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Sesės, palaikylM vieninteli misti laikrašti!
------ Atėjus laisvės dienoms sukruto visi ir visos. Kas gyvas 
stvėrėsi ginti savo teises statytis naują sau ateitį. Prasidėjo 
nuvargintas tėvynės atstatymas, nepriklausomybės kūrimas — vi
sas gyvenimas buvo tvarkomas naujais pradais. Daug buvo dar
bo, maža darbininkų. Bet darbas pasidalinta ir savo laiku buvo 
paliesti svabiausi gyvenimo klausimai. Nepaliko užmirštas ir 
moterų klausimas. Lietuva atgavo nepriklausomybę, moters 
atgavo savo teises. Kai kurios, pajutusios laisvės saulutės spin
dulių šilumą, subruzdo. Į pirmąją kuriamąją valdžią įeina ir 
mūsų atstovės. Aukštai užsimoja ir L. K. Moterų Draugija, 
kuri duoda impulso visam moterų veikimui. Jos dirba, kruta. 
Bet jų nedaug. Jos be praktikos. Neprityrusios, drąsiai žiūri 
į ateitį ir lyg stebisi iš tos netikėtos lygybės ir laisvės... Da
žnai nepasitikėdamos ją pajuokia, lyg svetimą, joms dar negir
dėtą naujanybę. Kitos visai nesinaudoja tomis teisėmis, net jų 
neprisiima. Tai rodo kai kurie šių dienų gyvenimo reiškiniai, 
kad moters dar nespėjo susigyventi su ta nauja lygybės idėja.

Ir veltui būtų pradėti darbą su su tomis, senąsias tradi
cijas pamėgusiomis, jau gyvenimo prityrusiomis moterimis, ypač 
su tomis feministėmis, kurios laisvę ir lygybę suprato pagal pir
mųjų feministų mokslą... Čia reikėjo pradėti nuo jaunučių dai
geliu.. Tik jaunoje kartoje galima išauginti skaisčius idealus bei 
nenumirštamą protingai suprastos lygybės idėją, ir sugebėjimą 
įvertinti žmogaus moters teises. Šitą auklėjimo reikalą kaip 
tik gerai atjautė kai kurie mūsų veikėjų, pirmieji prakalbėjusie
ji į lietuvaitę, pirmieji ištiesusieji jai pagalbos ranką ir pakvie- 
tusieji ją į lavinimosi darbą. Jie surado būdus auklėti mūsų jau
nutę moteriškosios lyties kartą, tą kartą, kurios motinas ir pra- 
motinas dar slėgė tamsiosios tradicijos naktis... 1921 metais 
pasiunčiama į visus Lietuvos kampelius lietuvaitei draugė, pa
tarėja ir vadovė «N. Vaidilutė».' Dauguma Lietuvos dukterų 
atvėrė tai naujai viešniai duris ir maloniai ją sutiko. Dauguma 
jąja susidomėjo ir sumanytajam darbui pritarė. Bet iš pritarian
čiųjų tarpo darbininkių buvo maža. Pirmuosiuose «N. V.» są
siuviniuose jų pasirodo viena kita.. Stebėtis nėra ko, nes tai 
buvo ir dabar dar tebėra moters «į. žmogų išriedėjimo» laiko
tarpis.

Bet, Sesės, toks laikotarpis mums nepakenčiamas. Ilgai 
nelaukdamos trumpinkim jį! Meskim kartą ant visados moters 
«silpnybes», išsipančiokimiš tų tradicinių pančių, imkimės to
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298 Sesės, palaikyki^ vienintelį mūsų laikraštį!

darbo, kuriam esam pašauktos ir užlyginkim gyvenimo nesusipra
timų padarytas nfūsų lyčiai skriaudas — atitaisykim, kas per 
daugelį amžių buvo melaginga.

Bet, Sesės, kad prie to prieitume, mums reik daug ir or
ganizuoto darbo. Žmogus vienas maža gal padaryti, bet kada 
susitars dešimtys, šimtai, tada, be abejonės, galima milžinišką 
darbą nudirbti. O mūsų ir yra šimtai, kurios tą darbą pradė
jom; mes pakilsim aukščiau tradicijų, žeminančių mūsų giminę. 
Tik daugiau pasišventimo, Sesės!

Mums trūksta aktyvumo. Dažnai mes pro pirštus žiūrime, 
arba visai prasilenkiame su savo pareigomis... Ar ne mūsų reikalas 
interesuotis mūsų pačių organu — «N. Vaidilute»? Mūsų parei
ga ją skaityti ir platinti draugių tarpe. Ji yra mūsų, palyginant, 
virtuvėlė, kurioj mes kiekvieną kartą randam šį tą savo dva
siniam pasimaginimui. Tat mūsų pareiga ne tik iš jos imti, bet 
retkarčiais iš savo sielos ir jon šį tą įpiltį. O mes pratusios 
tik semtis... Mūsų raštelių «N. V-tėj» ne per daugiausia.

Šito klausimo nekelčiau, kad manęs būt neišjudinę draugų 
ateitininkų priekaištai, kode! mergaitės nerašančios pačios į sa
vo laikraštį; girdi, neįdomu jį skaityti. — Teisinga, kad mes 
laukiam, idant kas iš šalies mums prirašytų. To nebūtų, jei mes 
savu laikraščiu interesuotumės. Dažnai draugės tiesiog prisipa
žįsta, kad joms «N. Vaidilutė» neįdomi, «per šventa». Bet, ger
biamosios, parašykit ką nors svietiška, rašykit, kas jus domina. 
Kas gi mums tur prirašyti, ar ne mes pačios? O jei mes pa
čios nerašysim, tai kaip galim reikalauti iš kitų!?

Arba bent tas pačias nepasitenkimo mintis iškelkim ir pa- 
sisakykim, koki, būtent, klausimai mus domina, ko mes pagei
daujam, kokias reformas norim į mūsų laikraštį įvesti. Bet tų 
nepasitenkiiho minčių laikrašty nesimato, nors jos kartojasi drau
gių tarpe. (Dažnai taip nusiskundžia mūsų sesės studentės, 
bet klausimas, »ką jos «N. V-tės» «susvietiškėjimui» yra nuvei
kusios?) Ir tas, man rodos, išplaukia iš to paties nihilizmo, kad 
mes tik kritikuot temokam, o dirbt nesiteikiam. . I

Ekspedijuojant «N. V-tę» tenka dėl daugelio mūsų provin
cijos draugių veikimo pagailestauti. Pasitaiko tokių vietelių, 
kur nusiųstus dešimts «N. V-tės» sąsiuvinių gražina atgal, reiš
kia, nesugeba išplatinti. Nejaugi, Sesės, mes tik tiek tegalim 
nudirbti! Daugumoj gimnazijų bei progimnazijų draugės sudaro 
atskiras kuopeles, sekcijas, ir rodos, darbas eina neblogai; ar 
tos draugės tatai negalėtų savo vienintelio organo klausimo 
reikalą išplėsti, labiau jį įgyvendinti draugių tarpe?

Galėtų, kur negalės, tik noro reikia. O tai parodo mūsų 
nesiinteresavimą laikraščiu, kad mes, sakau, dešimts ekz. drįs- 
tam gražinti atgal į Redakciją. Daugely vietų tą platinimo dar-

4



Sesės, pąlaikykim vienintelį musų laikraštį! 299

bą atlieka gerb, kapelionai; dėkui jiems, kad palaiko musų laik
raštį. Bet mūsų, Sesės, pasyvumą kas pateisins? —
— Girdim priekaištų iš draugų at-kų tarpo, ką parodo pe

reitų mokslo metų susirinkime susirėmimas dėl penkių šimtų litų, 
kurių draugės tik paprašė, kad paskirtų «N. V-tės» naudai. 
Nors tas klausimas buvo paliktas valdybai, kuri ir paskyrė mi
nėtą sumą, bet faktas, kad dauguma yra prieš «N. V-tę» nusi
statę ir, gal būt, kai kurie gailisi to žygio...

Nemanau, kad taip daug reiks kovoti «N. V-tei» už savo 
teises, o jeigu ir reikėtų — tuo nieko neprastosios, tik išjudin
siu! savo energiją. Tat dėl mūsų pačių šviesios ateities su
kruskim darban, išsijudinkim iš to negeistino pasyvumo, rimtai 
studijuokim mūsų «N. Vaidilutę», interesuokimės jąja, skaitykim, 
platinkim draugių tarpe, ir remkim ją savo raštais!

K. B a 1 e v i č a i t ė.

Chamas.
Tas vardas jums gerai žinomas iš šventosios istorijos, ma

no mielosios skaitytojos. Taip vadinos vienas Nojaus sūnų, kurs 
pagarsėjo liūdna garsenybe — savo tėvo pajuokimu. Del to 
savo darbo jis tapo amžinuoju simboliu. Jis niekuomet nemiršta. 
Tik kartais menksta ir glūdi pasislėpęs užkampyje, o kartais 
skečias, didelis, baisus, ir piktjuokiu išsivėpęs, kumštis sugniau
žęs, spjaudo į visas keturias puses.

Kas yra Chamas?
Pirmų pirmiausia tas, kieno širdyje nėra pagarbos jausmo. 

Juk ir anojo pirmojo Chamo kaltės priežastis buvo kaip tik pa
garbos stoka. Kad jis būtų gerbęs savo tėvą, jis niekumet, ži
noma, nebūtų jo pajuokęs, bet būtų pasielgęs, kaip jo broliai. 
Taigi kiekvienas, kas negerbia autoriteto, yra Chamas.

Dažnai girdi mokines ir mokinius sakant: «Kaip gi mes ga
lime gerbti savo mokytojus, kad jie nėmaž nėra to verti?»

Gal būti. Gal ištikro Lietuvoje nedaug gerų mokytojų. 
Gal ištikro kiti nėra gerbtini. Bet kas iš to? Ir patriarchas 
Nojus nebuvo gerbtinas, kai pasigėręs gulėjo nepadoriai pavir
tęs. O dėlto Chamas nepagerbęs jo tą valandą, išspaudė ant 
savęs dėmę amžių amžiams. Mat, čia neturi reikšmės, ar tas ir 
tas žmogus asmeniškai yra vertas pagarbos. Mes jį privalome 
gerbti ne kaip tokį ar šiokį žmogų, bet kaip autoriteto nešio
toją, kaip augšto pasaukimo tarną, kaip kilnios idėjos atstovą. 
Žinoma, prie to gali prisidėti ir paties asmens pagarba, jei jis 
tai nusipelno, bet to nuopelno stoka nepaliuosuoja mūsų nuo
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priedermės rodyti jam savo pagarbos. Kas kitaip daro, tas ir 
yra Chamas.

— Ką aš noriu, tai ir dirbu, ir kas man ką padarys! Aš 
viską žinau ir viską galiu! Aš ! aš! aš! O į visus spiaunu.

Taip sako Chamas.
Kodėl taip menkai teišmokstate kalbų? Kodėl mokytojai 

neužduoda rašomųjų darbų? Juk kitaip sunku prisisavinti sveti
mą kalbą - klausi mokinio.

Mes neprisiimam. Nutarėm, kadĮnebūtų jokių rašinių na
mie — atsako mokinys.

Chamas kritikuoja visus ir visa ir be jokios baimės spren
džia visus klausimus — kilnių kilniausius, painių painiausius, 
įvairių Įvairiausius Perskaitęs kokią menką brošūrėlę kokiu 
nors klausimu, jis tarias pažinęs jį lig pat dugno ir turįs teisės 
tarti jame sprendžiamąjį žodį. Tai, apie ką amžių genijai gal
vojo visą gyvenimą, jis nukritikuoja per vieną minutę.

Chamas sakos mylįs lygybę. «Koks jis čia. man ponas! 
Praėjo jau tie laikai! Dabar kiekvienas pats sau ponas.» Bet 
pačiam būti ponu ant kitų— ak, kaip jam miela! Ir jei jis gau
na nors šiokios tokios valdžios, tai iš kailio nerias, kad visi tai 
matytų ir kad ją valdomieji tai kuoskaudžiausiai pajustų. «Aš 
jums parodysiu! Aš galiu jus į dulkes sutrinti!»

Lygiai kaip pagarbos, Chamas neturi savyje nė didžiadva
siškumo, to antrojo lygiai gražaus žmogaus sielos žiedo. Juo 
smarkiau kas yra parblokštas ant žemės, juo stipriau ir taip jau 
prispaustas, juo didesnis gėris Chamui spausti jį dar nuo savęs. , 

- Jam tinka «pribaigti». Jis nė vokte nenuvokia, kas tai yra «ties
ti priešui aukso tiltus.»

Chamas yra begalinis storžievis. Juo kas jam švelnesnis, 
mandagesnis, juo jis tam įžūlesnis. Į jį teveikia kumštis ir bizū
nas. Nes Chamas yra bailys.

Ar mūsų tarpe yra Chamas? Manau, sutiksite su manim, 
kad ne tik yra, bet, kas baisiausia, auga, rasdamas sau geros dir
vos. Jei mokiniai išvaro iš klasės netinkamą sau mokytoją, ne
prisiima užduodamų pamokų, net kartais reikalauja pašalinti 
vieną kitą mokytoją — tai čia jau netik gera dirva, bet tiesiog 
oranžerija Chamui ugdyti.

Be to, yra dar viena aplinkybė, kuri dar labiau tręšia tą 
dirvą. Dauguma mūsų moksleivijos yra sodiečių vaikai. Toks 
vaikas, įžengęs į antrą trečią gimnazijos klasę, jau tariasi esąs 
baisiai mokytas sulyginus su tėvais. Kaipgi! Tėvai vos savo 
pavardę tepabraižo, arba nėmaž nemoka rašyti, nežino, kiek 
yra pasaulio dalių, nei, kas tai per paukštis yra gramatika, o 
jis visa tai moka ir dar daug daugiau. Ir jis tariasi turįs vi
siškos teisės nebeklausyti ir nebegerbti tokių neišmanėlių tėvų.
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Visa tėvų rolė belieka - tiekti jam materialių lėšų, kad moky
tas vaikelis taptų dar mokytesnis. Ne jis prieš tėvus, bet tė
vai lenkias prieš jį, tokj mokytą, ir iš paskutiniosios pildo jo 
norus.

Tokios sąlygos yra vaikui pražūtis. Jo pagarbos jausmas 
lieka pakirstas iš pat šaknų ir tuojau pat jo vietoje ima dygti 
Chamas.

Taigi: jei tėvai negerbiami, mokytojai negerbiami, tai kas 
gerbiamas? Bepasilieka savas asmuo. Bet jei savo aš tebus 
mums autoritetas, tai kur nueisime?

Bene ten, kur nuėjo mūsų rytų kaimynai. Kad ta nelaimė 
mūsų neištiktų, reikia būtinai pradėti kovoti su Chamu. Ir tą 
karą privalote paskelbti jūs mergelės. Kame kame, bet mote
riškės sieloje neturi būti Chamui vietos. Moteriškumas ir cha
miškumas * tai du taip priešingu kits kitaip dalyku, kaip švie
sa ir tamsa, kaip dorybė ir nuodėmė. Moteriškumas tai pa
garba, švelnumas, tvarka, meilė, aukojimasis, savęs atsižadėji
mas. Chamiškumas tai panieka, įžūlumas, chaosas, neapy
kanta, egoizmas.

Pirmas to karo žygis yra ugdyti pagarbą autoritetui, pra
dedant tėvų autoritetu. Labai gerai numanau, kad tai kartais 
sunku mūsų sąlygose. Bet atsiminkite: juo sunkiau koks dar
bas padaromas, juo labiau jis stiprina Valią ir lavina širdį.

Mergaitės, ruoškimės į gyvenimą!
Jau praėjo tie laikai, kada buvo sakoma, būsią mergaitei 

mokslas esąs nereikalingas, nes ji kunigu ar kokiu mokslininku 
nebūsianti, ištekėsianti, o tada kam tas mokslas! Dabar ta nuo
monė mums keista ir svetima. Dabar reikia tik džiaugtis, kad 
ir mes jau lavinamės, šviečiamės, kad ir mes galime naudotis 
mokykloje teikiamomis žiniomis; reikia tik džiaugtis, kad mer
gaičių skaičius mokyklose nedaug kuo mažesnis, o kai kur net 
lygus berniukų skaičiui.

Taip, mes jau paleistos iš tos tamsybės, kurioje per am. 
žius glūdėjome. Jau ir mums atviras kelias į gražųjį pusaulį- 
Reikia tik protingai ir, sumaningai juo naudotis. Nebūkime lyg 
kūdikiai, kurie tik ką išėję iš po motinos sparno žvalgosi, dairosi, 
bijodami tolyn nuo jos nueiti. Jau nuo žemesnių gimnazijos 
klasių pradėkime įdomautis pasauliu. Nebūkime užsidariusios savo 
kambariuose vien tik pamokas «kaldamos». Neužmirškime, kad 
ir šajia vadovėlių yra daugybė įvairių įvairiausių knygų, kurios
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gali mums suteikti naudingų žinių. Geros knygos visumet pa
deda plėtotis mūsų gabumams ir pasaulėžiūrai.

Aš čia nenoriu pasakyti, kad mokinė vien tik knygas turi 
skaityti, o pamiršti pamokas, bet, kad be tiesioginių pareigų 
turėtų taip pat pareigą pašvęsti kai kurį laiką ir gerų knygų 
skaitymui Knygos labai mus lavina. Jos verčia mus daugiau 
protauti, jos teorinai supažindina mus su pasauliu, su žmonėmis.

Bet nereik pamiršti ir pasilinksminimų. Jauna mergaitė 
be to darosi lyg apsnūdusi, nuolat nusiminusi, ji rodosi tada 
visu kuo'nepatenkinta, pikta ir nenatūraliai rimta. Per daug 
ankstyvas surimtėjimas kenkia jos charakteriui; kitiems ji da
rosi nemaloni. Doras pasilinksminimas kaip tik duoda daugiau 
energijos ir pakelia dvasią prie darbo. Tačiau yra mūsų tarpe 
ir. tokių, kurios besilinksmindamos įpuola į kraštutinumą. Joms 
nei pamokos, nei knygos nerūpi; joms rūpi tik nuolat tušti pa
sikalbėjimai ir be krašto, be saiko ūžimas, linksmybės.,.

Mokėkime surasti vietos rimtumui ir linksmumui, mokė
kime juos suderinti, o tada viešpataus mumyse pilna harmonija. 
Taigi, viskas su saiku. Todėl nesiauklėkime būti tuščiomis, 
pliuškėmis. Žiūrėkime, kad neišaugtų iš mūsų tik išviršinai 
apkultūrintos «lėlės», kurios gali tikti vien tik kam nors pažaisti. 
Ruoškimės jau dabar, nuo jaunų dienų, kad iš mūsų išeitų rim
tos darbininkės kaip šeimoje, taip ir plačioje visuomenėje.

