savo konferencijose.

Paprastai, žmogus, per metus dirbęs, rudenį peržvelgia sa
vo darbus ir ima už juos užmokesnį. Panašiai daro ir mūsų 
katalikiškoji moksleivija—at-kai. Pasibaigus sunkiesiems mokslo 
metams, jie apžvelgia savo darbus ir darbelius, pastebi, kas 
buvo padaryta gera ir tą pasilaiko, o kas bloga, tai nutaria 
prašalinti kitais metais iš savo organizacijos. Tam tikslui yra v 
šaukiamos konferencijos: Kaune—visuotinoji konferencija ir Že
maičiuose—žemaičių konferencija.

Kadangi man šiais metais teko ir vienoje ir kitoje jų da
lyvauti ir dar pirmą syk, tai norėčiau pasidalinti įspūdžiais su 
«N. Vaidilutės» skaitytojomis ir trumpai nupasakoti, ką veikė 
mūsų mergaitės tų konferencijų metu. Be to, norėčiau iškelti 
aikštėn kai kurias at-kių blogąsias ir gerąsias puses, kad kitais 
metais blogybių vengtume, o geruosius pažymius stiprintume.

Kalbėsiu tik apie mergaites konferencijose — jų darbus 
ir darbelius, nes žinau, kad «N. Vaidilutė» tik mergaitėmis yra 
susirūpinus, o man, taip pat kaipo mergaitei, labiau jų reikalai 
ir darbai rūpi, nes juk kiekvienas žmogus linkęs apie save ir 
savo artimuosius daugiau galvoti ir juos tėmyti. Einu prie sa
kytų konferencijų aippasakojimo.*„ . * *

Štai birželio 28 d. apie 10 vai. rytą, kai saulutė, išsiritus 
iš nakties patalo, nuspindino Kauno miesto bokštus, sustojo 
traukinys ir tuoj pasipylė mieste būriai energingų jaunuolių, 
kurie už vienas kito skubėjo į Ožeškienę užsiregistruoti kon
ferencijos dalyviais. Tarpe jų skubėjo ir viena kita mergaitė. 
Visi linksmi, pilni jaunystės džiaugsmo ir pasišventimo, bėgo 
sieloje dainuodami. Tačiau gamta nepritarė tam mūsų džiaugs
mui. Pakilo juodas debesėlis ir tuoj pradėjo smarkiai lyti: 
Kaunas pravirko mus priimdamas. Kodėl? Sunku atspėti... Gal 
tai buvo džiaugsmo ašarėlės, o gal ir gilaus nuliūdimo bei skaus
mo. Man rodos ten buvo tikros skausmo ašarėlės, apgailestau
jančios mūsų pasyvumą ir per lėtą stvėrimos savaimingo darbo.

Ir iš tikrųjų daug susirinko į minėtą konferenciją dalyvių 
iš įvairių Lietuvos kampelių, bet mergaičių kur kas mažesnis 
skaičius kaip vaikinų. Visur jų mažiau. Mažiau konferencijos 
posėdžiuose, o kalbančių ar šiaip aktingai dalyvaujančių dar 
mažiau. Skaudu...

Galiaus nudžiunga širdis, kad, baigiantis 1-am konferen 
cijos posėdžiui, išgirstu: «Rytoj 7 vai. rytą meigaičių posėdis!»
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«Mergaičių posėdis», pakartojo atmintis, ir ^džiaugsmingai su 
draugėmis besikalbėdama palikau konferencijos salę.