Kad geriau prisiruoštume visuomenės darbui, daug mums 
padeda jvarios lavinimosi kuopelės, susirinkimai. Čia tai ge
riausia proga mokytis reikšti savo mintis, dalintis nuomonėmis; 
čia kaip tik proga pratintis tvarkytis organizacijoje. Tik, deja, 
kad ir čia mergaitės pasirodo nedrąsios, ypač jei tenka daly
vauti mišriose kuopelėse. Mes bijome susirinkimuose kalbėti, 
bijome reikšti savo mintis, dar gi ir mus pačias liečiančias, tuo 
tarpu kai nė kiek nedidesnio išsilavinimo berniukai drąsiai 
svarsto įvairius klausimus. Mergaitės visą laiką tyli ir tik klauso, 
ką jų draugai taria. Tur būt neapsiriksiu pasakiusi, kad svar
biausi to priežastis, tai nepasitikėjimas savimi, per daug iš 
aukšto žiūrėjimas į berniukus, kaipo į kur kas daugiau už mus 
išsilavinusius ir dėlto bijojimas susilaukti is jų kritikos.

Tai didžiausi yda, kuri sulaiko mergaites nuo aktin- 
gesnio veikimo kuopelėse. Kritika labai naudinga ypač besi
formuojančiam jaunimui; ji naudinga ir kritikuojančiam ir kriti
kuojamam. Kritika mokina pastabumo; jos pagalba kaip tik 
galime išvengti klaidų ir netobulumų ar darbe, ar kalboje. Jei 
mes nekovosime su tuo, tas atsilieps ateityje. Ir ateityje, kada 
mums reiks stoti jau į platesnį veikimą, ir tada nąes būsime 
nedrąsios, nepasitikėsime savo jėgomis. O tas labai ir labai 
svarbu.
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Todėl meskime tuos trūkumus, skubėkime tinkamai ruo
štis į gyvenimą, kad paskui neprisieitų aimanuoti ir sakyti, kad 
esame dar neprisiruošusios; tada jau bus per vėlu. O kad iš 
tikrųjų reiks mums rimtai stoti darban, manau, mūsų tarpe nėra 
abejojančių, nes mes turime ne tik teisėsy-bet ir pareigos duoti 
ką nors gera tai visuomenei, iš kurios dabar vien tik imame, 
naudojamės.

Taigi, draugės, daugiau drąsos ir energijos!
P-lė.

Kraitis.
t

Išaušo graži, šilta vasaros diena. Padangės buvo grynos ir mė
lynos, lyg danagus prieangis, saulė taip širdingai mėtė spindulius, 
kad jie vaikė debesis nuo visų kaktų ir rūką iš visų širdžių. 
Rodės, kad-gamtą ištiko kaž kokia didelė laimė ir ji, užmiršusi 
visus savo kasdienius rūpesčius, tik pati ir sakė savo padarams: 
džiaugkitės, vaikeliai!

Ir visi padarai jos klausė. Visur tebuvo viena linksmybė.. 
Niekados taip linksmai nekalendavo gandrai į lizdus atlėkę, nei 
taip džiaugsmingai klykaudavo kregždės, juodomis strėlomis vars
tydamos orą, nei bitelės taip zirzėdavo po dobilus, nei dobilai 
taip kvepėdavo, nei piemenukai taip linksmai algodavo miške. 
Viskas ir visi vienu balsu dainuote dainavo: Kaip linksma! Kaip 
gražu! Kaip gera! Ir trims panelėms Mineikaitėms, kai jos išė
jusios rytą į kiemą, apsidairė po pasaulį, rados kažko nepap
rastai linksma. Ir iš tos linksmybės jos nutarė pradėti šiandien 
linksmą kasmetį darbą: vėdinti savo kraitį. Tiesa, tas darbas, 
nors ir linksmas, buvo sunkokas, nes kiekviena jų turėjo po keb
lias dideliausias kimšte prikimštas skrynias vienų įvairios rū
šies baltinių. O kame dar visokios uždangos, anklodės, kame 
divonai ir patalinės? Ir kaip tyčiomis, geriausis laikas kraičiui 
vėdinti buvo kaip tik pats darbymetis ir gyvs-galįs iš namų 
būdavę išėję prie šieno. Tat panelės Mineikaitės gaudavo nu
dirbti visą darbą savomis rankelėmis. Bet jos kaip tik tuo la
bai džiaugdavos, nes viena —šiais bolševikiškais laikais atsar
giau nerodyti tarnams, ką turi, antra — tai buvo toks saldus 
triūsas. Taip malonu vartalioti, nešioti, kabinėti visus tuos gra
žius daiktus, žiūrėti į juos ir gėrėtis, ištisus metus nemačius. 
Tartum susitikai su mylimu asmeniu, su kuriuo buvai persiskyręs 
ilgą laiką. Tiek džiaugsmo matyti, kad tas turtas kasmet di
dėja. Taip džiaugias motina matydama, kad jos vaikelis kas 
met auga didesnis.
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Kadangi tas darbas buvo kartojamas jau ne vieną ir ne du 
ir ne tris sykius, tai jam atlikti susidarė jau tam tikras ceremo- 
nijalas, kuriame, kaip rituale, kiekvienas žingsnis ir kiekvienas 
mostas turėjo beveik simbolinės prasmės. Visos trys panelės 
gerai žinojo, be žodžių ir be nurodymų, kas ir kaip reikia joms 
daryti ir kas eina po ko. Taigi ir šiandien, kaip visados, ce
remoniją pradės vyriausioji, panelė Melianija, su savo krai
čiu, paskui eis vidutinioji, panelė Kornelija su savo, pagalios 
jauniausioji, panelė Malvina su savo.

Anksčiau papusryčiavusios, visos trys nuėjo j sodną ir pa
tiesė virves. Tai buvo įžanga j ceremoniją. Paskui panelė 
Melianija, šios dienos celebrante, skambindama raktais, nuėjo j 
sandėlį, o prieš ją, lyg vaidilos prieš Krivių Krivį, ėjo panelė 
Kornelija su panele Malvina didele pintine nešinos. Atrakinusi 
savo skrynias ir meilingai apglėbusi jas akimis, ji išėmė iš vie
nos kelius kraičio daiktus ir padėjo juos į pintinę. Tą apeigą 
atlaikiusi, ji nuėjo į sodną ir atsisėdusi ant suolelio, laukė se
serų. Jiedvi ir atėjo neilgai trukus, vos pavilkdamos pintinę. 
Panelė Melianija ėmė kabinėti atneštus daiktus, o panelės Kor
nelija ir Malvina nuėjo naujo transporto.

Tuo tarpu panelė Melianija pasinėrė savo kraityje, gėrė- 
damos juo visais savo pojūčiais. Jos akys bučiuote bučiavo 
baltas ir žibančias, lig kalnų sniegas, staltieses, milžiniškomis 
monogramomis papuoštas, išpeltakiuotus marškinius, plonais mez
giniais apsiūtas drobules; ausys godžiai gaudė švelnų drobės 
šnabždesį; nosis stalgiai traukė grakštų žibučių kvapą, pirštai 
meilingai glostė kiekvieną daiktelį. Pirmiau, dar pirm kelerius 
metus, tokiomis valandomis panelė Melianija jausdavos visiškai 
laiminga. Bet dabar po visu džiaugsmu ir pasitenkinimu, kaž
kokiame tolimame širdies kampelyje, kaž kas retkarčiais dyg- 
čiojo, lyg smulkutis rakštelis. Valandėlę viskas gerai ir ūmai 
vėl dygsterėjimas. Ir laimė jau sudrumsta.

Štai staltiesė... Panelė Melianija gerai atsimena, kaip 
skubėjo siūti tą monogramą, pilna vilties, kad netrukus gau
sianti vežti savo kraitelį iš namų. Tuomet piršos ponas Ru
peika. Ji noromis būtų sutikusi. Toks turtingas, geras žmo
gus, geras ūkininkas. Ir kas? Atvažiavo sykį, atvažiavo an
trą — ir daugiau nebepasirodė. Pirma ji apie tai maž temąs- 
tydavo—nėra to, bus kitas, ar vienas jaunikis pasaulyje ? Tokia 
jauna, kaip ji, dalinga, iš gerų namų, gera šeimininkė, su tokiu 
krhįčiu visados räs tinkamą žmogų. Bet dabar, štai, jau ir 
dygčioja...

• Tie marškiniai! Ak, tai jos kraičio pati pradžia. Juos 
besiuvant, meilinos prie jos tas Viskantėl-is. Ji tuomet nė žiū
rėti į jį nenorėjo. Prastų sodiečių vaikas, jokios vietos dar 
neturįs. O dabar, žiūrėk, koks garsus advokatas, kaip gyvena!
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Žmona, lyg kokia grafienė. Kad ji būtų nujautusi... Ne, iš 
tikrųjų nėra kvailesnio žmogaus už jauną.

Ir vėl širdyje dygt! dygt!
Eina metai po metų, metai po metų, o ji vis tebevėdina 

ir tebevėdina savo kraitį., Kiek metų? Nuo pačios savęs ne
paslėpsi... Aišku, kad vis mažiau vilties, kasmet mažiau. Jei 
ir atsirastų kas, greičiau kreipsis j jaunesnes seseris...

Bet juk Dievui nėra nieko negalima... Panelė Melianija 
ima raustis atmintyje, kas ištekėjo, turėdama tiek metų, kaip 
ji, ar daugiau. O paskui, pakėlus akis į mėlyną, kaip rugia
gėlės, dangų, siunčia iš sielos gelmių augštyn dusterėjimą:

- Dieve, duok, kad tai būtų paskutinis kartas! Kad 
paskutinį kartą kabinėčiau čia tą savo kraitį!

Tas nelinksmas mintis, falšingu tonu įsimaišiusias į gamtos 
džiaugsmo simfoniją, pertraukė panelės Kornelija ir Malvina, 
kurios viską atnešusios, atėjo čia padėti. Dabar visos trys, 
vaikščiodamos nuo vienos virvės prie kitos po saulės aplietą 
sodno veją, lyg Gracijos po saulėtas Olimpo viršūnes, kabinėjo, 
taisė, sklaidė. Ilgos baltos virtinės, zefiro supamos, vos vos 
liūliavo, kaip baltos gulbės ant miegūstų ežero bangų. Ištolo 
žiūrint, sesers sunkiai tebuvo atskiriamos nuo viena kitos. Vi
sos trys vidutinio ūgio, visos kuplios, visos nublukusios blon
dinės su šviesiais antakiais ir blakstienomis. Net metų skirtu
mas nėmaž nepuolė į akį.

- Zinai, Mele—tarė panelė Malvina — lig kitos vasaros
tikrai ištekėsi. Matai, nebera daugiau virvių. Šiemet jau visas 
pilnas nukabinėjome. - .

. Vienas Dievas težino, kas bus — atsakė panelė Me
lianija.

Bet juk turi nors kartą! Tiek metų siuvam siuvam, 
vedinam vedinam ir vis kaip nieko neišeina, taip neišeina. Tik 
suskaityk, kiek metų!

— Tegul kiekvienas skaito savo metus, tai bus geriausia— 
atsakė paraudusi panelė Melianija.

— Aš tai ir darau. Ir beskaitydama savuosius, dar ai
škiau matau tavo amželį, Meliute, ir Kornutės. Juk jei aš jau 
einu trisdešimtus, tai tu esi nebetoli ketvirtojo kryželio.

— Tai kas? Išteka ir senesnės — atsiliepė panelė Kor
nelija. '

Et! Žinot ką? Pasakysiu tiesa, jau man visa tai nusi
bodo! Nešiok, dėstyk, paskui kraustyk atgal į tas nelemtą
sias skrynias. Biaurybės stovi tame sandėlyje, kaip prirakintos. 
Ar jas kas ir užkeikė! Matysita, nepajudės jos iš ten lig am
žiaus galo!

Panelė Melianija paraudo dar labiau.

11



306
I

Kraitis. ’

— Kiek kartų tau sakiau, Malvina — tarė ji — kad ge
riau valdytumei savo smailų liežuvėlį. Kalbi taip kvalai ir 
nešvelniai, lyg kokia mergė.

— Lai aš būnu kvaila, o tu išmintinga. Bet ar tu, Mele, 
tikrai manai, kad dar atsiras amatorius?

Panelė Melianija .iš tos apmaudos nieko nebeatsakė.
— Jei tokia esi gudri, tai kodėl pati sulaukei tiek metų 

neištekėjus? — paklausė p. Kornelija.
— Kaip aš tekėsiu, kad judvi tupita. Ištekėkita judvi, 

pamatysita, ir aš tuojau išlėksiu. Bet man dar yra laiko. Aš 
dar nebijau.

— Ak, taip! Bene taries esanti jauna panelė — trijų 
dešimtų metų? — gaižiai paklausė p. Melianija. — Mat, ne
nusimanai esant taip pat senmergė. Kad ir jaunesnė už mudvi, 
o vis tiek — senmergė:

Kaip p. Malvina būtų reagavusi į tą skaudų įžeidimą, 
nežinoma, nes tą pačią sekundą kaž kas sudundėjo nuo namų. 
Ir užuot atsakius seseriai, ji tarė:

— Kaž kas atvažiavo. Bėgsiu pažiūrėti, kas.
Nubėgo ir tuojau sugrįžo, pranešdama paslaptingai:
— Žinota, kas atvažiavo? Klebonas su vaistininku!
Panelės sukruto. Visos iškarto suprato, ką reiškia ta 

vizitą. Vaistininkas buvo nevedęs, neseniai atvykęs į šitą apy
linkę, ir klebonas kanakados sakė, kad įsigijęs dabar nuosavią 
vaistinę, jis norįs įsisteigti ir šeimyną. Ir dar juokdamasis pri
dūrė būsiąs piršliu kuriai nors panelei.

Bet kuriai? Veikiausiai vaistininkas pats dar nežino. 
Trumpai iš tolo kelius kartus tematęs jas visas, dar negalėjo 
nuspręsti. Aišku, kad tą nusprendimą jis padarys šiandien.

Visos tos mintys žaibu pralėkė per visų trijų panelių 
galvas. ' <

Naujiena buvo labai linksma, bet visgi reikėjo pripažinti, 
kad svečiai atvažiavo labai nelaiku.

— Kaip čia dabar padarius? — tarė susirūpinus panelė 
Melianija. — Juk tų daiktų negalima čia palikti vienų. Ir tuo
jau pat dingterėjo jai, kad ta vizitą gal pasitaikė kaip tik labai 
laiku. Juk visas jos kraitis kaip ant delno...

Aš šią savaitę dežurna, tai būtinai turiu eiti — pasakė 
panelė Kornelija. — Juk reiks kuo nors svečius pavaišinti.

— Aš, būdama vyriausioji duktė, būtinai privalau išeiti 
prie svečių — tarė vėl panelė Melianija. To reikalauja ele- 
mentariausis mandagumas. Gal tu, Malvute, pabūtumei čia va
landėlę?

— Sena būdama, nebevalioju. Kieno kraitis, tas ir tepa
silieka — atsakė p. Malvina ir nuėjo namo paskui p. Korneliją.
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Panelė Melianija, viena pasilikus, neramiai vaikščiojo po 
sodną, nebežiūrėdama nė į kraitį. Gal kaip tik ji labiausiai 
patiktą... Klebonas sakė, kad jis toks rimtas žmogus...

4 Bet jos neramumas neilgai tetruko. Ant takelio pasirodė 
augštas, kresnas ponios Mineikienės stuomuo.

• Meiiute, atėjau tavęs pavaduoti. Žinai, atvažiavo kle
bonas su vaistininku. Eik prie svečių. Aš čia pasėdėsiu. 
Stengkitės būti kuomeiliausios. Partija gera, ką besakyti. Nors, 
girdėti, pusę teužmokėjęs už aptieką, bet pridėjus jūsų kurios 
nors dalį, būtų visai neblogai. Dabar aptieka geriau, negu 
dvaras. Gal Dievas ir duos.

Kai panelė Melianija, mažumą pasipuošus, įėjo į salioną, 
svečiai ir dvi jos seserį jau kalbėjos apię orą. Jos žvalios 
akys čiužterėjo per visą vaistininko stuomenį, nuo galvos ligi 
kojų, ir paliko visai patenkintos. Pilka, elegantiška eilė, švari* 
kus vidutinio ūgio stuomuo, smaili, gelsva, barzdelė, auksiniu 
pince-nez ant nelabai taisyklingos nosies, nedidelė plikės pradžia 
— viskas darė labai padoraus ir rimto įspūdžio.

«Truputį per liesas — pamanė panelė Melianija — bei 
tai dėl to, kad neseniai grįžęs iš Rusijos. Nekas. Rūpestinga* 
globojamas, atsigaus. Plikutė? Ak, lai nors dešimtis!»

Tokį pat įspūdį reiškė ir kitų dviejų panelių veidai. Nes 
visos trys sesers, nors kartais susiginčydavo dėl mežmožių, 
svarbesniuose dalykuose visumet turėjo tą pačią nuomonę ir 
laikės tų pačių principų.

Kalbėjo vis klebonas ir panelės. Vaistininkas retkarčiais 
teįkorė kokį žodį. Ir visos trys sesers vienkart pamanė:

— Matyti, flegmatikas. Tai didelis pliusas vyre. Žmona 
tikrai bus viršuje, ne apačioje.

— Kaip tamstai patinka mūsų apylinkė?—paklausė panelė 
Melianija. r

— Man visur patinka ir visur gera, vadinas, bitik Lietu
voje — atsakė vaistininkas.

— Tai tamsta toks savo šalies mylėtojas?
— Taip. Aš visados maniau, vadinas, kad visur gera, 

bet namie geriausia. O dabar jaučiu tai dar stipriau, išėjęs 
bolševikų pragarą ir radęs Lietuvą . nepriklausoma valstybe ir 
viskas.

— Visai sutinku su tamsta — tarė panelė Melianija.
— Dėlto mes visados ir sėdime namie, kaip prirakintos.
— Nė į Rusiją nebėgome, nors tiek žmonių aplinkui lėkė, 

kaip varomi — pridėjo panelė Kornelija.
— Visą laiką kentėjome čia pat ir su vokiečiais ir su 

įvairiais bolševikais — užbaigė panelė Malvina. Ir tuojau 
paklausė:
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— Tamsta papratęs gyventi mieste. Ar nenuobodu pro
vincijoje?

— O ne. Aš labai mėgstu kaimą, vadinas, ir man nie- 
kumet nėra nuobodu.

— Ir aš visados stebiuos, kaip galima nuobodauti. Kaime 
taip gražu, tiek poezijos. Aš nekenčiu miesto ir...

Bet panelė Malvina nepabaigė, pertraukta panelės 
Melianijos:

-— Aš ne tik nenuobodauju, bet man vis, rodos, permaža 
to laiko. Tiek yra visokio darbo namie.

— Aš niekados nenorėčiau gyventi mieste — pridūrė pa
nelė Kornelija.

Vaistininkas, tarsi pavargęs bekalbėdamas kelius augščiau 
nurodytus sakinius, vis tylėjo. Tad panelė Melianija pasiūlė 
svečiams pasivaikščioti po sodną.

— Tiesą, kad dabar nuodėmė tupėti kambaryje — tarė 
klebonas.

Ir visi nuėjo, išskyrus p. Korneliją, kuri gavo pasilikti 
dėl ūkio reikalą. Apėję aplink darželį prieš namą ir pasigro
žėję žydinčiomis rožėmis, svečiai panelės Melianijos vedami, 
nuėjo į sodną, tiesiai į tą vietą, kur kabojo kraitis. Ten, ant 
suolelio po obelim, sėdėjo nerdama ponia Mineikienė.

A, ppnitėlė čia nuo svečią pasislėpusi ! — juokės klebo
nas. — Bet mes vis velto radome.

— Atsiprašau, atsiprašau, klebonėli — teisinos ponia Mi- 
neikinnė. — Su tamstomis būtą man šimtą kartą maloniau, bet 
ką darysi, kad ot, turiu sergėti Meliunės kraitį.

— Panelės Melianijos kraitį? — nusistebėjo klebonas.
— Ar girdi, pone Petrai? Žiūrėk, kokią Lietuvoje tebe

sama kraičią. Ar esi matęs kame nors tokia gausybę? Štai 
ir turi dar vieną priežastį savo patriotizmui dar labiau pa
stiprinti.

Vaistininkas žiūrėjo į ilgas virves nusvirusias po balta 
našta, lyg medžią šakos po storu sniego sluogsniu, į marguo
jančius įvairiomis spalvomis divonus ir antklodes, ir jo veide 
buvo matyti didelė nuostaba. Jam, per visą savo amžią netu
rėjusiam daugiau per šešerius marškinėlius, o dabar, iš Rusijos 
sugrįžus, vos pusę to skaičiaus tepasiekusiam, jam ką tik mačiu
siam tokį baisą skurdą, tiek žmonią visiškai be marškiniu, toks 
turtas atrodė tiesiog kaž kuo pasakiška.

— Ir visa tai, vadinas, yra vieno asmens ?—paklausė jis.
— Taip. Tai mano vienos — kukliai atsakė p. Melianija.
Aš ir antroji sesuo turi v a taip pat katra sau tokį pat 

kraitį — pridūrė panelė Malvina.
— Na, nevisai tokį pat. Dar toli gražu. Ypač tau —- 

tarė panelė Melianija.
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— Nes tu daug daugiau laiko turėjai ruošti. Bet dėl to 
maža nalaimė. Atėjus reikalui, per vieną mėnesį pavysiu tave, 
pamatysi — atsikirto panelė Malvina.

Klebonas atsisėdo šalia ponios Mineikienės ir ėmė su ja 
kalbėtis, o panelės, paėmusios į savo tarpą vaistininką, ėmė 
vaikščioti takeliais vis aplink kraitį. Jiedvi nesiliaudamos, per 
viena kitą, šnekėjo ir šnekėjo, kad visas jų kraitis-—tai jų pačių 
rankų darbas, kad jos niekumet neimančio? siuvėjos, nes tai 
esąs pinigų be reikalo mėtymas ir t. t. Vaistininkas žiūrėjo 
vis į kraitį, klausės, labai retai teapsiliepdamas, ir mąstė, kad 
vis dėlto nebloga būtų gavus žmoną su tokiu kraičiu. Baltinių 
nebereiktų pirkti lig amžiaus galo... o dabar jie tokie brangūs...

Ir taip vis panelės kalbėjo, o vaistininkas tylėjo ir mąstė, 
kol p, Kornelija atėjusi paprašė pusvakario, po kurio svečiai 
tuojau išvažiavo namon.

Vos pravažiavus pro vartus, klebonas tarė:
— Sveikinu, pone Petrai, sveikinu! Veni, vidi, vici! Ir, 

rodos, visas tris. Bet kokį įspūdį pats jauti? Degu nekantrumu 
sužinoti.

— Ką gi? Panelės, matyti, doros, vadinas, darbščios, ge
ros šeimininkės. O kraitis, kraitis! Kaip gyvas gimęs nebu
vau matęs tiek baltinių.

— Bet aš noriu žinoti įspūdį į širdį. Kuri įstrigo?
— Kaip gali įstrigti taip ūmai. Tiesą pasakius, gražumo 

jos nėra gražios, vadinas. Ir bent kiek kaip ir persirpusios.
— Su gražumu, brač, nei arsi, nei ekėsi. O dėl persir- 

pimo — juk ne kriaušės, kad to paisytumei.
— Aš gražumo nelabai ir težiūriu. Taip tik pasakjau, 

vadinas. Ačiū Dievui, nebesu pienburnis.
— Na tai sakyk, kuri labiausiai patiko? Prie kurios ketini 

kreipti savo afektus?
— Čia ir yra mįslė — kuri? Visos vienodo gražumo, 

vadinas, visos vienodo augumo, visos lygiai šnekios, visos tu
rinčios vienodą kraitį ir viskas... Būk dabar gudrus, vadinas, ir 
pasirink. Kad bent žinočiau, vadinas, kuri ištekėjus bus geriau
sia lietuvė. Dabar visos sakos mylinčios savo kraštą, visos čia 
visumet sėdinčios, visoms čia esą geriausia...

— Čia tai jau tikriausiai visos bus vienodos. Kiekviena 
ištekėjus taikinsis prie vyro, norėdama būti gera žmona.

— Tai būk dabar gudrus, vadinas, ir pasirink... 
Vargšas vaistininkas buvo labai susirūpinęs.

— Kad tu, brač, ir mulkis! Na! merginkis prie jauniau- 
siosios, jei taip bijai to persirpimo.

— Hm... Kad, rodos, jos liežuvėlis, vadinas, kaip ir 
apysmailis. Aš to baisiai bijau.
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— Tai drožk prie vyriausiosios. Ji rimčiausių metų, o 
juk kaip tik mėgsti rimtumą. Jos ir kraitis rimčiausis.

— Kad kraitis visoms būsiąs lygus.
— Žinai ką? Romėnų būta išmintingų žmonių. O jie 

juk sakė: Media via aurea. Tat geriausiai eik viduriniu keliu 
ir pirškis vidutiniajai. Matei, kaip ji meiliai vaišino ir ragino 
ir arbatą pilstė.

— Kad visos ragino ir vaišino. Arbatą, tiesa, viena te- 
pilstė, vadinas, bet neabejoju, kad visos moka tą darbą, vadinas.

— Na tai kuri po šimts pypkių?
— Kažin...
— Jei tiktai kas težino, o pats nieko, tai belieka pa

laukti. Lauksime, gal Dievo valia kokiu nors būdu pasireikš.
* *

Kelioms dienoms prajėjus po tos vizitos vietinė labdarių 
draugija, kurios klebonas buvo pirmininkas, o vaistininkas — 
raštininkas, nutarė įsteigti miestelyje ligoninę kelioms lovoms. 
Reikiamų daiktų nutarė rinkti nuo gailestingų aukotojų. Kai, 
posėdžiui pasibaigus, vaistininkas gėrė su klebonu arbatą, kle
bonas bakšterėjęs sau per kaktą, ūmai sušuko:

— Eureka, pone Petrai! Jau žinau, kokiu būdu gali pa
sireikšti Dievo valia!

Vaistininkas žiūrėjo į kleboną akis išplėtęs.
— Na, kurią rinktis. Puikiausia! Rytoj važiuojava vedu 

pas ponus Mineikus ir prašova aukų ligoninei. Kuri [daugiausia 
duos iš savo kraičio, ta pasirodys turinti geriausią širdį—galima 
sakyti, ir daugiausia patriotizmo. Ergo — tą ir pasirinksi.

Klebono mintis begalo patiko vaistininkui.
— Aš neabejoju, vadinas, kad mudu ten puikiai laimė- 

siva — tarė jis sujudęs. — Tokia galybė to kraičio ir viskas! 
Aš nesu, vadinas, iškalbus, bet' kai tamsta, klebonai, imsi aiš
kinti, kad čia toks geras darbas, vadinas, kad čia toks kruvinas 
reikalas, kad čia viskas, tai tikriausiai gerai pasipelnysime. 
Bet, man rodos, vadinas, kad nė aiškinti nereikia, juk jos pa
čios žino, čia nuolat gyvendamos. Juk iš tokio pertekliaus duoti 
baltinių vienai lovai, juk tai, vadinasi, patys niekai. Lašas jū
roje ir viskas. Ar ne tiesa, klebonai?

— Aišku, kaip saulė, pone Petrai.
— Juk iš tokios gausybės be naudos stovinčių daiktų ne

duoti, vadinas, kokios šimtosios dalies nieko neturinčiam varg
šui, tai jau vadinas, nė krikščioniu nepadoru bevadintis ir viskas.

— Matysim, matysim. Kaip dažnai, pone Petrai, mums 
nepadoru beturėti tą vardą!

Kitą pavakarį klebonas ir vaistininkas antru atveju žengė 
per ponų Mineikų slenkstį. Kraičių vėdinimas jau buvo užbaig
tas ir panelės nebevedė svečių į sodną. Buvo begalo meilios
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ir vaišingos. Visos trys atsidėjusios klausės kalbos klebono ir 
vaistininko, kurs šį kartą apgalėjęs savo nešnekumą. stengės iš
rodyt! ligoninės reikalingumą ir naudą ir pareikšti vilties, kad 
panelės prisidės prie to darbo sulig savo išgalėmis. Visos trys 
pritarė, pagyrė puikų sumanymą, nusistebėjo svečių pasišventi
mu ir prižadėjo iš savo pusės padėti, kuo begalėdamos.

— O ką, klebonai, ar nesakiau? — tarė begalo nudžiugęs 
vaistininkas, grįžtant jiedviem namo. — Galvą dedu, kad kiek
viena, vadinas, surengs po lovą. Juk viskas gatava, tik imk ir 
duok. O viena, žinoma, dar ką nors, vadinas, pridės viršaus— 
kuri geriausios širdies, vadinas. Jos, matyti, labai doros, geros 
oanelės, gailestingos ir viskas. Ta geriausioji, man rodos, dar 
tokius marškinius pasiūs. Bet kuri?

— Matysim, matysim. Juk rytoj žadėjo atsiųsti Tat ryt 
dieną išspręs tavo likimą, pone Petrai.

Tartum užgautas tos minties rimtumo, vaistininkas nutilo. 
Žiūrėjo į vis šviesiau žibantį mėnesio ragą, į kelias ką tik už
sidegusias žvaigždeles, kurios taip linksmai mirkčiojo jam nuo 
augštybių, tarsi sakė: bus gerai, bus gerai! ir svajojo, kad štai 
gal po ilgų vargų ir klajonių galų gale sulauks ramių dienelių 
savo krašte, su geraširde žmona prie šalies ir glaudžiais vaiku
čiais prie kelių — nuosavioje vaistinėje, be skolų...

Klebonas irgi tylėjo, gal nenorėdamas tų svajonių trukdy
ti, o gal ir pats verpdamas savo svajonių siūlą tą gražią vasa
ros naktį.

Ryto metą, klebonui vos sugrįžus po mišių ir pradėjus 
pusryčiauti, įėjo mergaitė nuo ponų Mineikų ir padavė laišką 
ir apvyturtą su popierium nedidelį pundelį, į kurį žvilgterėjus, 
klebono širdį suspaudė liūdnas nujautimas. Perplėšęs voką, su
rado tokį laišką, panelės Melianijos rašytą: «Gerbiamasis ku
nige klebonai! Siunčiu nuo seserų ir savęs tris daiktus ligoni
nei su širdingais linkėjimais, kad tas naudingas ir gražus darbas 
kuogeriaųsiai pasisektų». '

— Štai tau ir lovos! — sušuko klebonas ir, nepabaigęs 
nė kavos, nuėjo į vaistinę, pasibraukęs po pažastim pundelį.

— Štai tau ir trys lovos ir dar geriausios širdies priedas! 
— tarė mesdamas pundelį ant stalo ir rodydamas vaistininkui 
laišką.

Tasai, perskaitęs, nenorėjo tikėti savo akimis.
— Negali būti! Ar tat gali būti, klebonai, kad iš tokios 

gausybės, vadinas...
Neapsakomai nustebęs dar kartą perskaitė laišką.
— Aiškiai parašyta. Davė po vieną daiktelį, vadinas! 

Pilnas sodnas kraičio...
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— Bet pažiūrėkim, kas čia yra tarė klebonas. —• Ne
daug tai nedaug, bet juk mums rūpi, kuri davė jei ne daugiau 
už kitas, tai bent geresnį daiktą.

Vaistininkas mostelėjo ranka.
— Dabar jau vis tiek, vadinas. Kietaširdės ir viskas... 

Atrišęs pundelį, klebonas rado dvi drobuli ir vieną užvalkalą. 
Visos trys aukos buvo vienodo amžiaus, vienodos vertės ir vie
nodos medžiagos.

— Iš tokios gausybės... Iš tokio pertekliaus... Kalbėjo 
vaistininkas liūdnai kinknodamas galva.

— Ar girdi, pone Petrai, ar matai? —- pyko klebonas. — 
Kad tave bala! Ir čia visos, kaip viena! Ir ką dabar bedarysi?

Bet ponas Petras šį kartą nėmaž nesvyravo. Ilgai nemąs
tydamas, atsakė griežtų-griežčiausiai:

— Nieko nebedarysiu. Tegul Dievas jas laimina, visas 
tris, ir tegul jos sveikos daugina savo kraičius lig šimto metų. 
Aš jų netrukdysiu.

Panelės Mineikaitės nebematė daugiau vaistininko savo 
namuose. Jos ir šiandien tebedidina ir tebevėdina savo kraičius.

Marija Pečkauskaitė.

n t

Apie elgimąsi.
Amžinasis moteriškumas.

I ■

Didžiausis vokiečių poetas Goethe yra sutvėręs žodį, «Ewig
weibliche», kurį lietuviškai galima išveržti «amžinasis moteriš
kumas», ir pasakęs, kad amžinasis moteriškumas keliąs mus 
augštyn. Kas čia jo manoma ir kas yra tas amžinasis moteriš
kumas? Teisingai atsakyti į tuos klausimus yra labai svarbu, 
nes jie nurodo mums mūsų tikrąjį paskyrimą ir moko mus taip 
sutvarkyti savo elgesį, kad tikrai ir visiškai būtumėm tuo, kuo 
privalome būti. Ligšiol svarstėme, kaip privalome elgtis, jei 
norime būti gerai užauklėti žmonių draugijos nariai, bendrai 
imant; paskui smulkiau, kaipo dukters, draugės, valdinės, sava
rankiškai veikiantieji asmens; taip pat, kūrime apsieiti su že
miau už mus stovinčiais žmonėmis. Dabar atkreipsime dėmesį 
ypač į tai, kokie yra mūsų uždaviniai, kaip moteriškos lyties 
žmonių, kaip mergelių.

Seniau auklėjimas jau vaikų amžiuje stipriai pabrėždavo 
skirtumą tarp berniukų ir mergelių, duodamas pirmiesiems dau
giau laisvės ir leisdamas smarkiau, bingiau žaisti ir tuo būdu 
tartum rengdamas juos kovoti su gyvenimu; pastarosios gi tuo
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tarpu augo tyliau ir padoriau, daugiausia po namus besiruoš- 
damos. Šiandien, kuomet daugelyje vietų įvesta koedukacija, 
bendras abiejų lyčių mokymasis, ir moteriškei tenka viešai dar
buotis, vis labiau ir labiau dilsta skyriamoji linija. Betgi viduje 
ji visados tebėra ir, jaunimui bręstant, reikalauja savo teisių. 
To niekumet neužmirškime, jei norime, kad mergelė paliktų 
-tuo, kuo nebūdama, ji niekaip nepasieks savo tikslo: tikra mo
teriške.

Nesiduokime painiojami dažnai girdimiems žodžiams: «draui 
giškumas», «gera draugė», «kvailos pruderijos», «persenę prieta
rai» ir L t. Reikia juos gerai suprasti, tuomet jie bus visiška- 
teisingi. Mergelė neprivalo būti nei cypdavatkė, kuri bijo kiek
vieno stipraus žodžio, nei išlepinta ir tiktai apie parėdus te- 
mąstanti kunigaikštytė. Ji privalo daug ko mokėti ir turėti ga
limybės sekti vyro dvasinius ir socialius reikalus ir juose daly
vauti. Bet dėl viso to, ji neprivalo užmiršti savo giliausios 
esmės, to savo «amžinojo moteriškumo». Juk kaip tik dėl tos 
savo taip visiškai kitokios, negu vyro esmės ji ir yra jam tiek 
brangi. Mat, ta esmė yra jo esmės papildymas. Todėl kiek
viena mergelė, kuri elgias nemoteriškai, nusideda netik savo 
pačios lyčiai, bet ir antrajai. Perdaug laisvai, perdraugiškai 
elgdamos su jaunikaičiu, ji išplėšia išjotai, kas jame geriausia: 
tikrojo moteriškumo kilnybės pagarbą, tą švelnų jausmą, kurs 
niekados jo neleis tikrojo mergiškumo akyvaizdoje ko nors ne
padoraus pasakyti ar padaryti. Tam tikras atstumas turi būti 
laikomas, jis yra labai naudingas abiem pusėm.

Pažiūrėkime į mergelės elgesį su kita lytim nuo pat kū
dikystės. Negalime nepastebėti, kad žaizdami berniukai bent 
kiek niekina silpnesnes, nė tokio mitraus kūno mergeles. Bet 
antra vertus, jau ir tuomet, net ir mažiausiuose matyti įgimto ri
teriškumo, kurs sulaiko nuo per smarkių kumšterėjimų ir noro
mis šelpia ir gelbti. Mergelės neprivalo tai atmesti iš klaidin
gai suprastos puikybės. Tai joms pridera, tai yra jų teisė, ir 
berniukas džiaugias galėdamas jaustis globėju.