Rytą pabudau jau aušrelei brėkštant ir vis galvojau, kad 
tik nepasivėlinčiau j mergaičių posėdį. Dirstelėjau į laikrodį, 
bet dar buvo per anksti. Dar valandėlę pasivarčius, kai laik
rodėlis mušė pusę septynių, šokau, sužadinau drauges, ir visos 
kuo skubiausiai apsirengusios, be pusryčių išbėgome į sakytą 
posėdį. Kada įžengėme į posėdžio kambarį, buvo lygiai 7 vai.; 
tuo tarpu vos keletas mergaičių tebuvome. Laukėme pusva
landį, bet maža ko tesulaukėme. Galiaus, 12 minu tų prieš aštuo- 
nes, atėjusios vietinės at kėš atidarė posėdį, ir sumetė trumpą 
darbų tvarkraštį. Bet jau laikas buvo eit į bendrą posėdį, 
todėl, formaliai savo posėdžio net nepradėjusios, išsiskirstėme.

Dieve mano, Dievuli!.. Kaip maža dar mums rūpi savi 
reikalai..! Kaip maža suprantame atskiros organizacijos svarbą!..

*

* *

Baigiantis 2-jam. konferencijos posėdžiui pranešta vėl apie 
mergaičių posėdį. Bet šitas pranešimas mane vien tik nu
liūdino, kai prisiminiau kaip rytmetyje taip rūpestingai prie jo 
rengiaus, tuo tarpu viskas niekais nuėjo. Tai davė drąsos spręs
ti, kad vakare juo labiaus mergaičių posėdis neįvyks. Mat, čia 
sporto mėginimas, čia kinematografas ir kiti > pasilinksminimai, 
kurie dar labiau vilioja jaunas sielas, negu rytmetyje saldutis 
miegas; ir teisingai mano buvo manyta. Pusėje devynių, kaip 
buvo pasakyta, nusiskubinau į posėdžio salę. Dar labiau skaus
mas suspaudė krūtinę, kada pamačiau vos vieną mergaitę be
laukiančią būsimojo posėdžio. Iš karto spėjau, kad šiaip ar taip jis 
neįvyks, kadangi jau buvo laikas pradėti. Palaukėme pusva
landį, bet maža ko tesulaukusios turėjome išsiskirstyti.

Ašaros veržėsi iš akių. Skausmui nebuvo galo. , ir neiš
sprendžiami klausymai kankino sielą: Kodėl mūsų sesutės taip 
maža moka gilintis į kilniuosius at-kų organizacijos reikalus? 
Kodėl jos taip maža rūpinas savo pareigomis, kodėl nemoka 
tinkamai pagerbti ir branginti tų asmenų, kurie labiausiai rūpi
nasi mergaičių reikalais ir visada pasirengę yra mums padėti, 
ir tą vakarą, po sunkių dienos darbų, buvo atėję į mus atski
rai pratarti keletą žodžių, kad stiprintų mūsų dvasią, kad gai
vintų mumyse augštuosius Kristaus idealus. O mes nenorime 
klausyti, šalinamės nuo jų. Skaudus apsireiškimas!.. Manau, atei
tyje tai ne pasikartos.

«Taip užsibaigė konferencija»,—galvojau sugrįžus į mie
gamąjį. Mergaitės savo posėdžio padaryti neįstengė. Tiesa, 
rytoj dar turėsime šiek tiek laisvo laiko, gal padarysime. Gir
dėjau, kad 8 vai. visi konkerencijos dalyviai plauksime garlai
viu j gegužines ir tada galėsime kur nors susirinkusios aptarti 
savo reikalus.
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Kuomet skaisčioji rytmečio saulutė pabėrė žvilgančių spin
dulių daugybę ir nuspindino Nemuno paviršių, būriai at-kų sku
binose į jo pakrantes. Kartu su jais ir aš nuskubėjau. Ir kaip 
nustebau pamačius, kad mergaičių daug didesnis skaičius išsi
rengė į gegužines kaip vaikinų, nors konferencijos posėdžiuose 
jų buvo daug mažiau. Iš kur ir kaip jos atsirado, man ir šian
dien neaišku. Bet ir ne taip svarbu. Svarbu tik, kad šiandien 
daugiau mergaičių!.. Galėsime padaryti kuo gausingiausį posėdį.