Mokykloje berniukai gal dažniausia viršija mergaites tikru 
žinojimu, bet didesnis moteriškosios natūros mitrumas ir gabu
mas prisitaikinti netrukus vėl atitaiso pusiausvirą. Todėl ir čia 
svarbiausia štai kas: lytys privalo viena kitą papildyti, viena 
kitą raginti, bet nei su viena kita varžytis, nei kovoti. «Jei tu 
padėsi man, tai aš tau padėsiu». Tuomet viskas eina puikiau
siai. Bet įžengus į tikrąjį mergelių ir jaunikaičių amžių, ta sky
riamoji juos siena pradedama jausti. Berods tam tikras išlau
kinis draugiškumas turi ir toliau pasilikti, nes juk ir mokslas 
einama toliau drauge ir paskiau besidarbuojant nuolat tenka su
sidurti. Bet ribos turi būti. Pamažu ir nepastebiamai mergelė 
traukias atgal į save pačią, labiau artinas prie moteriškosios ly-

4
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ties draugių, vengia būti ilgai viena su draugais vyrais, nebenori 
kalbėti apie vieną kitą dalyką. Bet visame tame turi viešpa
tauti laisvas, nesuvaržytas tonas, nes mergiškumas yra ne 
tame, kad mergelė kvailai raustu nuo kiekvieno žodžio ir žvilg
terėjimo. Ji tiktai nebeleis draugo plakšnojama per petį ir pa
ti nebeplakšnos, nebesikabinės ant jo be reikalo, nebesigaluos 
su juo nei beįeis kitų panašių artimumų.

Geras draugas gal iš pradžios stebėsis, kiti gal pabandys 
pasijuokti, kad jie taip laikomi per tris žingsnius atstumo, bet 
linksmas rimtumas greit nugalės. Jie netruks suprasti, kad 
nėra vyro, kurs negerbtų skaistaus mergiškumo. Ankstyvesnių 
metų palaidaus draugiškumo vietą užims ta švelni, savaime pa
sireiškianti pagarba, kuri jaunų žmonių santykius taip gražina. 
Bet deja, tokie santykiai šiandien jau beveik retenybė! Arba 
matai šiurkštų, balsingą, visai nemoterišką elgesį, tartum tai bū
tų kokie neaptašyti broliai-sesers, kurie stengte stengias kuo- 
nemandagiausiai apsieiti su kits kitu, arba tai koktu viliojimą 
ir meilinimąsi iš pusės mergaitės, j kurią vyriškoji pusė žiūri 
lygiomis pašos akimis. Ir vienas ir kitas elgesys yra visiškas 
nežinojimas to, kas mergaitėje labiausiai patraukia, kas vyrui 
daro stipriausio įspūdžio ir už ką jis yra dėkingiausis.

Juk poetas sako aiškiai: «Amžinasis moteriškumas kelia 
mus augštyn». Nors jis čia pirmiausia mąsto apie Margaritos 
viską atleidžiančią, atgailoj ančią meilę, kuri paklydusiam, nuo
dėmingam Faustui išmeldžia išganymą, tačiau tais žodžiais jis 
pareiškia ir tai, kas giliausiu troškimu gyvena kiekvieno kilnes
nio vyro sieloje. Jis nori ir turi tikėti į begalį moteriškės ge
rumą, į jos beribį gabumą aukotis. Tai pašvenčia ją jo aky. 
se, stato ją virš jo, kurio natūrai tokie jausmai yra tolimesni-

Paklausykime dar mylimojo jaunimo poeto Šilerio. Vie- 
nase savo eilėse jis sako apie moteriškę: «Lyg vaizdas iš dan
gaus augštybių». Kaip tai reikia suprasti? Ar čia tekalbama 
apie išlaukinę išvaizdą, vien apia kūną? Anaiptol. Tikrojo mo
teriškumo skaistumas, nekaltybė, nepaliečiamybė, švelnumas ir 
meilumas žadina vyriškio širdyje maldingumą ir ilgesį, pančioja 
jo smarkumą. Jis pats ima prasti ir jausti, kad tiktai drauge 
su ta antrąja žmonijos puse jis tegali tapti tikru vyru.

Nuo to pjedestalo moteriškė negali nužengti nepažeminus 
pati savęs ir karčiai neąpvilusi vyriškio. Būti gerai, skaisčiai 
mąstyti ir elgtis, visą savo meilės ir ištikimybės lobį, išsaugoti 
vienam, prie kurio traukia širdis ir įsitikinimas, kad jis yra to 
vertas, tai yra tikras moteriškumas. Ir to vidaus turto, prieš 
kurį kiekvienas tikras vyras garbingai lenkia galvą, neaiįvoti 
ir neleisti skatikais beflirtuojant baliuose, vakaruose ir sporto 
aikštėse. Mūsų mergelėms reikia daugiau orumo, didesnio 
savo pačių vertės supratimo. Joms visai nereikia veržtis dėl
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vyrų, jie patys ateis ir piršis, kaip kad darydavo nuo senų se
novės, bet, žinoma, tiktai tuomet kai tikėsis rasią tai, ko ieško.

Mergelės, kurios tenori «savo ateitį aprūpinti», kurios te- 
mąsto apie «gerą partiją» ir kurios niekados neklausia savęs, 
ar atsimokės tikru jausmu ir rimtu savo pareigų ėjimu tam, kas 
joms duoda savo globą ir užlaikymą — tos mergelės yra tiek 
pat kaltos, kad dabar taip maža bėra laimingų moterysčių, kiek 
ir tos, kurios težiūri i gyvenimą, kaip į nuolatinę progą links
mintis ir gėrėtis. Vyras turi žinoti galįs pasitikėti ta drauge, 
kuri su juo eis gyvenimo keliu; jis tuti būti įsitikinęs, kad ji bus 
su juo visados, ar bus juoda ar balta, ar pavojus, ar nelaimė.

Bet gal kuri jaunų skaitytojų paklaus: «Kaipgi aš parody
siu, kad taip mąstau, kad tokia esu?» Del to galiu ją nuraminti. 
Jai tereikia iš tikro tokia būti. Vyras tuojau jaučia, ar čia 
esama beminčio, seklaus padaro, ar gilesnės sielos asmens. Būk 
visumet lygiai meili, neūpinga, negaiži, nenorėk žūt-būt atkreipti 
į save vyro dėmesį Nebūk perbaugi ir, gerai progai pasitai- 
taikius, būk atviresnė, kad galėtumėta pažinti kits kitą. Tik 
nepozuok ir nesistengk būti «interesinga». Būk visiškai teisi— 
tai yra svarbiausia.

Ir dar viena: visa, kas biauru, nešvaru, žema turi būti toli 
nuo tikros mergelės, nė lieste jos nepaliesti. Ir tai turi kiek
vienas pažinti, tik vieną kartą težvilgterėjęs. Kelias į tai yra 
taip pat paprastas: laikykite skaisčią širdį ir sielą; teauga jose 
vi en tai, kas gražu ir gryna. Tuomet galėsite neklysdamos ir be 
baimės eiti per visas pasaulio tamsybes ir blogybes. Nebe
reiks tuomet nė užsimerkti — armens nebus jums pavojingi. 
Tai yra amžinojo moteriškumo karalystė.

Iš Fanny Tschernko M. Pečkauskaitė.

Jėzaus Teresė.
(Tęsinys ir galas).

Teresės reikšmė Bažnyčioj ir jos įtaka paskesnių 
laiku dvasios mokslui ir menui.

Bažnyčia visuomet labai aukštai brangino mistinius šven
tosios Teresės pažinimus. Popiežiaus XV rašte, kuriuo ji yra 
priskiriama į šventųjų skaičių, pasakyta: «Nusileidęs j šį pa
saulį iš Tėvo Visagalis Dievo Žodis mūsų dienomis apreiškė 
didelio išganomojo veiksmo per vienos moters rankas, savo 
Bažnyčioj pažadindamas kaip naują Deborą mergelę Teresę..., 
kurią mūsų Viešpats pripildė išminties ir proto dvasia. Jis ją
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taip apdovanojo savo malonės turtais, jog jos šviesa kaip žvaig
ždė dangaus skliaute amžinai šviečia ir spindi Dievo namuos... 
Jis ją tiek pripildė proto dvasia, jog ji gerų darbų pavyzdžių 
paliko ne tiktai Dievo Bažnyčioj, bet juos dar palaistė visai 
dangiškos išminties vandeniu, parašydama mistinės teologijos 
ir kitokių knygų, turinčių savy gausingų dievotumo turtų, iš 
kurių tikintieji perteklingai renkasi sau vaisių».

Bažnyčia net savo liturgijoj kviečia mus «maitintis jos 
dangišku mokslu», idant mes «auklėtumės linkdami į jos šventą 
maldingumą». Sis paraginimas įrašytas šv. Mišių maldose šven
tosios Teresės šventėj — spalių m. 15 d.*).

Popiežius Paulius V sako, Teresė esanti Bažnyčiai Dievo 
duota kaipo dvasinio gyvenimo mokytoja Ji nepranešamu 
aiškumu išdėsčiusi vidujinio, aukštesnio, mistinio gyvenimo pa
slaptis, kurias šventieji Tėvai dėstė palaidai ir nesurišdami. Jos 
mokslas apturėtas ne jos pačios pastangomis, bet įtekėjęs iš 
anksto. Šie žodžiai patvirtina, ką pati Teresė savy juto, jog 
Viešpats vienu akymirkiu teikiąs jai šviesos ir gebėjimo išdėstyt 
tai, kas prieš tai jai yra buvę neaišku.

Daugelio ir kitų popiežių pagyrimus didis Leonas XIII 
suimdamas išreiškia šiais žodšiais: «Didžios Teresės veikaluose 
yra jėga, artimesnė prie dangaus kaip prie žemės, galybė, nuo
stabiai veikianti gyvenimui perkeist, taip jog jie yra vaisingai 
skaitomi ne tiktai tų, kurie užsiima sieloms vadaut ir stengiasi 
į šventybę, bet ir kiekvieno žmogaus, kuriam bent kiek rimtai 
rūpi jo sielos dalykai».

Del tokių Bažnyčios mokslą pagilinančių šv. Teresės raštų 
kartą buvo iškilęs net klausimas, ar Teresės negalima būtų pa
skelbt kaipo Bažnyčios mokytojos, kas, žinoma, prieštarautų 
visai Bažnyčios praktikai.

Šiaip ar taip, Teresės mistiniai raštai daug patarnavo pa
skesnių laikų teologams kovoj su molinizmu (Molinos mokslu) 
ir kvijetizmu. Šv. Pranciškus Salezas, Bossuet’as, šv. Alfonsas 
Liguori’s, Sailer’is ir k. labai brangino Teresės raštus ir juos 
uoliai naudojo. Amžinojo miesto (Romos) lankytojas, įžengęs į 
šv. Petro baziliką, pirmoj vietoj ordenų steigėjų eilėj pamato jos 
didingą stovylą su parašu: Mater spiritualium (dvasios dalykų 
motina).

Paskutiniu laiku vienas ispanų teologas, išstudijavęs Tere
sės įtaką mistinės teologijos pažangai **) savo išvadas taip 
formuluoja:

V . ■*) Sv- Teresė atsiskyrė su šiuo pasauliu spalių m- 4 d. Kaip tik tą dieną 
popiežius Grigorius XIII įvedė pataisytą, dabar jo vardu ir vadinamą kalendorių, 
išleidžiant 10 dienų. Tatai rytojaus, Teresės laidotuvių diena buvo skaitoma jau 
1582 m. spalių m. 15 diena. Šią tatai dieną ir paskirta šv. Teresės šventė.

**) Jüan G. Arintero. O. P, Influencia de Santa Teresa en ei pro- 
geros de la Teologia mistica, La Ciencia Tomistą XV (1923) NeLXXXlI, 48—70
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1". Šv. Teresės įtaka mistinėj teologijoj galima palygint 
su didžiausių to dalyko mokytojų įtaka, tarp kurių ji nusipelnė 
vardą doctora mistica; jos mokslas ir jos pačios praktika 
labai daug iliustravo ir lengvino ją (teologiją), —aprašinėjant jos 
tiesos pirmynžangos laipsnius ir rodant visiems jos žavėjimą 
irnaudą. ■C v

2°. Si labai palaiminga įtaka sutiko stipraus prieštaravimo 
ir didele dalimi buvo visai sukliudyta dėl svarbių jos doktrinos 
permainų, kurias kai kada'sukeldavo žmonės, daugiausia pasi- 
rodžiusieji interesuoti ją ginti ir skleisti.

3°, Yra gyvas reikalas pasirūpint ją atnaujint visu grynu 
jos pavidalu, idant ji galėtų daryt visą savo atatinkamą įtaką.

Bet ne tiktai teologai ir dvasininkai turėjo ko pasimokyt 
iš šv. Teresės raštų. Klausykit štai, net toks universingas filo
sofijos ir kitų mokslų genijus kaip Leibnicas prisipažįsta, 
kad Teresės raštai jį apšvietę ir jam padėję tiesti naujos filoso
fijos pagrindus. Štai jo žodžiai: «Teisinga, kad šv. Teresės 
knygos labai aukštinamos; jose aš tarp kita radau puikų princi
pą, jog siela čia žemėje turi i visus daiktus žiūrėti taip, kaip 
lyg kad pasauly nebūtų nieko daugiau, kaip tiktai ji ir Dievas. 
Filosofijoj yra gera nepaleisi šios minties iš akių; ir aš ją su 
nauda pritaikiau manose hipotezėse».

Panašių Teresės pripažinimų ir iš nekatalikų pusės būtų 
nesunku surasti ir iki šių dienų. Tikras didumas, mat, visada 
prasimuša išsikovodamas sau draugų ir priešininkų pripažinimą.

Del Teresės paliktos įtakos naujųjų laikų menui, gal būt, 
galima klausimas šiaip statyt. Aure, jos dvasios vadovas Jero
nimas Gracijonas savo traktate apie jos karžygiškas dorybes 
pateikė visai scholastišką sielos grožio (alma bella) apibrėžimą 
ir paaiškino šventosios dorybėmis (Plg. Escritos de Santa Te
resa ed. Don Vincente de la Fuente, Madride 1879, II t., 
494 tt.) Tuo būdu, pasak Valdbergą, su senąja platoniška-plo- 
tiniška sielos grožio sąvoka Ispanijoj buvo į to meto žmonių 
psichinę ir religinę gyvatą įvestas naujas vaisingas istorinės 
reikšmės elementas». «Graži siela» buvo asmenybės idealas 
antruoju vokiečių poezinės kūrybos perijodu. Tai yra ypač 
moteriškas idealas. 16-jo šimtmečio ispanų mistika daugeliu 
atvejų turi panašumo su vokiečių mistika. Ar nebūta čia ko
kios įtakos per Holandiją?

Teresė iš grynai žmoniškos pusės.
Tūlu atžvilgiu vienintelė moteriška Jėzaus Teresė šiandien 

yra teisėtai pagarsėjusi visame pasauly. Jos vardas šiandien 
neaplenkiamas nė vienoj enciklopedijoj; nė vienas ispanų litera
tūros vadovėlis nepraleidžia nepaminėjęs bent jos veikalų, ypač

23



318 Jėzaus Teresė , -

jos laiškų klasiškos kalbos; nė vienas keliarodis, turįs vadaut ke
leiviui po Ispaniją, kalbėdamas apie Avilą ir Albą, neapsieina 
nepaminėjęs ir didžiausios šių miestų šlovės—šv. Teresės, kurių 
dviejų pirmajame ji yra gimusi, o antrajame pasimirusi ir pa
laidota*). O betgi ar ši didi moteriška yra pasauliui žinoma 
tąja prasme, kad bent diduma inteligentijos turėtų bent kiek 
tikresnį supratimą apie jos gyvenimą, raštus ir asmenybę? At
sakas į tai tegali būt tiktai neigiamas. Gi tai savaimi supran
tama, kad mūsų laikų skaitančioji visuomenė yra daug daugiau 
linkus skaitymo troškulį tildyt šlykščiausiais romanais, nekaip 
tokios Teresės «dangiškojo mokslo maistu». O čia, bent ne- 
katalikams, dar prisideda ir šventosios šmeižimai tokių asmenų, 
kurie jau apaštalų laikais «šmeižė, ką nesuprato» (Judo 10). 
Aure, kaip netiksliai apibūdinama Teresė ir tokioje labai pla
čiai visur vartojamoje Meyer’io enciklopedijoje!

Del šių ir kitų priežasčių šios didžios šventosios paveiks
las ilgą laiką buvo stipriai sukarikatūrintas (iškraipytas) net 
katalikų akyse. Juk ir akyse tų, kurie mėgsta pamokinamuo
sius dvasinius dalykus, Teresė yra lik ekstazinga vienuolė, kaip 
kad ją išreiškia vienas senas paveikslas: apkabinusi stulpą, 
ekstazingomis akimis žvelgia į dangų, o po apačia iki pakyrė- 
jimo kartojamas obalsis: Aut pati aut mori (arba kentėti arba 
mirti). Tačiau, ar tikrai šitokia yra toji asmenybė, apie kurią 
vienas amžininkas, domininkonas Hernandez’as, kartą pasakė: 
«Man pasakojo, jog tai esanti moteris; bet ji yra vyras, vyriškes
nis nei kuomet aš esu kokį matęs».

Didumoj sukarikatūrintam mūsų šventosios paveikslui ati
taisyti, mes čia dar tariamės pateikti ir vieną kitą bruoželį taip 
pat jos žmoniškai asmenybei apibūdint, pakalbėt apie ją iš 
grynai žmoniškos, jei norite, iš romantiškos pusės.

Jau kitu atveju praeitą kartą kalbėdami apie šventųjų 
Pranciškaus Salezo ir Joanos Santalienės santykius, minėjome 
kokios reikšmės šių asmenybių apibūdinimui turi jiedvejų sa
vitarpio laiškai. Lygiai ir šv. Teresės asmenybei iš jos grynai 
žmoniškos pusės nušviesti yra labai pamokinantys jos laiškai. 
Jau apskritai, laiškuose, kurie akimirkio padiktuoti, iš staigaus 
nusiteikimo parašyti, kame kalba širdis į širdį, intimingoj vie
numoj be neprašytų liūdininkų, laiškuose be oficijalaus charak
terio tyriausiai apsireiškia tikroji asmenybės esmė visomis savo 
pusėmis. O Teresė, karšta kastilietė, buvo ypač impulsingo

*) Teresės šventas kūnas buvo pirmiausia palaidotas Albos vienuolyno 
bažnyčioj. Provincijos kapitulos nutarimu, Tėvas Gracijonas 1585 m. perkeldino 
fį į Avilą, bet Albos hercogas ir hercogienė išgavo popiežiaus Siksto V leidimą 
jį vėl susigražint į Albą, kame jis ir dabar paguldytas karmeličią bažnyčios di
džiajame altoriuje-—Tai visai paprastas atsitikimas, kad dideli žmonės, kol jie gyvi, 
yra net persekiojami, o jiems numirus, varžomasi dėl ją palaidojimo vietos, kad 
turėtą daugiau garbės laikydami savo tarpe ją kūno liekanas.
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pobūdžio, nėmaž nesivaržiusi savo intimingame susirašinėjime. 
Tatai jos laiškai ir yra jos žmoniškumo aiškus veidrodis. Ir iš 
tikrųjų, naujoji hagijografija (šventųjų gyvenimų rašymo mok
slas) galėjo pakeist tą aukščiau minėtą netikslų mūsų šventosios 
atvaizdą tik nuo to laiko, kai buvo pradėta rūpestingai išleidi- 
nėt šv. Teresės laiškai nieko i š j ų n e iš b r a u k i a n t. Mat, 
pirmesni jos laiškų išleidėjai iš kažkokios šiandien mums nesu
prantamos baimės, kad netemdytų Teresės šventumo jau per
daug paprastais žmoniškais dalykais, daugelį jos laiškų išleido 
išbraukdami tuos atskirus posakius, kurie jiems rodėsi vargiai 
suderinami su jos pomirtine šlove visoj žemėj.

Argi, apskritai, tokios priemonės buvo reikalingos! Arg- 
jau visas šios nuostabios moteriškos nenuilstamo darbo gyvei 
nimas nerodo, jog jai niekados nebuvo pavykę išsilenkt gy
venime žmoniškų dalykų? Argi nebuvo jos gyvenimo, gal būt, 
tikras tragizmas, kad kiekviename žingsny jai tekdavo užsidurt 
šie žmoniški dalykai, kuriuos iš kelio šalinti ji turėjo pasigau- 
dama vėl tiktai žmoniškų priemonių. Ji buvo patapusi karme
lite, kad nutrauktų visus ryšius su pasauliu. Bet per visą jos 
gyvenimą ją persekiojo reikalai rūpintis savo broliais bei sese
rimis ir jų vaikais. Ji nekentė svietiškų dalykų, o visada buvo 
j juos įsipainiojusi. Ji atbusdavo iš savo ekstazių, kad užsiimtų 
šlykščiais piniginiais klausimais Duoti ir tuo daryti laimingais 
kitus tai buvo jos antroji prigimtis; o kad turėtų ko duoti, tai 
pati turėjo nuolat elgetauti (kas jai buvo daugiau negu šlykštu) 
pirmon galvon, kas galėtų išlaikyt savo vienuolynus. Del jos 
daugybės kelionių popiežiaus pasiuntinys buvo šitaip «gražiai» 
apie ją atsiliepęs: «Nešnekėkit man apie šią moterišką, ji yra 
lakstytoja, vagabundė (valkata), nepaklusni, pavydi, norinti ki
tus mokyt kaip daktaras, nežiūrėdama šventojo Pauliaus uždrau
dimo». — Bet bertainis pasikalbėjimo su ja pačia jį pamokė 
geriau apie ją manyti. — Taigi,' šiandien be išbraukimų jos iš
leistieji laiškai ypač atskleidžia mums visą jos turtingą asmenybę 
su visu jos šventumu ir žmoniškumu. Tie be spragų ir kai 
kurie dar iki šiol visai nepaskelbti laiškai įgalina netgi naujais 
žvilgiais pažvelgt iš dalies ir j jos asketinio gyvenimo teoriją. 
Antai, pirmiausia dėl to jos obalsio: arba kentėti, arba mirti. 
Ar šiuo obalsiu ji nelaiko kentėjimą kaipo aukščiausią gyve
nimo dėsnį? Ne! Iš kai kurių laiškų aiškiai matyti, kad į ken
tėjimą ji žiūri kaip į grynai tik asmeninį dalyką, o ne kaip į 
visuotinį. Taip manyt ją sulaiko jau jos beribė artymo meilė 
(dėl vietos stokos čia turime apsieit be atatinkamų citatų).

O kaip linksmai mes nusišypsome patirdami, kap ši didi 
kontempliantė, kurios siela pakildavo į didžiausias dvasios aukš
tybes, užsiima tokiais žemiškais dalykėliais, kaip kostiumų bei 
suknelių klausimais, receptais ligoninis, visokeropais namų ir
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virtuvės reikalais, kaip ji nebuvo nejautri dėl jai pasivedusi uju 
gražumo, netgi jų kūno išvaizdos. Ar ji kartą nesako apie 
vieną naujokę, jog ji kresnėjanti, tačiau pemažėdamabūti žavinu?

Teresė yra moteriška, ir netgi aukščiausia kontempliacija 
neužmuša natūraliu jos širdies virpėjimų. Jei ji susirašinėdama 

~srr svietiškiais arba net su savo gyminėmis laikosi kiek atsar
giai, tai jos korespondencijoj su vienuoliais ar vienuolėmis, ku
riais ji visiškai pasitiki, yra aiškių jos prielankios širdies spon- 
takumo bruožų. Sitai reiškiasi pirmiausia jos laiškuose Tėvui 
Jeronimui Gracijonui, jaunam didikų giminės ispanui, pasižy
mėjusiam mokslu ir maldingumu. Vieną kartą ji vadina jį «an
gelu». Senesnieji Teresės laiškų leidėjai kaip tik iš šios ko
respondencijos yra išbraukę tūlą dalykėlį, kas nesiderino su jų 
baimingi! siaurumu.

Tėvas Gracijonas buvo kokį trejetą dešimčių metų jaunes
nis už Teresę, turėjusią jau per šešetą dešimčių, kai su juo 
pradėjo koresponduot. Bet jos širdis dar buvo nepasenusi. 
63-jų metų ji prisipažįsta: «Aš jaučiuosi jau pasenusi, pavar
gusi, bet ne mano norų atžvilgiu». Ji stebėjosi, kad daugel jau
nesniųjų gerai jautėsi jos draugijoj, bet atvirai prisipažino, jog 
tai esąs jos vienintelis džiaugsmas, padedąs jai pakelt gyveni
mą turint tokią silpną sveikatą. Tėvas Gracijonas yra jos dva
sinis tėvas; ji sudėjo jam apžadus klausyt jo visuose religinio 
gyvenimo dalykuose. Bet dvasinė duktė — ir tai įdomiausias 
dalykas visoj jiedviejų korespondencijoj — jaučiasi lyg savo 
dvasinio tėvo motinąjį rūpestingiausiai sielojasi jo reikalais, įspė
ja jį nuo pavojų, gręsiančių jo gyvenimui arba jo laisvei, susi
rūpinusi jo geru vardu, prašo, skundžiasi, daro švelnių priekaištų 
Ji jam yra visai motiniška draugė, apsireiškianti jam bę jokio 
,rezervo. Labai šiuo atveju charakteringas yra vienas brangus 
kiškas, kuriame ji kalba apie būtinumą, idant jiedvijų savitar
pis pasitikėjimu apsikeitimas paliktų slaptas» kadangi jis galėtų 
būt klaidingai išaiškintas ir teiktų pavojingą pavyzdį «Del 
daugelio priežasčių aš galiu Jums rodyti daugel meilės, bet vi 
sos sesers taip neprivalėtų daryt. Viena, jų perdėtiniai ne toki 
kaip mano tėvas (t.y. Gracijonas), ir jiems negalima taip be 
atodairos atsiduoti. Aš žinau, su kuo kalbu, ir be to, man lei
džia tai mano amžius; o vis dėlto, sesers, girdėdamos, ką aš kal
bu* ir matydamos, ką aš darau, manytų galinčios taip pat pa- 
sivelint, ir jos turėtų tiesos». Idant jos draugseserės nebūtų 
dėl jos gundomos, ji turinti laikytis dideliai susilaikydama ir 
su atsarga, bet bijanti, kad jos jau galėjusios susekt kai kuriuos 
jos «netobulumus», kaip antai, jos meilę jam, jos rūpinimosi jo 
sveikata. Ir jos šiame laiške skamba ta iš Dievo išaugusi mi
stinė draugystė, kurių ne vieną pavyzdį turime istorijoj. Apie 
šią sielų draugystę Teresė kitą kart taip pasisako: «Sis ryšys
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yra toks artimas, jog jis suardomas tik su gyvenimu; po mirties 
jis bus netgi dar artymesnis>>.

Būdama kastilietė, ji labai prisirišus prie savo gimtojo 
miesto ir peikia tinginesnes pietų ispanes. Jos, kaipo kastilie- 
tės, tautinis pasididžiavimas žymu laiškuose ir visagaliam Pily 
pui 11 dėl jos už visus daugiau gerbiamo Jono nuo Kryžiaus, 
kurį reformos neprieteliai persekiojo ir kankino *). Ji atkak
liai už jį užsistoja. Charakteringa jos būdui taip pat ir skaudi 
ironija, kuria ji plaka vieną batuotą karmelitą, atėmusį seserims šį 
šventą nuodėmklausį: «Girdėt, jį paskyrę viceprovincijolu; ta p 
turi būt, nes jis turi daugiau už kitus gebėjimo gaminti kanki
nius... Aš bevelyčiau mūsų tėvus matyt maurų rankose, gal 
būt, jie būtų gailestingesni». Čia tai kalba ta aistringa kovoto
ja dėl savo reformos, kurią ji kovojo kietai ir ištvermingai, vi
sada įsitikinusi, jog jos žvilgsnis anksti ar vėlai betgi vis dėlto 
įsigalės.

Apie šv. Teresės žmoniškumą ir moteriškumą paskiausiu lai
ku yra patiekęs puikų eskizą domininkonas Al bi n a s G. M e- 
nendez Reigada, filosofiškame ispanų žurnale La Ciencia To
mistą, šių metų sausio—vasario m. sąsiuviny (Santa Teresa de 
Jėzus y ei feminismo). Čia jis pirmiausiai įrodo, kad Teresė 
«yra moteris ir labai moteris» (es mujer y muy mujer), «moteris 
aukščiausiame laipsny» (mujer en grado superlativo). Ji pati 
sakosi, kaip ji buvusi giliai aistringa, kas tapo jai net kentėji
mo priežastimi. Ji turėjusi noro patikti, buvusi švelni, reiškusi 
moteriškos meilės, turėjusi garbės troškimo, tačiau nebuvusi go
di, neturėjusi linkimo prie pinigų. Ji sakosi turinti trumpą at
mintį, ir kad Dievas nedavęs jai gebėjimo disputuot Ji jautė
si turinti pakirstus sparnus, nes laikė save bemoksle, ignorante. 
Ji skundžiasi, kad jaučianti savo trūkumus būdama moterimi, 
ir kad jei galėtų pakeist savo lytį, tai bevelytų bū
ti vyru (hubįiera preferido ser hombre); kitą kart ji skundžiasi, 
kad jos, kaip$ moters, padėtis atimanti jai tą laisvę, kurią ji 
turėtų būdama vyru. Apskritai, ji draugavo daugiau su vy
rais, kaip su moterimis; jos draugystė su vyrais buvo ir švelnesnė. 
Ji skundžiasi, kadiiš draugavimo su moterimis turėjusi nuostolių. 
Ji ypač bauginosi didelio moterų skaičiaus. Todėl savo vie
nuolynams ji buvo nustačiusi tiktai 13 vienuolių skaičių; paskui 
tą skaičių pati padidino iki 21. Ji sako vaikinus esant leng
viau mokint,' kaip merginas. Su daug merginų nieko gera ne
padarysi. «Aš patyriau, ką reiškia turėt drauge daugel mote
rų. Dieve išgelbėk!».

1

*) Žiūr. apie jį puikų A. Millerio eskizą: In carėerė et vinculis, Akade
mische Bonifacius-Korrespondenz 1918-
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Teresė turėjo ir savo nuomonę apie, šių dienų kalba kal
bant, moterų klausimą. Pagal jos“ pažiūras, ir vyras ir rnotėfiK 
kiekvienas turi savo sritį, ir gerai išeina kai nė vienas nesikiša 
į ne savo sritį. Moteris neįgalinti gilintis į spekuliacijos sritį, už 
tat ji pralenkianti vyrą gyvenimo praktikos dalykuose. Mote
riai—negalint į ką įsigilint, geriau to visai nesiimt; geriau nieko, 
kaip pusė. Moters turinčios mažiau laisvės; bet laisvė joms 
esanti ir labjau pavojinga, negu vyrams. Moters silpnumas ne
turi būt pagrindas jai niekint, bet akstinas labjau ją gerbt. Ki
lus vienam ginčui, Teresė pasisakė ūž tai, kad moteris galėtų 
turėt nuosavybę, nors ir ištekėjusi. — Tokių tai bruožų patie
kia mums kalbamoji studija.

Visa to akivaizdoj tenka pasakyt, jog taip pat ir Dievo 
Šventiesiems tinka žodžiai, kurios protestantų istorininkas Per 
tz’as ištarė apie popiežius: Geriausias jų apgynimas, tai jų bū 
ties istorija. Visos jų būties istoriją. Nereikia apie juos nieko 
nutylėti. Grynai žmoniški bruožai nebegali aptemdint jų šlovės. 
Jie padaro jų pavidalą tik labjau pritraukiamą, žmoniškai mus 
prie jų priartina, pajudina stipriau plakti mūsų silpną širdį, kai 
jie į mūs šūkterėjai Taip pat ir aš žmogus buvau.

Baigdami mūsų straipsnį klausiame, ar mes norėsime ginčy
tis su pasakymu, jog Teresė yra pirmutinė moderni moteris, šių 
dienų moters katalikės pavyzdingas paveikslas? Todėl labai tik
slingai pasielgė ir Ispanijos Katalikių Moterų judėjimas (La Ac- 
cion Catölica de la Mujer) savo visuotiniame susirinkime praeitų 
metų pavasarį išrinkdamas ją savo Globėja.

Kada Lietuvos moterų judėjimas susilauks savų Teresių?! 
P r. D.

Literatūra: Geriausią kritišką išleidimą originalinio 
teksto parūpino Vincentas d ei a Fuente įvairiuose pavi 
dainose, pirmiausia kaipo Escritos de S. Teresa de Jesu par 
Don Vincente de la Fuente išl. Rivadeneira, Madride 1861—62 
[79| m. serijoj Biblioteca de autores espanoles . dviejuose to 
muose in 4° su mokliškomis pastabomis ir literatūrine įvada. 
Paskui, teksto išleidimas platesniems skaitytojų sluoksniams su 
trumpomis įvadomis šešiuose tomuose: Obras de S. Teresa de 
Jesu, Madride 1881, išl. Compania de impresores y libreros dėl 
•reino. — «Tobulybės kelio» tiktai 1883 m. parūpino tinkamą 
įleidimą Pranciškus Herrero Boyona Valladolide. Tu
rįs patiekt daug nauja pagerintas išleidimas Ispanijoj dar ren
giamas.

Iš vertimų geras yra pracūziškasv Marcelio Bouix, 
Oeuvres de Ste Thėrėse, Paris 1859. Daug už jį geresnis-rū
pestingas su geru aparatu prancūzių karmeličių verti- 
mas:Oeuvres complėtes de S. Thėrėse, traduction nouvelle par 
les Carmelites du premier monastėre de Paris (dabar gyvenę
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ištrėmime Anderlechte prie Briukselio) avec la collaboration 
de Mgr. M a n u e 1 M a r i e P o 1 i t (ispanas), Paris, Beauche- 
sne nuo 1907 m. Vokiečių kalba būta taip pat daug verti
mų, kurių naujausias ir lėmčiausias tai P e t r o d e A lean tara 
ir Aloj ižo ab Immaculata Conceptione O. C. D., 
parūpintas pagal autografinius originalus: Sämtliche Schriften 
der hl. Theresia von Jesu, Regensburg, F. Pustet, 1907—1919, 
8 tomai. — Gerą visų išleidimų ir vertimų apžvalgą patiekė 
W. Schleussner’i s, Literarischer Handweiser 1919. Nr. 8.

Atskirą laiškų išleidimą parūpino 1881 m, V. d e la Fuen
te. Labai rūpestingas ir ekzaktingas neišbraukytas vertimas pran
cūziškai: Lettres de Sainte .-.Therese de Jėsus, rėformatrice du 
Carmel, traduction augmentėe de plūs 70 lettres et 400 frag- 
ments, d’aprės les autographes de la Sainte at les copies au- 
thentiques des Pėrės Carmes dėchaussės, qui se trouvent a la 
Bibliotheque nationale de Madrid, par le R. P. Gregoire d e 
S t. Joseph, de Carmes dėchaussės. 3tomai 8°, Paris, Ch. Poussiel- 
gue, 1900 (1919 m. išversta ir angliškai).

Sv. Teresės bijografijai versmės labai įvairios. Svarbiausią 
medžiagą sutraukė N. Vandermoere veikale Actą S. Te- 
resiae ajesu. Senesnės prancūziškos bijografijos pagamintos 
Villefore’o, Boucher’o ir Collombet’o. Visa medžiaga 
be kritikos ir mokslinio aparato sutraukta dviejų tomų vienos 
nepasirašiusios prancūzų karmelitės veikale Histoire de Sainte 
Thėrėse d’aprės les Bolįandistes, sės divers historiens etc., Nan
tes 1882 (yra ir vokiškas vertimas) Regensburg, Habbel.

Senesnės vokiškos bijografijos parašytos P ösl’i o (Re
gensburg 1847), Hennes’o (Aachen 1866) ir Hefelė’s (Re
gensburg 1882). Kempf ’o populiarios knygos «Leben der 
Hl. Theresia von Jesus» (Einsiedeln, Benzinger) yra laisvas vie
nų prancūziškų knygų sekimas.

Svarbesni kai kurie angliški darbai, kaip antai: C’ole- 
ridge, The Life and Lettres of St. Teresa, London 1881 1896, 
3 tomai, ir 1882 m anonymai Dubline išėjusis The Life of St 
Teresa, su kardinilo Mannig’o prakalba. Kaipo vienos nekatalikės 
yra įdomus raštas Santa Teresa, the L^ife and Times, Londone 
1894, 2 t.

Apie mistinį gyvenimą ir šv. Teresę rašo karmelitas H Je
ronimas a Matre D ei, kurio raštelį iš flamų kalbos išvertė 
ir vokiškai Redemptus a C r u c e : Der Flug zu Gott, Re
gensburg, Pustet, 1917. Vokiečių kalba geriausia studija tai 
Pings mann’o Santa Teresa de Jesus, Köln 1881, kuri betgi 
visiškai išparduota. Moksliškai atbaigiamo veikalo apie >v. 
Teresę vokiškai nėra. Teresės maldingumo labai gerą išdėstymą pa
tiekia E. Dimmleri’s viename skyriuje savo knygų: Beschau
ung und Seele, Kempten, Kösel 1918. Sv. Teresės charakterį
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vertina dar senkatalikis rašytojas K. J e n t s c h ’ as, Neue Rund
schau 1916, balandžio m. sąsiuviny. Kolektiviame veikale «Re
ligiöse Erzieher der katholischen Kirche» herausg. von S. 
Merckle u. B. Bess, Leipzig, Quelle & Meyer 1918, yra ir 
Mumbauerio straipsnis apie šv. Teresę, kuriuo čia mes di
dumoj ir naudojomės.