Bet ir vėl apsivyliau. Plaukiant garlaiviu vos pusę mer- 
gaičių įprašėm „savo posėdin, kitos pasiliko ant garlaivio 
dankčio žaisti. Žinoma, tokiame išskydusiame susirinkime ne 
ką galėjome nuveikti. Buvo pranešta iš vietų apie praeitų me
tų mergaičių veikimą; tartasi apie tolimesnį mūsų darbą kitais 
metais, bet nieko galutinai nenutarta *). Tolimesnio veikimo 
klausymu daugiausiai kalbėjo studentė N. ir, žinoma, įtakos tu
rėjo visoms klausytojoms, kaip aukščiau stovinti mokslo žvilgs
niu. Bet man vis tik nesuprantama, kodėl ji visa paliko gyve
nimui išspręsti? Aš manyčiau, kad mes, būdamos protingos, 
turėtume pačios išspręsti įvairius savo organizacijos klausymus 
ir pagal tai tvarkyti savo , gyvenimą. Na, bet aš nesiginčiju: 
«Jos mokytesnės, daugiau išmano». Taip tai vos pusantros va
landos pasitarusios, kitaip sakant, pasišnekučiavusios, išsiskirstėme.

Tuom ir baigsiu pasakojimą apie mergaičių veikimą Kauno 
konferencijoje.Dabar skriskime į Kretingą, į žemaičių konferenciją,

** *
Sužibo linksmas skaistus rytutis. Saulė pabėrė tūkstančius 

auksinių spindulių, o kartu su jais pasipylė Kretingos mieste ir 
šimtai jaunuolių, atvykusių konferencijom Reikia pastebėti, 
kad čia daugiausiai matėsi mergaičių, kurios spalvotais savo 
rūbais puošė Kretingos miesto aikštę, o vėliau ir konferenci
jos salę. Tiesa, ne mažą merginų dalį sudarė liaudies moky
tojos, bet buvo ir moksleivių, tur būt, neapsiriksiu, pasakydama 
daugiau kaip Kauno konferencijoje. Atsilankė net ir keletas 
studenčių. Ypatingo džiaugsmo turėjau jas pamačius nes tikė
jaus išgirsti iš jų vieną kita paskaitėlę ir neapsivyliau.

Pasibaigus 1-am bendrąjam konferencijos posėdžiui pra
nešė, kad per pietus duota kelios valandos laiko mergaičių po
sėdžiui, „o prieš tai vienų mergaičių bendri pietūs vienuolyno 
salėje. Šitie pietūs man darė gilaus įspūdžio, primindami kaž ką 
nepaprasta ir pranašaudami apie grįžimą lietuvių prie anos 
krikščioniškosios meilės, kuria liepsnojo pirmųjų amžių krikš
čionys. Ir iš tikrųjų, tai nepaprastas įvykis; kada didesnė da
lis Žemaičių krašto katalikių moksleivių ir katalikių mokytojų, 
susirinkusios aptarti savo reikalų, daro tokią paprastą ir drau-

*) Konspektingas šio pasitarimo protokolas dedamas žemiau, tuoj po šio 
straipsnio. . Red.

■ *
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gišką agapę, o po to eis atskirai posėdžiauti... Manau, pirmą 
kartą tai įvyksta, kaip tik Lietuva tapo pavadinta Lietuva.

Pietūs truko tik pusvalandį, nes visos labai skubėjo, kad 
nepasivėlintų posėdin. Žinoma, ir nepasivėlino. Posėdį atida
rius matėsi, kad beveik visos mergaitės atsilankė ir atidžiai 
seka posėdžio darbų eigą.

Kas buvo veikta žemaičių mergaičių posėdyje, visų smulk
menų neminėsiu. Turiu pastebėti, kad įdomiausia 1-jo posė
džio dalis buvo studenčių paskaitos. Pirmoje iš jų plačiai bu
vo nupasakota apie mergaitės higijeną, kitoje apie mergaitės 
pareigas. Visos konferencijos dalyvės buvo labai suįdomintos 
ir po paskaitų reiškė gilios padėkos idėjos draugėms studen
tėms karštu rankų plojimu. 1 -sis posėdis užtruko apie 3 vai., 
bet taip jame buvo jauku ir gera, kad nei kiek nenusibodo. 
Be to, mūsų darbų tvarka pasiroė taip plati, kad jokiu būdu 
tą dieną baigti negalėjome. Nutarėme padaryti ir kitą posėdį 
kitą dieną Palangoje ant Birutės kalno.