Ispanų kalba raštų apie šv. Teresę galima bėvo užtikt 
1922 ir 1923 m. žurnaluose jos kanonizacijos 300 m. sukaktu
vių proga. Antai keletas (tekste minėti ne visi) straipsnių įdėta 
ir filosofiškame žurnale La Ciencia Tomistą 1923 m. (Madride, 
Santo Domingo ei Real). Apie Hoorn a e rt’ o veikalą jau 
minėjome (216 pusi.). Jį-kritiškai recenzuoja L uis Urbano, 
La Ciencia Tomistą 1923 m. Nr. LXXX, 297—299 pp.

UPELIS RUDENI..
Mažutis upelis ringavo ramiai
Per gelsvąjį smėlį, per pievas žalias;
Medeliais ir krūmais apaugę krantai, 
Karklai jame maudė laibas šakeles.

Stovėjo jie ramūs nuleidę šakas
Ir žvelgė į tyrą paviršių vandens,
Ir džiaugės, mylėjo laimingas dienas, 
Bijojo ateinant jie šalto rudens.

Gėlelės gražutės lingavo meiliai 
Ir kvietė į save darbščias biteles, 
Kurios apie žiedus dūzgeno ramiai, 
Kaišiodamos juosna laibas galveles.

Sidabro žuvytės benardė linksmai...
Vėjelis bevaikė mažas Vilneles...
Vandens gi paviršiui saulės spinduliai 
Bemaudės ir žadino aukso svajas...

Kad balsvas mėnulis tyliai naktimis
Klajojo po dangaus plačiąsias erdves, 
Mažutis upelis tyliai vilnimis 
Viliojo į save dangaus žvaigždeles.

Dabar tas upelis nuliūdęs, niūrus
Ir drumstas, netyras skaidrus jo vanduo... 
Pabiro lapeliai nuo medžių, karklų, 
Gėles sunaikino rūstusis ruduo.

Žuvytės pražuvo... Bitelių nėra...
Tik skaudus lytutis bevirkdo laukus, 
Tik vėjas siaubūnas nakčia ir diena 
Vis verkia, dejuoja, siūbuoja medžius.

Ir liūdi upelis atminęs naktis, 
Kad miela lakštutė čiulbėjo linksmai 
Ir plaukė tas balsas oro vilnimis, 
O aidas kartojo jį tyliai, tyliai...

Tat visa pražuvo... Ruduo vien žiaurus 
Gamtužę pravirkdė liūdnąja gaida...
Ir vėjas vien primena nykius kapus — 
Tai staugia, dejuoja, tai juokias staiga...

Vilties žvaigždelė.
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Šis tas del sporto ir gimnastikos.
Tikslus žmogaus išauklėjimas pareina nuo harmoningo jo 

dvasinių ir fizinų jėgų išplėtojimo. Mūsų visuomenė, nesenai 
iš svetimos vergovės išsivadavusi, nesuskubo duoti fiziniam 
auklėjimui tinkamos krypties. Dabar tik švietimo darbas tvar
komas, o kūno lavinimo sritis jokios sistemos neturi. Tiesa, 
šių dienų mokslo programoje skiriama vietos gimnastikai, bet 
ne visos mokyklos sugeba tas valandas tam tikslui sunaudoti. 
Lyg norėdamas fizinio auklėjimo spragas užpildyti, sportas pra
dėjo reikštis jaunimo tarpe. Kiekviena nauja idėja iš karto 
visų nepatraukia. Taip ir su sportu. Kai kas nepilnai sup
ranta jo tikslą ir sporte mato tik juokų pramogą. Apie mok
sleives taip manyti nedrįsčiau, nes žinau, kaip Lietuvos jauni
mas mėgsta fizines mankštas. Vis dėlto noriu tuo klausimu iš
sitarti.

Jau seniausiais amžiais kultūringos tautos turėjo auklėjimo 
sistemas, kuriose gimnastika užėmė žymią vietą. Ypatingai 
graikai pasižymėjo harmoningu jaunimo auklėjimu. Jų didžiausi 
filosofai, matematikai buvo kartu ir tautos auklėtojais. Pitago
ras (gyv. 580—500 m. prieš K.) auklėjimo pamatan dėjo tokį 
principą: Visas pasaulis yra harmonija, viskas remiasi tam 
tikrais harmonijos dėsniais. Todėl ir žmogaus auklėjimas turi 
būti harmoningas. Ta harmonija buvo siekiama šiomis prie
menėmis: 1. Gimnastika. 2. Muzika. 3. Gamtos filosofija. 
Platonas ir Aristotelis paliko pilnas auklėjimo sistemas. Pla
tonas (gyv. 429—399 m. prieš K.), sekdamas savo mokytoją 
Sokratą, skelbė Dievybės idėją, Žmogus susideda iš sielos ir 
materijos. Vieną ir kitą reikia auklėti tam tikromis priemo
nėmis, kad siektų Dievybę. Jo sistemoje dvasinės ir fizinės 
jėgos vienodai auklėjamos. Iki 6 metų vaikas baigia motinos 
mokyklą ir mokosi gimnastikos viešoje įstaigoje. Ta gimnastika 
buvo ne vien fizinė, bet lavinanti ir dvasios jėgas. Nuo 10 — 
18 metų mokyklose einama muzika, mūzų mokslas. Matema
tikos ir astranomijos mokėsi ypatingai gabūs laisvi piliečiai. 
Šitose šakose pasiekdavo aukščiausio dvasinių ir fizinių jėgų 
išplėtojimo laipsnio. Nuo 18 — 22 m. jaunimas mokėsi speci- 
jalios gimnastikos. Miklino kūną, pratinos vartoti ginklą, kad 
apsigintų nuo barbarų. Aristotelio pažiūros į auklėjimą ne
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daug kuo skyrėsi nuo Platono. Čia taip pat visur matoma 
gimnastika. Jos tikslas—buvo šioks: išdirbti sveiką organizmą, 
sustiprinti valią ir išauklėti drąsą. Spartiečiai aukščiausiai statė 
fizinį auklėjimą ir pralenkė kitus graikus kūno jėgų išvystymu. 
Fiziniai stipresnė Roma nors ir pavergė graikus, bet šie savo 
auklėjimo sistema ne tik romėnus užkariavo, bet ir visam pa
sauliui perdavė savo kultūrą.

{vairiais amžiais fizinis auklėjimas turėjo nevienodo po
būdžio. Ir viduramžiais kūno lavinimos suvis nebuvo užmir
štas. Jis tada vyravo riterių mokyklose.

Dabar visose kultūringose šalyse yra fizinio lavinimo mo
kyklų ir jaunimo sporto-gimnastikos organizacijų. Amerikoje 
prie universitetų yra sportininkams įrengtos patogiausios aikštės, 
kame susirenka tūkstančiai žiūrėtojų demonstravimo metu. 
Miestu soduose vaikai turi aikšteles ir žaidžia tam tikro asmens C*-
akyvaizdoje. Vokietoj yra garsiausia Hellerau (prie Drezdeno) 
ritmo, muzikos ir kūno lavinimo mokykla. Ją daugiausia lanko 
mergaitės, atvykusios ir iš kitų valstybių. (Čia mokosi viena 
lietuvaitė iš Suvalkijos; jai baigus, turėsime tikrą specijalistę). 
Galima būtų daug pavyzdžių turėti prisiminus švedų ir kitų 
valstybių kūno lavinimo įstaigas, bet ir taip gana aišku, kad 
žmonija tuo reikalu yra susirūpinus.

< Mūsų tautos gyvenimo sąlygoms atsimainius, fizinis auklė
jimas turi pakilti. Nesant jokios fizino laivinimo įstaigos, prie 
universiteto, gimnazijų ir kitų mokyklų jaunimas gali sudaryti 
sporto ir gimnastikos ratelius. Nes čia lengviau rasti, ar iš kitur 
pakviesti tos srities specijalistą. Nuo savęs pradėjus galima 
jau tada ir sodžiaus jaunimą organizuoti. Moksleivės turi pra
vesti gerus kelius į sportą. Tat visų pirma reikia pačioms fi
ziniai lavintis'. Sportas, kaip ir kiti dalykai, turi būti sistemin
gai ir tvarkingai einamas. Kitaip, iš to darbo jokios naudos 
nebus, tik laiko gaišinimas. Iš to seka, kad sportininkų gru
pės turi turėti mokytoją. Jau keliose vietose moksleivės pra
dėjo sportuoti. Kodėl j «N. Vaidilutę» neparašo? Gal ir kitos 
draugės panorėtų?

Daug kas gali pamanyti, kam tas fizinis lavinimosi rei
kalingas, kad ir be jo galioja gyventi? Mergaitėms juo labiau. 
Žmogus turi fizinių ir dvasinių jėgų. Vienas jėgas lavinant, 
kitas apleidžiant, individas negali harmoningai plėtotis pilna žo
džio prasme. Tai yra gamtos dėsnis. Ir labai aišku, nes abe
jos jėgos turi ryšį tarp savęs ir padeda vienos kitoms plėto
tis. Žmogus geriau gali dirbti protu, jeigu fiziniai yra stiprus. 
Moksleivėms sportas ir gimnastika labai rekomenduojamas da
lykas. Ilgas sėdėjimas ir protos darbas blogai atsiliepia. To 
vaisius esti nusilpnėjimas ir anemija. Tik prieš pradėsiant fi
zines mankštas reikia su gydytoju pasitarti. Tada galima ne-
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bijoti priekaištų, kad mergaitėms, moterims tai šiuo, tai tuo 
negalima esą užsiimti. Turiu pasakyt, kad ir ne kiekvienas 
vyras gali visas pratybas eiti. Sveika moteris gali ir atletika 
užsiimti, tik turi prie to sistemingai prisirengti Pirmiau išeiti 
lengvesnes mankštas.

Sportas atima laiko. O moksleivės, sako, laisvų valandėlių 
neturinčios. Ką bekalbėt apie studentes! Joms tai tikrai nėr 
kada. Gerbiamosios, jūs sportuodamos laiką sutaupysite! Kas 
sportavo, tai žino, kad tada darbas labiau sekasi, smogus da
rosi energingas, linksmas. Visos fizijologinės funkcijos gyviau 
veikia. (Čia truputį negerai, kad valgyti daugiau teks, išaik- 
voto šilumos energijos kiekio grąžinimui.)

Jaunuole, kad nori būti sveika, graži, grakšti — lankyt 
sporto aikštę, o pamesk ilgus šokius, tvankų orą! Tu turi įeiti 
kaipo žiedas į harmoningą jaunosios kartos grandinę.

Medėja.

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo 
užsieniuose.

Vokietijos mergaičių moksleivių judėjimas Reino krašte.
(Laiškas iš Tryro).

Trier, šventojo Martyno dieną.

Sveikink, Dieve, Jus ir visas mūsų mieląsias seseles! Nagi 
mes čia jau truputį prisiartinome prie katalikių moksleivių kuo
pelių susivienijimo. Kai tik bus baigtas mūsų aplinklaiškis, Jūs 
jį gausite; o šiandien aš Jums tariuosiu papasakot apie ruoši
mąsi ir patį susirinkimą.

Jau rudenį mes buvome tikėjęsi galėsiančios padaryt su
sirinkimą Hildesheime Harco kalnuose. To nebuvo galima pa
daryt paskutinę valandą dėl politikos santykių, kadangi oku
puotame krašte susisiekimas uždarytas. Kai paaiškėjo negalė
siant susirinkt ne Mayene, tai buvo paskirta Kelnas (Köln). 
Kelne septynetas mūsų Trutznachtigall’ės atstovių susitiko su 
Kelno kuopomis. Kitų miestų atstovės nebegalėjo atvykt.

Kelne, be nuo pirmiau esamos moksleivių mergaičių Li- 
jobos sąjungos, ir šiaip jaunimas gyvai kruta. Tenai yra dve
jetas grupių, kuriedvi atsiskyrė nuo Lijobos, kadangi joje ne
rado sau ieškomos dvasios. Kai kurių mokyklų grupės laikosi 
atskirai, kaip antai, uršuliečių ir kalkiečių (Kalker) mokyklų.

Mums labjausiai patikę kalkiečių mergaitės, taip pat ir 
abiejų savaimingųjų grupių. Lijoboj dar daug kas rieda. Li-
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joba turi labai daug narių (jau pačioj pradžioj jų buvo 300) ir 
tatai yra dar labai sunku ^itokią minią išjudint. Ypač per sunku 
mums jaunuolėms, save pačias ir daugel minios augštyn pa
traukti. Si apaštališkoji mintis Lijoboj, rods, yra herojiška, bet 
jai per sunki, nepasiekiama.

Tai ir buvo kai tik pirmasis punktas, dėl kurio prasidėjo 
gyvas pasitarimas. Mes visos susiėjome draugėn ir viena kel- 
nietė kalbėjo apie Lij.ob.os idealą: pilnutinę katalikišką mer
gaitę (šio referato mintis rasite artimiausiame aplinklaišky). 
Prie to tuoj prisidėjo klausimas: „Kas gi yra tikrosios mūsiš
kės?“. Ar tos, kurios stovi sąrašuose, . įmoka nario mokestį, 
ateina į surengtą pramogą, o šiaip maža sielojasi kuopos prin
cipais ir saviaukla? Ar mes, bent kai kurios, įstengiame pa
vilkti minią, didžiulę atšalėlių minią? — Žinoma, mes nė vie
nos neatstumiame, bet jei mes visai nejgalime ką atvesi į mūsų 
dvasią, tai mes nuo tų atsisakome. Mes taip sutarėme: mūsiš
kės yra tos, kurios yra mūsų dvasios.

Paskui kalbėjomės kitais klausimais: Ko iš mūsų reika
lauja mūsiškis mergaitės savitumas, kas nepridera mergaitei? 
Ypač neigiamoji pusė buvo pabrėžta: rūkimas, studentiškų ir 
kaimo berniškų dainuškų dainavimas, šokiai su vaikinais. Mer
gaitės švelnumas reikalauja šeiminio gyvenimo palaikymo, išsi
žadamo nusilenkimo šeimos reikalavimams: Ji yra pirmutinė 
mūsų draugystė ir turi ypatingos teisės mumis pasitikėti.

Paskui ėjo apkalbėjimas mūsų pozicijos dėl mokyklos. 
Kuopa neturi ardyt klasės draugystės, bet ją pakelt. — Paskui 
gyvai kalbėtasi apie išsisukinėjimus („fušeravimą“) mokykloj, 

> Mes trutznachtigall’ietės viename iš savo vasarinių susirinkimų 
prisiketinome nebeišsisukinėt (nebefušeruot). Susivienijime šis 
pasiūlymas dar nebuvo pribrendęs. Jog fušeravimą reikia at
mest, tai buvo mums visoms aišku, bet neišaiškėjo, kaip pa
sielgt su tokiomis, kurios iš mūsų nori gauti neleistinos pa
galbos.

Kitą dieną kalbėtasi apie kelią, kurį mes susiradome eiti 
prie šio tikslo Trutznachtigall’ėj. Ir apie tai rasite mūsų ap
linklaišky.

Pagaliau, mes atradome, kad mums reikia palikti palaidu 
susivienijimu, darbo draugyste. Artimesnių ryšių dar negalėjo 
būti, kadangi ten buvo tik labai maža kuopų. Tatai bent šiuo 
būdu buvo padaryta kai kurio susiartinimo. — Deja, paskuti
nė diena mums susidrumstė.

Kalbėtasi apie viršūnių klausimą. Kad tuo tarpu vado
vystė tūri būt vienos kuopos rankose, tai mums buvo aišku. 
Ir, būtent, mūsų Trutcnachtigall’ė tūri būt toks vyriausias va
dovas. Bet taip pat reikalauta išaiškint, kaip šis klausimas 
turės būt galutinai išaiškintas susivienijime. Mes nenore-
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jome kalbėt apie tam tikrus asmenis, bet išspręst klau
simą tik principingai. Būdamos katalikės, mes reikalingos ir no
rime mūsų susivienijime turėt kunigą; būdamos mergaitės, mes 
nesilygstamai reikalingos moters įtakos, mūsų kuopa reikalinga 
motinos. Mes visos sutikome, jog mums reikalinga abiejų įtaka. 
Bet kaip ši dvejopa įtaka išreikšti viršūnėje? Bet kuris asmuo 
tegali kuopai atstovaut tik iš išorės pusės. Ir tada mums pa
či oms b u vo ai šku, jog mes, kaipo mergaičių sąjunga, turimetu^ 
rėt motiną. Žinoma, tai neturi nustumt į šalį ir dvasininko; 
jis neprivalo būt tik kaipo ,.patarėjas“; mes pasiduodame jo 
dvasinei vadovybei, jis privalo nešt į susivienijimą dideles re
ligines mintis. Jei tada iš išorės šono jis nėra oficijalinė vir
šūnė, tai ar tas nekenkia jo kunigiškai pozicijai? Mūsų pusėj 
mes turėjome keletą kuopų, prieš mus buvo Lijoba ir religijos 
mokytojai. Jie tvirtina, jog mes nesielgtume katalikiška}, jei ne
turėtume kunigo atstovu tai pat ir iš išorės šono. — Šio klau
simo neišsiaiškinus taip ir pabaigėme posėdį. .Mums visoms 
buvo taip skaudu ant širdies. Bet skilimo nepadarėme. Tikimasi 
viskas išaiškės iki artimiausio didelio susirinkimo, turėsiančio 
įvykt per Sekmines Tryre.

Mes labai malonėtume išgirst, kaip dabar dalykai vyksta 
Lietuvoj. Ir ten tikrai tūlas dalykas pažengė priekyn. Pirm 
visa ko mes labai įsitempę patirt, kaip lietuvaitės nusistačiu- 
sios dėl vadovystės apskritai ir dėl mūsų sunkaus klausimo 
ypatingai. Gal būt jau bent kartą kuri iš jų parašytų; nes iuk 
galima rašyt ir prancūziškai arba angliškai, jei jos nemokėtų 
vokiškai.

Kai tik mūsų aplinklaiškis bus gatavas, mes jį Jums tuoj 
pasiųsim. Kaip mes džiaugtumės, jei mes iš Jūsų pačių, ir, jei 
galima, iš bet kurios iš mūsų sesučių lietuvaičių susilauktume 
žinutės!

Iki greito laiško! Viena širdimi: Dieve padėk!
A Ii c ė L i eblan g’aitė. 

Deutschherrenstr. 46. ~ .
į

Apie Miunsterio studenčių «Radegund’os» organizaciją.
(Korespondencija iš Miunsterio).