Nutarimas įvyko. Liepos 6 d. apie 10 vai. susirinkome 
daugumoje ant Birutės kalno atskirai posėdžiauti. Džiaugsmui 
nebuvo galo... Ten, kur senosios Lietuvos vaidilutės, žaliomis 
rūtomis pasipuošusios, saugojo ir kurstė laikinąją gęstančią, ma- 
terijalinę aukuro ugnį, šiandien ant to pat kalno naujosios Lie
tuvos būsimos naujosios vaidilutės tariasi kas daryti, kad jos 
pataptų Kristaus amžinosios, negęstančios, dvasinės gyvybės ir 
meilės ugnies savo pačių ir savo Tėvynės sūnų bei dukterų 
sielos šventyklose žadinojos, ūgdintojos. sergėtojos.. Simbolin- 
gas ir minėtinas įvykis, kuris kelte kelia į aukštybes kiekvieną 
idealingos mergaitės sielą, kelia į džiaugsmo beribę ir tiesiog 
verčia sušukti su poetu: «Aušra naujos gadynės teka, užšvis ir 
saulės spinduliai». Tat gyviau, sesutės, į darbą! Skubėkime 
ją, tą aušrą pasitikti! Nepramiegokime to svarbaus momento — 
beauštančio didžios dienos rytmečio!..

Taip, visos konferencijos dalyvės jautėsi nepaprastai. Jų 
jaunos sielos tiesiog džiūgavo, nes tai paliudijo kiekvienos vei
das. Net gamta, ir ta pritarė mūsų džiaugsmui. Antai, sau
lutė lyg su šluota nušlavė pilkuosius debesėlius ir visoje savo 
gražumoje pasirodė, pasirodė ir pralinksmino nudžiugino paniu
rusią gamtužę. Medžiai pušaitės Birutės kalno pašlaičiuose 
suvirpėjo džiaugsmu, o papūtus pietų vėjeliui lingavo šlamėjo 
kaip žaliosios rūtelės vakarinio zefiro bangose. Jūra motutė 
tik gimdė ir gimdė vis naujų bangelių pulkus, kurios viena už 
kitos skubėjo prie kranto, tartum norėdamos pranešti mums, 
kad ir jų motutė džiaugiasi mergaitėms atgimstant.

Taip tat besidžiaugdamos, besigėrėdamos gamtos gražumu 
ir pradėjome savo posėdį. Siek tiek pakalbėjusios apie pra
eitų metų darbelius, nutarėme, kad kitais metais dar susirinksi
me atskirai posėdžiauti ir daug svarbesnių klausymų iškelsime,
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bei juos išspręsime. O šiuo tarpu nieko ypatinga nenutarusios, 
tik pasikalbėjusios, kaip kitais metais dirbti, kad musų veiki
mus būtų gyvesnis, kokiais būdais teikti paramos «N. Vaidilu
tei» ir t. t, užbaigėme posėdį.

Taip maž daug atrodo darbas at-kių mergaičių konferen
cijų metu. Gerųjų ir blogųjų mūsų darbų ypatybių atskirai ne
vardysiu ir ypatingai pabrėžti nesistengsiu. Manau, skaityto
jos pačios tai supras ir kas bloga stengsis pašalint, o kas gera 
dar labiau įsigyvendinti. _ Sesutė.

Visuotinas mergaičių pasitarimas šių metų at-kų 
konferencijoj.

Dienotvarkė n buvo pastatyti šie trejetas punktų:
I. 1.) Kuopų pranešimai 2.) «N. Vaidilutės» klausimas. 3.) 