Šį mokslo semestrą nedaug čia susivažiavo lietuvių stu
dentų. Esame išviso šešetas, kurių tarpe 3mergąitės. Turim čia 
Abkų kuopą, kurioj visi ir dalyvaujame. Susirinkimus darome 
kas mėnuo. Iš tų pačių narių kuris paruošia paskaitą, referatą. 
Maža mūsų, bet svetimoj šaly artimesni ryšiai, sudarom lyg 
vieną šeimą.

Noriu aš su jumis, brangios sesutės, pasidalyti įspūdžiais, 
kurias įgavau dalyvaudama vokietaičių studenčių «Radegund’os»
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organizacijos pirmame šio semestro susirinkime, į kurį su drauge 
buvova pakviestos. Pati organizacija pasivadino «Radegund’os» 
vardu; tai yra vardas vienos šešto amžiaus po Kr. frankų ka
ralienės, kuri buvo labai mokyta, išsilavinusi, gailinga artimui ir 
dėl savo tobulo gyvenimo tapo priskirta prie šventųjų.

Tos organizacijos tikslas — ruošimasis dirbt artimui, bai
gus mokslu, būti geromis katalikėmis, lavintis katalikiškoje dva
sioje rengiant dvasinio turinio paskaitas, palaikymas moteriškumo, 
švelnumo. Tos organizacijos nariais gali būti: katalikės, tikro
sios (įmatrikuliuotos) studentės.

Susirinkimas prasidėjo punktualiai. Jaukiame kambary apie 
ilgą stalą, baltai užtiestą ir vainikais papuoštą susėdo visos 
susirinkusios. Atvykus į susirinkimą daugeliui svečių ir naujų 
įstojusių narių, pirmininkė p-Jė Hilberg’aitė paprašė kiekvienos 
iš eilės pasisakyti pavardę — taip ir susipažinom.

P-lė Helberg’aitė trumpoj prakalboj išdėstė sunkią Vo
kietijos studenčių padėtį, ragino būti visoms artimesniuose san
tykiuose. Baigė, sakydama: — «Vengkim vaidų, būkim viena 
kitai sesers».

Viena valdybos narių kalbėjo, kad jos čia šiandie susiė
jusios tame pirmam, susirinkime ne kokių rimtų paskaitų klausyt, 
bet užsimiršti nors porai valandų, pasilinksmint kaip vaikai, nes 
ir Kristus yra pasakęs: «Palaiminti vaikai dvasioje»...

Ir tikrai šiuo syk susiėjo jos čia užmiršti savo kasdienių 
rūpesnių, vargų. Viena iš dalyvių, gabi deklematorė, paskaitė 
eilių iš vaikų gyvenimo, apie motinos meilę prie vaikų, apie 
vaikučių žaidimus, papasakojo pasakėlių ir iš tikro nejučiomis 
prisiminė vaikystės laikai ir smagu nors valandėlei pabūti vai
ku, kuriam niekas nerūpi, ir kuris, lyg sužavėtas, klauso moti
nos ar bobutės pasakos. Paskui solo dainavo, dar vėl visos 
užtraukė liaudies dainų, dvi išėjusios pažaidė liaudies žaidimą 
— vienu žodžiu, kiekviena darė tą, ką mokėjo, kad užimtų, 
kad palinksmintų susirinkusias. Daug džiaugsmo, juokų papra
stoj pramogoj — jos visos buvo linksmos, kaip vaikai.

Ir mudvi su drauge ten mažiausia jautėmės svetimtautėmis 
jų vadinamomis «ausländerin’emis», kurios ne labai yra jų mė
giamos, ypač dabartiniais laikais.

Iš turinio deklamuotų eilių matėsi jų noras užlaikyti mo
teriškumą, būti moteriškesnėmis, nors valandėlei užmiršti savo 
rimtas studijas, kurioms atsidavusios ne viena virsta sausu proto 
žmogum. Bet jos ne visada rengia tokias panašias pramogas. 
Dažnai susirinkimuose skaitomi ir referatai, paskaitos. Surengia 
pramogų šventėms, iškilmėms — pastato jų pačių parašytus 
veikalus. Susirenka pasipasakoti apie perskaitytus dalykus arba 
sikato bendrai, disputuoja.
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Baigiantis susirinkimui visos sustojo į ratą ir susiėmusios 
rankomis uždainavo dainą, kurioj—seseriškai viena kitai linkėjo 
laba nakt ir vaisingumo darbuose. St.

T923. XI- 25.

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Kaunas. Iš Lietuvių Studenčių Ateitininkių 

veikimo 1922—1923 m o k si o metais. Jau antri metai 
kaip lietuvaitė studijuoja savam universitete, taigi svarbu už
fiksuoti, ką ji per tą laiką yra nuveikusi. Čia kalbėsiu apie 
studentę kaipo visuomenininkų ne kaipo mokslininkę, nes apie 
jos, kaipo mokslininkės vaidmenį, dar per anksti kalbėti ir tai 
ne mano kompetencijoj. Taip pat čia neliesiu visų lietuvaičių 
studenčių, o vien tik ateitininkes.

Visuomeniniais klausimais pirmiausia susidomėjo studen
tės at-kės. Tik peržengusios Lietuvos universiteto sienas, jos 
imasi rūpintis studenčių organizacijos reikalu. Ir čia tuojau 
gema mintis atskiros mokslevių1) mergaičių organizacijos. Ta 
naujos atskiros organizacijos įdeja kyla tai vienai, tai kitai, ir 
iš salies stiprinamąjį pradeda reikštis gyvenime. Artai idėjai, 
jau buvo lemta galutinai išriedėt, tai parodys pats studenčių 
veikimas.

Š. m. lapkričio 7 d. suėjo metai nuo pirmojo studenčių 
at-kių susirinkimo, kurs buvo pavadintas steigiamuoju Lietuvių 
Studenčių Katalikių Kuopos susirinkimu. Jame buvo viešai 
iškeltos pirmutinės mintys tverti visai naują, kaip jau rodo var
das, mergaičių moksleivių organizaciją. Su nauja idėja, kaip 
matyt, kai kurios draugės buvo jau susigyvenusios ir karštai 
griebėsi pravesti ją gyveniman. Bet iš antros pusės buvo ir 
pasipriešinimų. Pusiau laimėjo pirmosios ir susirinkimas paliko 
L. Stud. Kat. Kuopa su «At-kų» įstatais. Galima sakyti tik 
tiek padaryta, kad atmesta at-kių vardas. Taip tai susitvėrė 
kuopa iš 19 narių.

Pažymėtina tai, kad šiame susirinkime studentės pasiima 
bendradarbiauti «N. Vaidilutei». Išrinkta iš studenčių tarpo 
«N. V.». Leidimo Komisija. Nuo šio laiko studentės pradeda 
domėtis savu laikraščiu ir aktyviai dalyvaują mergaičių or
ganizacijoj.

Bet kuopos klausimas palieka neaiškus. Kituose susirin
kimuose eina ginčai. Iš at-kų didelis pasipriešinimas skirsty
mu isi. Jie prirodinėja, jeigu studentės tveria atskirą kuopą ir

9 Moksleivių žodžiu vadinu ir studentes.
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atmeta at-kų vardą, tuo jos nustoja ir at-kų teisių, būtent, ne
gali naudotis at-kų turtais: iždu, knygynu ir kitais.

Ginčai tiek tepadėjo, kad draugės vienos labiau sutvir
tėjo toj naujoj idėjoj, kitos priešingai išsiaiškino. Tos dar sky
rėsi į dvi dali; vienos nenorėjo jokio skyrimosi, antros skyri
mąsi laikė per daug ankstyvu reiškiniu. Faktinai teorijoj buvo 
palikta atskira L. K. St. Kuopa ir galutinai nusprendimas ati
dėtas «At kų» konferencijai. Bet praktikoj tai buvo tik sek
cija. Nutariamo, pagal kurį narės privalėjo visai išsibraukti iš 
at-kų kuopos, ir įeiti tik j savąją kuopą, neįvyko; tai padarė 
tik kelios, kurios ligi galo savo idėjai liko tvirtos. Kitų, ma
tyt, buvo tik laikinas užsikarščiavimas, ypatingai, kada iš šalies 
at-kai tam skyrimuisi prieštaravo ir net prašyte prašė nesi- 
skirstyti. Taisakau pamatuodama tuo, kad tų karštuolių šiemet 
jau mūsų kuopelėj net nesimato. Kaip per karštai pradėta, 
taip greit ir atšalta: šiemetinėj At-kų konferencijoj tiktai Centro 
Valdybai parūpo iškelti klausymą mergaičių skirstymosi, bet 
mergaitės, ypač studentės, matyt, buvo jau tą reikalą užmiršu- 
sios, kad nesiteikė net organizuotai mintis dėl to pareikšti, 
(buvo visai nepasitarusios prieš konferenciją) ir tik viena draugė 
Rogalskytė niekeno neįgaliota visos kuopos vardu pareiškė, kad 
jos, studentės, sutinkančios būti At-kų Studentų Kuopos kuo
pele, geriau sakant, sekcija. Dr. Rogalskytė šių metų pirmu
tiniame spalių 14 d. susirinkime teisino ir teisinosi, ir žinoma, 
atsiklausė visų draugių nuomonės, ar palikti sekcija ar kuopa. 
Ir ką gi į tai susirinkimas turėjo atsakyti? O gi nepakeisti, 
kas nutarta konferencijoj. Čia tik tiek galima pasakyti, jei 
nesveika per daug karščiuotis prieš laiką, ką nors veikiant, tai 
po laiko, kada jau padaryta, ir visai neverta. Taigi, nuo šių 
metų konferencijos, kaip ir prieš ją, studentės veikia at-kių 
studenčių sekcijoj. Kaip toliau veiks, ateitis parodys.

Kas ligi šiol buvo nuveikta, kaip kas trumpai yra pami
nėta praeitame «N. Vaidilutės» sąsiuviny. Aš čia dar šį tą 
pridursiu. Pirmąjį 1922 m. semestrą buvo daug daugiau nud
velkta, palyginus su antrųjų. Per tą trumpą laiką įvyko trys 
susirinkimai. Jie buvo gyvi, trukšmingi, ir gausingi, palyginant 
koks nuošimtis studenčių ir studenčių ateitininkių1) buvo tuo
met Lietuvos universitete. Tame laikotarpy buvo suruošta tre
jetas paskaitų šiais klausimais : «Kultūrinis studentės vaidmuo 
Lietuvoje»2) skaitė prof. Reinys; «Moters rolė lietuvių litera 
tūroj» — skaitė kun. Tumas Šią paskaitą ir susirinkimą šaukė 
L. Kat. Stud. Kuopos Valdyba Kauno aukštesniųjų mokyklų 
mergaitėms3;. Trečia paskaita buvo prof. Dovydaičio: «Mo-

r) Pernai studenčių ateitininkių buvo tik 28 nuošimtis-
2) Šis tas apie turinį galima rasti 1-me 1922—1923 „N. V.“ Nr. 45 p
;i) Ten pat 47 p.
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terų teisės naujame Bažnyčios Kanonų Kodekse ir moters ku
nigavimo klausimas»1).

Iš antrojo semestro 1923 m. Kuopa tepadarė vienų vieną 
susirinkimą, kiti neįvyko. Buvo skaitytas vienas referatas tema: 
«Keletas lietuvaitės studentės privalumų» ir viena paskaita: 
«Rasės ir klimato reikšmė seksualiniam žmogaus vystimuisi» kurią 
skaitė gydytojas Epšteinas.

Tai tiek buvo veikta savoj kuopoj. Salia šios kuopos 
studentės darbavosi dar sekcijose. Būtent, «Abstinentų» sek
cijoj buvo 8 studenčių narių; Sporto seksijoj 10 narių. Čia jos, 
gal būt, daugiausia pasireiškė. Jos veikė prie «At-kų» studentų 
klubo «Achilo» (kurį iš pradžių sudarė tik studentės) ir pasi
skolino, tą patį - vardą, pasivadindamos «Achilietėmis». Jos pir
mutinės su «Avilietėmis»2) ir vyrų grupė «Alki s» suruošė sporto 
šventę atidarant pavasarinį sezoną. — Eucharistininkų seksijoj 
draugės nelabai aktyvai dalyvavo. Mergaičių buvo 5 nariai.

Tai tiek yra veikusios studentės «At-kų» organizacijoj. 
Dar tenka paminėti, kas buvo nuveikta «N. Vaidilutės» Lei
dimo Komisijoj. Si komisija nuo savo pradžios «N. V.» me
džiaginiai remti surengė vieną vakarėlį. Taip pat parūpindavo 
raštų, patiekdavo korespondencijų iš studenčių gyvenimo. Lei
dimo Komisija, palaikydavo artimai santykius su mergaitėmis 
moksleivėmis provincijoj ir tiekdavo joms instrukcijų.

Studenčių Kuopa palaikė santykius ir dabar tepalaiko su 
L. K. Moterų organizacijom Sekretarijatu ir čia turėdavo savo 
atstovę.

«At-kų» konferencijoj studentės, kaip ir kitos moksleivės, 
aktyvai nedalyvavo. Savo posėdžių Kaune nestengė sušaukti. 
Tai padarė tik at-kės žemaitės, at kų žemaičių konferencijoj, 
kuri įvyko Kretingoj liepos 4 d. Čia įvyko ir mergaičių atskiri 
posėdžiai, pasitarimai.

Tokia trumpa at-kių studenčių nuo 1922 m. veikimo ap
žvalga. Kas bus šiais metais — parodys ateitis.
Kaunas 1923.XII.4. K. B ale v i č ai t ė.

— Šių metų lapkričio 25 d. Studenčių At-kių Visuomeninkių 
sekcijos studenčių at-kių bendrabutyje įvyko prof. Reinio pa
skaita tema: Dorinė asmenybė. Gerbiamasis prelegentas nurodė 
visuomenės darbininkų svarbą žmonijoje. Vieno mokslo anaip
tol neužtenka, kad taptum tikru žmogumi, naudingu visoume- 
nės nariu. Mokslas visaip gali būti sunaudotas. Tam, kas 
mano naudingai eit j visuomenę, reikia dar dorinės asmenybės.

9 Šiek tiek apie turinį galima rast
2) Seminaristės ateitininkės.

„N. V-tės“ 1922—1923 m.
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Reikia, kad tas asmuo turėtų dorinius principus ir juos mokėtų 
pravesti gyvenimam Bet, kur ieškoti tų principų? Principų rei
kia ieškoti: gamtoje, prote ir krikščionybėje. Gyvoji gamta 
tobulesnė už negyvąją, joje daugiau būties ir ji turi funkcijas: 
minta, auga, plinta... Gyvūnai, be to, dar junta, t. y., turi pa
jautų. O žmogus, be visa to, dar protauja, nori, šios žmo
gaus funkcijos aukštesnės rūšies, kurios skiria jį nuo gyvulių. 
Taip tatai, gamtoje pastebimas laipsniavimas būties atžvilgiu. 
Žmogus, kaipo aukštesnė būtybė, turi nustatyti santykius su že
mesniaisiais. Jis turi palaikyti savo garbę ir nenusileisti iki jų. 
Žmoguje taip pat yra veikimo laipsnių: instinktas, pajautos, 
protas, valia. Kuris jų turi mumyse viršyti? Aišku, kad protu 
ir valia mums reikia tvarkytis, jie turi mumyse viršyti. Reikia 
nustatyti santykius ir su žmogum, kaipo sau lygum. Panagrinėję 
gamtą ir žmogų, prieiname, kad yra dar aukštesnė būtybė 
Dievas, kuris yra visako pradžia, visako tvarkytojas. Tai pri
einame protu. Dorinei asmenybei tobulinti nemaža prisidėjo 
krikščionybė.

Po paskaitos dalyvės teikė įvairių paskaitoje paliestų pa
klausimų, į kuriuos gerb, prelegentas maloniai atsakinėjo.

Įspūdis liko be galo malonus. Jautėmės lyg viena tam
priai surišta vienų idėjų šeimyna, kurioje nuoširdžiai galime pa
sitarti, pasidalinti savo mintimis, abejojimais... P-lė.

— S. m gruodžio 8 d. įvyko Studenčių Ateitininkių kuopelės 
visuotinas susirinkimas. Prezidijuman buvo išrinkta P. Gervaitė 
ir A. Asevičaitė. Pirmjausia ėjo prof. Vaitkevičiaus paskaita 
Moters «psichologija.» Štai kelios mintys iš tos paskaitos:

Moteris nors toks pat žmogus kaip ir vyras, bet turi skir
tumų. Prichologai skiria žmogaus gyvenimą į septynis laikotar
pius, skaitant kas septinti metai: nuo gimimo iki septintų am
žiaus metų, nuo septintų iki keturioliktų, nuo keturioliktų iki 
dvidešimts pirmų ir 1.1. Pirmajame laikotarpyje pastebima 
gamtos instnktias užlaikyti save: kūdikis, ką tik nutvėręs, neša į 
burną. Tai yra fizijologinis reiškinys. Toliau nuo septintų metų jau
čiama kiekviename egojistiniai palinkimai; tas tinka maždaug 
iki keturiolikos metų. Nuo keturiolikos iki dvidešimts pirmų 
metų žmogus subręsta. Jis tada kinta ir fizijologiniu ir psicho
loginiu atžvilgiu. Už tai šis laikotarpis yra svarbiausis. Kaip 
nusistatys jaunolis-ė tame laikotarpyje, toks liks visam gyveni
mui. Tada, ypač mergaitė, darosi nepaprastai jautri ir įspūdinga. 
Užtai ankstyvas stojimas į moterystę be galo kenksmingas. Tas 
jautrumas natūralūs, tik reik tuomet būti atsargiai. Tuo laiku 
gyvenama ateitimi: svajoja, sapnuoja tik ateitį. Įdomaujamas! 
įvairiais klausimais, ieško kaž ko paslaptinga. Tada iškyla dva 
sinis krizis ir tikybiniai abejojimai: karžygiškumui ir energijai
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tuomet nėra ribų, Bet jei jaunuolė visai nieku nesiinteresuoja 
ir jai gyvenimas nuobodus — didžiausi nelaimė. Tas dažniau
sia būna netikinčiose šeimynose; to vaisius — savižudystė. Tą 
perijodą mergaitės nedrąsios, bailios. Dėlto jos nedrįsta viešai 
kalbėti ir daugiausia užsidariusios. Jos reikalauja išsipasakojimo, 
bet bijo, kad nieks nepajuoktų. Dėlto kiekviena mergaitė turi 
draugę, kuriai viską pasipasakoja. Tada nepakenčia kitos ly
ties, bet tas irgi normalu. Bendrai, tas laikotarpis yra labai 
turtingas, tik daugumas, įvairumas įspūdžių tada kenksminga. 
Sodžiuje tas laikotarpis pereina nepastebimai. Mergaitė pasi
žymi pasyvumu. Bet, jei ateina mergaitei kokia nors mintis, ji 
stengiasi ją tuoj įvesti gyveniman, o vyrai nesiskubina su tuo. 
Bet kas liečia moters asmenį — ji tada užsidariusi. Kadangi 
mergaitė už vyrą jautresnė, ji yra kur kas drovingesnė; ji at
jaučia kiekvieną žodį...