Tolymesni darbai.
1. Biržų kuopa įsikūrė 1922 m. Narių yra 30. Da

lyvauja mergaitės 5—8 kl. Kuopelė veikia atskirai nuo vaikinų, 
turi savo valdybą.

2. T e 1 š i ų k. jau antri metai kaip atsiskyrė nuo vaikinų. 
Yra vyresniųjų mergaičių kuopelė ir jaunesniųjų. Sudarytos 3 
komisijos: a) «N. Vaidilutės» platinimo, b) vakarėlio ir c) susi
rašinėjimo komisija. Vakarėlio komisija surengė vakarėlį ir 
100 litų pelno paskyrė «N. Vaidilutei». Jaunesniųjų mergaičių 
kuopelė padarė 16 susirinkimų, skaitė apie 30 rašinėlių.

3. Sakių k. narių turi 35. Veikia visai atskirai nuo 
ateitininkų. Paskaitos ruošiamos pačių mergaičių. Visos yra 
abstinentes, visos nusistačiusios prieš šokius.

4. Mari jam p o 1 ė j veikia dvi kuopos —- mokytojų se
minarijos ir gimnazijos. Veikia atskirai nuo vaikinų. Gimna
zijoj yra kelios kuopelės vyresniųjų mergaičių ir jaunesniųjų. 
Narių yra 100.

5. Lazdijų k. veikia bendrai su ateitininkais, bet atski
rai nuo vaikinų. Narių yra 30.

6. Raseiniuose yra bendra mergaičių kuopelė. Joje 
dalyvauja aušrininkės, liuterės ir ateitininkės.

7. Prienų k. narių turi 30. Susirinkimai daromi kas 
savaitė. Veikia kartu su jaunesniomis mergaitėmis.

8. Vilkaviškio k. mergaitės veikia atskirai nuo vai
kinų. Daromi susirinkimai, ruošiamos paskaitos.

9. Rokiškio mergaičių kuopelė veikia kaipo sekcija. 
Narių yra 50.

10. Kretingos k. narių turi 22. Mokytojai jos veikimą 
neužjaučia. Veikia kaipo at-kų kuopos sekcija.

11. Ramygalos k. veikia kaipo sekcija. «N. Vaidilu
tės» išplatina 22 ekz. Narių yra 20.

12. Kauno mergaičių mokytojų seminarijos k. veikia at
skirai nuo vaikinų. Narių yra 50. ’
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II. Nutarta įvairiais būdais remti «N. Vaidilutę»: ruošti 
vakarėlius, siuntinėti savo rašinėlius ir platinti ją mergaičių tarpe.

III. Mergaitės dirbs, kaip ir lig šiol, atskirai nuo bernaičių,
bet prigulės prie tos pačios ateitininkų organizacijos. Jos turės 
savo valdybas, savo kasas. Mergaitės stengsis palaikyti savo 
kuopelių veikimą, raginti mergaites kuo daugiausia prie darbo 
ir auklėti save «N. Vaidilutės» dvasioj. D—ė.

Kaunas. Š. m. birželio m. 28 d. įvyko «Aušros» gimna
zijos abiturijentų išleistuvės. Tai buvo pirmosios šios gimna- 
zijo išleistuvės, todėl, tur būt, jos buvo tokios iškilmingos. Nors 
a u iš vakaro pradėta ruoštis, bet ir tą dieną buvo nemaža 
jarbo. Vieni rūpinosi sale, žahumynais, vainikais kaišiojo s le
das, kiti nešė ir statė kėdes, suolus, stalus. Atskiroje klasėje 
nengė vakarienę, gėlėmis puošė ir dengė stalus. Dirbo visi 
rinksmai, pralenkdami viens kitą skubėjo, bėgiojo, norėdami 
Ikuo greičiausiai baigti darbą ir pasilsėti prieš vakarą.

Apie penktą valandą vakaro gimnazijos bute pradėjo rink
tis mokinių tėvai, pažįstami, svečiai. Visi linksmi, susijaudinę, 
nekantriai laukė pradžios. Pagalios salėje pasirodė gimnazijos 
direktorius, mokytojai ir atvykęs abiturijentų pasveikinti švieti
mo ministeris. Prasidėjo kalbos. Pirmutinis prabilo į savo bu
vusius auklėtinius direktorius, ilgoje kalboje nurodydamas valan
dos svarbumą, ragindamas ir toliau nenuilstamai mokytis ir dirbti. 
Po jo švietimo ministeris pasveikino baigusius ir palinkėjo lai
mingos kloties, tikėdamasis,jog po kiek laiko visuomenė susi
lauks iš jų tikrų rimtų darbininkų. Jiems atsakė vienas moki
nių, dėkodamas mokytojams už darbą ir triūsą, padėtus bemo
kinant ir auklėjant, ir karštai pasižadėjo neapvilti jų troškimų.

Kalboms pasibaigus buvo išdalinti brandos atestatai. Pa
sipylė sveikinimai, širdingiausi linkėjimai, po salę pasklydo^ link
smos kalbos, juokai. Svečiams išsiskirsčius, buvo bendra mo
kytojų ir abiturijentų vakarienė.

Juokaujant, šnekučiuojant nežymiai slinko laikas. Vaka
rienei baigiantis, gimnazijos kapelionas atsisveikino savo auklė
tinius trumpa, bet gražia, nuoširdžia kalba. Visi pakilo, bet il
gai dar nesiskirstė namo, besikalbėdami viens su kitu.

Vakare buvo paskirta pasilinksminimas. Svečių susirinko 
nemaža, ir įsilinksminę abiturijentai šoko per kiaurą naktį. Gai
la, kad gražiai pradėtos išleistuvių iškilmės nesugebėta baigti 
kaip nors kilniau.

Tarpe baigusiųjų buvo ir kelios mergaitės ateitininkės. Jos, 
kaip ir kiti, linksminosi ir džiaugėsi gavusios atestatus, bet ne
žiūrint to, ne vienai, tur būt, kilo mintis, jog ne visada taip 
bus; nejučiomis praeis linksmas išleistuvių vakaras ir teks imtis 
darbo, daug rimtesnio, atsakomingo darbo. Girdėt, jos visos stoja į 
aukštąsias mokyklas, kai kurios važiuoja į užsienį, kitos ketina lan
kyt Lietuvos universitetą. Ir gerai daro. Tegu nė viena nelieka na-
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mie, kas tik gali, turi mokytis toliau. Mūsų tarpe netur būt 
žodžių: «nesugebu, nepajėgiu». Kiekviena, jei tik nori, gali pri
sidėti, kad ir menkomis jėgomis, prie bendrojo tautos darbo.

Iš visa šiemet «Aušros» gimnaziją baigė šios 14 mergai
čių: Arminaitė Marija, Asevičaitė Angelė, Bielskaitė .Irena, Gri
gaity tė "Monika, Kriščiukaitytė Elena, Lipčaitė Teklė, Mažylytė 
Veronika, Petrauskaitė Elena, Radzevičaitė Ezbieta, Stonkaitė 
Aniceta, Straukytė Antanina, Vaikevičaitė Juzė, Valavičaitė 
Bronė, Vokietaitytė Aldona. N—ė.

Prienai. P a s k u t i n i s Vaidilų č i ų s u s i rinkimas 
praeitais mokslo metais. Besiartinant trečiai valandai, 
klasės prisipildo jaunučių moksleivių. Jau tarp jų matytis ir 
dalis kviestųjų svečių. Bet dar susirinkimas neatsidaro Dar 
tk vienos gėlės tepuoš:a mūsų klasę. Nėra dar mūsų susi
rinkime gražiausio žiedo. Nėra Jo Ekselencijos Arkivyskupo. 
Bet vos tik karidoriui suskambino tris, ir mūsų Brangusis Sve
tys jau buvo mūsų tarpe. O kokia mums laimė!.. Visų širdys 
tarsi atgijo ir veidai prasiblaivė linksma šypsena. Jau liejasi 
iš kiekvienos jaunos krūtinės kilnus ateitininkų himnas. Jau 
atsidaro paskutinis šių mokslo metų Vaidilučių susirinkimas.

Nors programa buvo neilgiausia, tačiau susirinkimas už
truko ilgokai. Jis buvo tarsi visų susirinkimų galva. Jame 
kalba Ekscelencija, aiškina nesuprantamus klausimus. O kaip 
mums malonu klausyti!.. Iš tikro jautėmės naujai atgimusios. 
Daug įneša nauja. Prašo, kad vaidilutės neatsiliktų moksle, 
kad pirmos būtų ir mokslo eilėse. Ragina kuo stropiau gar
binti Mariją ir visuos gyvenimo varguos pasivesti Josios šven
tąja! globai. Galų gale, laimina mūsų darbus, suteikia kiek
vienai malonią atmintį ir linki nenuilstamų jėgų ateičiai atsiekti 
užbrėžtą Idealą.

Ir vėl pasigirsta žodžiai: «Kas gi ten aukso spindulius be
ria». Kiekviena tarsi tais žodžiais draugiškai taria: «Sudiev, 
bendradarbės! Skriskim į naują pasaulį, skriskim pasilsėt. 
Sugrįžuosios vėl darbuosimės. Tos kibiosios mintys, kurių pa
tiekė Ekscelencija atsilankęs mūsų susirinkime, paskatins mus 
prie darbo ir suteiks daugiau energijos».

Sudie, draugužės! Leiskimės kiekviena su tvirta galinga 
dvasia į brangia gimtąją pastogę. G. G.

Telšiai. -Žemaičių būrelis, Mosėdžio apylinkės Telšių ir 
Skuodo gimnazijos mokinės, vasaros atostogų metu pasidarbavo 
«N. Vaidilutės» naudai, kartu su vietiniu L. K. Moterų Dr. 
skyrium surengdamos savybės vakarą, davusį 150 litų pelno. 
Viso pelno trečdalį išreikalavo «N. Vaidilutei» ir siunčia 50 litų 
kaipo auką, vildamosi, kad ir kitos draugės yra pasidarbavusios 
ir mūsų «Vaidilutė» sekančiais mokslo metais galės kuo stro
piausiai mus lankyti ir nešti kilniųjų minčių glėbius; o mes jas 
tik krausime, krausime į savo žinijos turtyną ir bręsime gy
venimui. . S—tė.
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Kybartai. Kybartų gimnazijoj š. m. balandžio 22 d. su
sitvėrė «naujųjų vaidilučių» kuopelė. Susirinkimai buvo daro
mi kas antra savaitė. Del trumpo laiko iki mokslo metų pa
baigos ji daug ko nuveikt negalėjo. Vis dėl to šių metų atos
togomis kuopelė įstengė atsiųsti «N. Vaidilutei» 50 L aukų. Lin
kime šiai naujai kuopelei gero pasisekimo užsibrėžtųjų užda
vinių siekiant. K—ė.

Įvairenybės.
Raštai iš „N. Vaidilutės“ svetimomis kalbomis.
«N. Vaidilutėj» įdėti raštai pradedami verst jau ir j sveti

mas kalbas. Antai, mūsų labai branginamos bendradarbės M a- 
rijos Pečkauskaitės novelė «Moterų teisės» (š. m. 2-me 
«N. V-tės» sąsiuviny) nesenai pasirodė ir esperanto kalba at
spausdinta esperantiškame almanache: Litova Almanako. EI li- 
tova literaturo, penso kaj vivo. Rekomendita de Esperantista 
Literatūra Ąsočio. Eldono de Litova Esperanto Ąsočio, Kau
nas, D. Vilniau g. 34. — Vertėju parašęs J. Mačernis.

Jei šis vertimas būtų padarytas prisilaikant bent pačių 
elementarinių literatinio padorumo papročių — juo tegalėtume 
pasidžiaugti. Dabar gi, deja, netaip yra: nei gerbiamas vertėjas, 
nei gerbiami leidėjai, žodžiu niekur niekas ir niekam — nei 
autorei nei redakcijai — apie tai nėra nė žodeliu užsiminę, ir 
netgi nepažymėta iš kur tas dalykėlis yra paimtas versti.—- 
Tai, kaip sau manote, yra literatinio nemandagumo, atseit stor
žieviškumo aukščiausias laipsnis. Redakcija.

Aukos
«Naujajai Vaidilutei» leisti.

At-kų Susišelpimo Fondas 500 litų, A. Petrauskas 50 1., 
P. Kuraitis 20 1., öakietes surinko 111 litų, kuriuos suaukojo: 
Ign. Starkus 50 1., A. Jusaitis 10 1., L. Ganas 15 1., B. Vit
kauskaitė 2 L, Ą. Orintaitė 4 1., S. Andriukaitienė 2 L, Ign. 
Čižiauskas 101., K. Ambraziejus 51., Br. Liūdžiūtė 5 1., Drau
gelis 3 1. ir Aleksaitė 5 1. — Kybartų «Naujųjų Vaidilučių» 
kuopelė 50 L, Mosėdžio aplylinkės moksleivės iš vakarėlio 50 
L, X. Kaune 100 L

Visiems aukojusiems ir pasidarbavusiams aukų parinkti 
nuoširdžiausiai dėkoja aukas priėmusi «N. Vaidilutės»

Leidimo Komisija.
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Pašto dėžute.
Girios Gegutei. Draugė mirtinai nusidedi spaudos 

tvarkai, rašydama įvairius dalykėlius viename lape, ir dar gi 
abiejose lapo pusėse: reikiant tuos dalykėlius suskirstyti, 
redakcija priversta pati juos atskirai nurašinėt. Ar gi tai pa
kenčiama?

Elei. Kągi! Draugės pirmutinis purptelėjimas netaip 
jau blogai pavyko! Lavink savo sparnelius ir toliau.

Miliutei. «Neraudosiu» atliko kitam numeriui.
Jūružei, šiuo kart nesugebėjome nieko panaudot Di

duma išėjo perdaug aforistiškos, trumpos ir per maža tinkamai 
surimuotos. Mažiausia tų ydų turi pirmosios eilės — D-ro D. 
Bukanto atminčiai, —bet ir jos vis dėlto nepavykę kaip rei
kiant.

Vaidilutės Sesutei. Praktingi nurodymai ir pamo
kymai labai mums reikalingi ; laukiame ir daugiau šio krypsnio 
raštelių iš draugės plunksnos.

K y bar t i e tems. Sveikos sukrutusios. Ką siuntėte — 
viską gavome. Laukiame ir daugiau gyvybės žymių parodant.

Joniškietėms. Kad liūdėjotė be «N. Vaidilutės», tai 
štai ji ir vėl jus atlanko. Šiemet tikimės parodysite jai dar 
daugiau palankumo.

Prienietėms. Ačiū už linkėjimus tretiesiems metams. 
Tikimės jūsų palankumą «N. V-tei» vis didėsiant.

♦♦♦ ♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦♦♦ ♦♦♦
♦ Dar galima gaut „N. VAIDILŲ- ♦
♦ TĖS“ praeitų (1921-1922) |
4 metų 4 ir 5 sąsiuviniu, 4
♦ taip pat ir šių me- ♦
J tų 1—4 sa- J
4 siuviniu 4

• ♦♦♦ ♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦
Z1 ■■■■■■*■............................... III—■——■—■—■■■■■ ■■■I.... ilji. II ——M— f iT Î.L,, .'ll»———

Narkevičiaus ir Atkočiūno Spaustuvė, Kaune, Maironio g. 14.
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