Po paskaitos buvo diskusijos, o paskui einamieji reikalai:
1. Nutarta L. K. Moterų atstovių suvažiaviman siųsti iš 

studenčių ateitininkių tarpo nuo «N. Vaidilutės» Komisijos vieną 
atstovą. Išrinkta K. Balevičaitė. 
suvažiavime dalyvauja su sprendžiamu balsu.

2. Kalbėta «N. Vaidilutės» reikalu. Nariai išvažiuodami 
šventėms į provinciją renka jai aukas ir prenumeratorius.

Visos studentės ateitininkės

Telšiai. Nekartą «N. Vaidilutės» skaitytojoms teko šis 
tas išgirsti apie Telšiečių at-kių judėjimą, praeitų mokslo metų 
«N. Vaidilutės» sąsiuviniuose. Teko išgirsti, kad jos energingai 
imasi organizuoto darbo, stengiasi palaikyti sąryšį tarp visų že
maičių at-kių, kad visos susispietusios po Kristaus vėliava imtų 
trijumfuoti ir savo darbais padėtų Žemaitijai greičiau grąžinti 
«šventosios» vardą. Tuo tarpu šiais metais jos dar nepasipa
sakojo «N. Vaidilutės» skaitytojams apie savo veikimą, nors, 
energingiau imasi savaimingo darbo.

Susirinkusios po vasaros atostogų, jos pirmiausiai skubėjo 
atnaujinti savo pertrauktą darbą. Ir užtat jau yra padariusios 
keturis visuotinus susirinkimus, kurių pirmajame buvo išrinkta 
valdyba: iš pirm. B. Milėškaitės, vic. pirm. A. Grauslytės ir 
rast. St. Budraitęs, ir padaryta pranešimai iš mergaičių veiki
mo Kauno ir Žemaičių konferencijose. Kitame susirinkime 
valdyba pateikia veikimo planą, kuris šiaip skamba:

1. Šiais metais turėtume tapti tikrai sąmoningomis ateiti
ninkėmis, reiškia, išsidirbti tvirtą krikščionišką pasaulėžiūrą. Tam 
tikslui imamės šių priemonių: a) Susirinkimuose skaitome ata
tinkamo turinio paskaitas, b) Studijoj ame kliudančius mūsų 
pasaulėžiūrą reikalus.

2. Kreipiame didžiausio dėmesio į savo dvasios kultūri
nimą - tobulinimą. Priemonės: a) Kurioms jėgos leidžia pri-
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sidedame prie eucharistininkų būrelio, b) Visos be išimties at
liekame mėnesinę išpažintą kartu su eūcharistininkais. Pastaba: 
Esant svarbioms priežastims, išpažintis gali būti atlikta ir kitą 
diena. . ■ . —

3. Padedame viena kitai susivokti savyje bendraudamos 
darbe, a) Sudarome 4 ar daugiau grupių pagal mūsų narių 
skaičių. Pastaba: Grupėj gali būti maždaug 5—6 nariai, vie
nos klasės mokinės, b) Kiekviena grupė skyrium kas dvi sa- 
vaįti daro tam tikrus susirinkimus, kuriuose svarstomi paprasčiau
si gyvenimo klausimai, disputuojama ir t. t. c) Susirinkimus 
šaukia ir pasirūpina klausimais po dvi iš eilės. d); Bendravi
mai— neprotokoluojami.

4. Besiekdamos šių svarbių tikslų kas dvi savaiti daro 
bendrus susirinkimus su paskaitomis, prakalbomis ir deklama
cijomis.

Šito tat plano prisilaikydamos ir darbuojasi Telšietės at-kės.
Susirinkimuose perskaitytos trys paskaitos: 1. «Kame ran

dasi laimė». 2) «Apie gerumą». 3) «Daugiau rimtumo». Pa
sakyta trejetas kalbų: 1) «Apie šokius», 2) «Mūsų uždaviniai» 
ir «Žvilgsnis ateitin». Turiu pastebėti, kad jos labiausiai susi
domėjusios šokių klausimu ir nusistačiusios prie pirmos progos 
visus modernuosius šokius iš gyvenimo išbraukti. Jų vietoj at
gaivint jau bemirštančius tautinius žaidimus.

Sudaryta iš viso keturi rateliai, kurių uždavinys yra ben
drauti darbe. I ratelis, būtent VIII kl. mergaitės, padarė vieną, 
susirinkimą, kuriame svarstyta įvairūs gyvenimo klausimai. II 
ratelis — VII kl. mokinės — padarė du susirinkimu, kuriuose taip 
pat svarstyta ir disputuota kasdieniai gyvenimo klausimais 
III ratelis — VI kl. m. — padarė du susirinkimu, kuriuose pa. 
sakyta dvi kalbos ir kalbėta bėgamaisiais klausimais. IV rate, 
lis V kl. m. kol kas nieko nedarė, nes tame ratelyje iki šiol bu
vo mažiausia narių. Minėtų ratelių nariai dar sudaro vadina
mus «trijumviratus»*), kurių uždavinys tėmyti viena kitos el
gesį ir, pastebėjus paklaidas, daryti perspėjimus bei patarimus- 
Tiek iš Telšiečių veikimo savo atskirose organizacijos ribose- 
Dabar paminėsiu apie jų darbą sekcijose.

1. Daugumoje mūsų mergaitės priguli prie eucharistininkų 
sekcijos. Čia jos kur kas gyviau juda, negu bernaičiai. Pavyz
džiui, mergaičių vainikėlis padarė net 7 susirinkimus, bernaičių 
vos 3.

2. Abstinentų sekcijoje dalyvauja ne per daugiausiai. Tai 
apgailėtina, bet ir pati abstinentų sekcija maža yra dar paro
džius gyvumo, kadangi nesenai susikūrė.

*) Tiksliau būtų juos pavadinti „trijumfeminatais“. Red.
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3. Visuomeninio darbo taip pat jos neužmiršta. Daly
vauja visuomenininkų sekcijoje. Padedą organizuotis vietos mote
rims, pavasarininkams bei zitietėms, laikydamos jų susirinkimuo
se paskaitas ir šiaip padėdamos įvairiuose darbuose.

Dabartiniais laikais jos yra sumaniusios įsteigti rankų dar
belių sekciją, kurios uždavinys bus pagaminti įvairių darbelių ir 
iš jų sudaryti loterija, kad pelnu pagelbėtų «N. Vaidilutei».

Be to, joms pavesta sušaukti sekanti žemaičių a-kių kon
ferencija ir palaikyti santykius su kitomis žemaičių at-kių kuo
pomis. Tas darbas pavesta B. Lukoševičiūtei, kuri, manau, ka
da nors «N. Vaidilutės» skaitytojoms plačiai nupasakos, kas to
je srity daroma ir kas manoma daryti.

Apskritai ėmus, šiais metais mūsų mergaitės jaučiasi labai 
draugingai. Dirba savo organizacijos darbą didžiausiu atsidė
jimu ir energija. Kiekviena stengiasi būti aktinga at-kė. Ak
stinas mūsų mergaičių aktingumui gal yra domėjimasis kasdie
niais gyvenimo klausimais ir stengimasis taisyti savo gyvenimo 
paklaidas, bei giliau įsigyvendinti savo idėjas. Jokiam susirin
kime nėra tiek gyvumo ir širdingumo, kaip atskirų ratelių su
sirinkimuose.

Kalbėdama apie gimnazijos mokinių at-kių darbą negaliu 
nepaminėti ir mokytojų seminarijos mokinius, nors ten ateitinin
kui nevalia pasirodyti su savo idealais. Mat, anot p. direkto
riaus, «visos kuopos ir kuopelės seminarijos mokinių tarpe 
griežtai draudžiamos», nes būsią taip sakiusi kadaise švietimo mi
nisterija. Draudžiama tenai at-kų organizacija tverti, kaipo «parti- 
jinė». Bet iki šiol laikyta, tur būt, ir eucharistininkų būrelį ko
kia tai partijine organizacija, nes ir jai įsisteigti buvo griežtai 
draudžiama. Iškėlus euchristininkų klausimą mokytojų posėdy
je, buvę didžiausio trūkšmo ir tik po kai kurio laiko ir gin
čų tarpe padagogų, būvo leista steigti eucharistininkų būrelis. 
Čia pirmiausiai į darbą subruzdo mergaitės. Jos greitai supy
nė mažutį savo vainikėlį ir jau gyvuoja. Bravo, seminaristės. 
Tik ilginkite savo vainikėlį. Tegu kas dien toje žemaičių mo
kytojų seminarijoj mažiau randasi tikybiniai «bepartyvių», nes 
Tėvynė ir Bažnyčia reikalauja visai kitokių, tikybiniai nusista
čiusiu, visuomenės švietėju. T-1 ė.
Telšiai 23.XII.1.

Lazdijai. Iš visų Lietuvos kampų atsiliepia mergaitės: 
«mes dirbam, mes nesnaudžiam!» Tik Lazdijai tyli. Nejaugi 
čia mergaitės dar snaudžia?! Ne. Jos dirba. Dirba kiek tik 
įstengia.

Geresniam darbavimuisi Seinų «Žiburio» gimnazijos mer
gaitės 1922 m. lapkričio 23 dieną susibūrė į «Vaidilučių» kuo
pelę. Susirinkimų įvyko aštuoni: šeši prieš atostogas, du—po. 
Juose skaityta trys referatai: «Gyvenimo tikslas», «Jaunystės

J
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karštis» ir «Tikėk sau ir gerbk save». Taip pat pasakyta 10 ei
lių. Už nelankymą susirinkimų kuopelės valdyba skiria pabau
das, kaip antai, parašyti referatą, išmokti eiles ir t. Mergaitės 
leidžia ir raštų rinkinėlį «Lauko lelijos». Valdybon, redakci- 
jon ir revizijon renkama po tris asmenis. Dabar kuopelėj yra 
30 narių.

Šių metų spalių 14 dieną vaidilutės suruošė vakarą, ku
riame buvo vaidinama Paparonio «Vakarinė daina» —ir kun. 
J. Starkaus vedamas choras sudainavo keletą dainų. Vakaru 
publika buvo labai patenkinta. Ypatingai pažymėtinas mergai
čių darbštumas, pasireiškęs ruošiant savo vakarą.

Dieve padėk Seinų tremtinėms *) vaidilutėms ir toliau ženg
ti šviesos keliu.v Eglė

Plungė. Šių metų spalio m. Plungės ateitininkės gere
sniam veikimui sudarė atskirą mergaičių ateitininkių kuopelę. 
Žingsnis geras ir pagirtinas.

Iš tikrųjų, sunku buvo mergaitėms dirbti ir nieko negalė
jo jos nudirbti prityrusių berniukų tarpe. Man rodos, kad at
siskyrusios mergaitės galės daug toliau pastūmėti obalsio «Visa 
atnaujinti Kristuje» vykinimą.

Valdybą sudaro šios mergaitės: Alimaitė Jadvyga (pirm.), 
Daumantaitė Natalija (raštininkė) ir Kuprytė Bronė (vicepirm.). 
Be to, reikia pežymėti, kad mergaitės turi dvi savo atstovi 
At-kų taryboje, kuri yra visoms kuopoms bendra. Narių yra 
apie 20. Nuo širdies, linkiu mergaitėms siekti to taip kilnaus 
idealo «Visa atnaujinti Kristuje».

Pr. R.

Iškrikusios kuopos iškrikusi reforma
Iškrikusios kuopos valdybai prisisapnavo įvesti iškrikusią 

reformą. Norėdama tą sapną įgyvendinti, ji atsibudusi šaukia 
visuotiniausią susirinkimą, kad tą sapną, o su juo ir reformos 
reikšmę nariams paskelbtų.

Dieną tam susirinkimui paskyrė penkis iš penkių lapkričio 
erdviausioj bei patogiausioj universumo salėj. Dalyvaujančių 
toj salėj buvo dauguma. Kiti, kaip matyt, jau iš vakaro prie 
tos reformos buvo drūčiai prisirengę, taigi nieko nelaukdami 
vienas po kito, o tokių buvo du, užėmė priderančią patogios 
salės paaukštinimo vietą ir taip bylojo:

, . . . • ' . ■ 9

*) Lenkams užėmus Seinus, Šeiny «Žiburio» gimnazija persikėlė į Lazdi
jus, kur ir dabar ištrėmime gyvena.

44



f

«Kadangi kuopa jau, matyt, pradėjo krikti, tai valdyba, 
tai pramatydama, sumanė įvesti tokią reformą, kuri tą krikimą 
pagreitintų».

Ir čia pat davė argumentų ir oponentų...
Dėstė, pamatavo ir matavo gana ilgai. Tų argumentų, 

kurie pateisino reformos įtraukimą į tos kuopos gyvavimą, 
buvo ilgiausia virtinė. Aš čia jų visų neminėsiu, tik paliesiu 
visų svarbiausius. Štai jie:

1°. Iškrikusią reformą reik įvesti tam, kad darbą padaryti 
produktingesnį, nes kur visi išvien dirba, tai darbas be vai
siaus; reik veikt susiskaldžius į atskiras ne universingas, bet tik 
fakultatingas kuopeles, o tik tada galėsime šį bei tą nuveikti.

2°. Iškrikusią reformą reik įvesti tam, kad solidariai dir 
baut kuopos nariai per daugumą vienas kito nepažįsta, o su
smulkinus, aišku, ta pažintis būtų prieinamesnė.

3°. Iškrikusi reforma dar praktiška ir tuo atžvilgiu, kad 
ją įvedę į si vesime ir pasaulėžiūrą, kuri tos kuopos nariams rei
kalinga, o prie tiekos duagelio narių jai ne vieta. Palikti kuopą 
taip, kaip ji buvo, pavojinga ir iš to šono, kad mūsų pasaulė
žiūrai gręsia viena pusė... Kada iškrikdysim kuopą į fakultatingas 
kuopeles, tada bus daug pusių: matematiška, ir istoriška, ir 
literatiška, ir mediciniška, ir gamtiška, ir kitokios, ir kitokios, ir 
kitokios. O gi nieks nepal ginčyt, kad mūsų kuopos nariams 
tik daug pusė pasaulėžiūra tinka»...

Paskutinis, bene bus svarbiausis argumentas dėl ko ta, 
jau daug kartų minėta, reforma reikalinga. Nauji tos kuopos 
nariai be praktikos, tik ką iš provincijos atvykę, taigi nedrįsta 
prie pačios aukščiausios kuopos valdybos prieiti, užtai ta re
forma, priskaldžius daugelį kuopelių, padarys galima tiems ne- 
prityrusiems naujokams susirasti vadus. Vienu žodžiu, ištikus 
reikalui, tiesioginiai be ilgų klajojimų galėtų prie jų prieiti.

Kaip matome, visi argumentai visai teisingi ir kuopos iš- 
krikdymas būtinas! Jei jis neįvyks, kaip kad ir neįvyko, šiemet, 
tai jis įvyks būtinai kitą metą, bet dar’ sunkiau, nes narių 
bus dar daugiau».—

Taip tarė tos iškrikusios kuopos valdyba savo paskutinį 
žodį. Ilgiau kalbėti nematė reikalo, nes ir taip visiems buvo 
gana aišku.

*

Ar studentę pasodinsim?..
Eina vienas moteriškų ponių ar poniškų moterų posėdis. 

Svarstoma labai aktualus klausimas: kas rinkti į prezidijumą 
neužilgo turėsiančiam įvykti, moterų suvažiavimui.
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Posėdžio pirmininkė, susirūpinus, klausia: Kažin ką mes 
rinksim į suvažiavimo pirmininkes? -— Visos prašo, kad šuva* 
žiavime pirmininkautų ponia Dantienė, šio posėdžio pirmininkė. 
Prašomoji, daug nesiginčydama, sutinka.

— Bet, ką daugiau»?^— klausia vėl pirmininkė. — Juk 
manęs vienos neužteks! Čia reikia įžymių. — Sunku surasti 
tokių — atsako kitos.

Kiek pagalvojus, viena iš ponių pasiūlo: — Gal būt, po
nią Beržienę? —

Antroji, greitai: — Ne, ji nesutiks! — Kitos taip pat pri
taria: — Nesutiks, nesutiks! > ' '

Valandėlę tyla. Visos susimąsto...
Toliau, vėl viena ponia pasiūlo: — Gal ponią Stalienę? — 

Ne, ne ji per daug lėta ir jokiu būdu ant estrados neišdrįs už
lipti, — atšauna kitos. . . ,

Tuomet paskutinioji, nepravedus savo sumanymo rinkti į 
prezidijumą ponią Stalienę, ironingai kerta: — Tai ką? Ar stu
dentę posodinsim!!!...

— Visos ponios, nusigandusios tokio netakto išrinkti į 
prezidijumą studentę, atsako: — Aišku, studentės šalia Stalie- 
nės ar Beržienės, jei jos kartais sutiktų, pasodinti negalime!

Ir valandėlę pagalvojusios pradeda vėl tartis. Posėdžio 
pirmininkė sako: — Aš pakalbėsiu su Dudienę, Smalienę, Kai- 
mienę; manau, vis tiktai kuri nors sutiks. — Kitos iš savo pu
sės pasižada su viena kita didele ponia pakalbėti, kad tik į 
prezidijumą, per moterų suvažiavimą, nereiktų pasodint studentės .

* .* *
Taigi, draugės studentės, skubėkit tapti . . . ienėmis, nes 

tik tuomet tiksit moterų suvažiavime prezidijumo dekoracijai..
.. Pakulų Kuodelis.

Redakcijos šipuliukas: Atšaižų redakcija, karštai 
pritardama šiai Pakulų Kuodelio logingai išvadai, ir savo rėžtu 
stipriai norėdama būti «pagirta tarp moterų», yra pasiryžusi gy
vu darbu prisidėti stiprinti mūsų poniškų moterų eiles: ji apsiima 
tarpininkauti savo skaitytojoms įsigyti . . . ienių titulus įsteigdama 
šiam reikalui atatinkamą biurą, j kurį galėtų suplaukt visi tos 
rūšies pareikalavimai ir pasiūlymai. Redakcija tai pasiryžusi 
padaryti iš savo giliausio įsitikinimo, jog tikras «moteriškas» 
«veikimas» tegalimas tik atsistojus ant tvirto .. . ieniško «grunto», 
kuris, kaip žino juristai ir nejuristai, įgyjamas, tam tikros «man- 
cipacijos» keliu. O apie šiandien tokį aktualų dalyką, kaip 
«moterų emancipacija» juk ir tegalima kalbėt įvykus tik prieš 
tai moters «mancipacijai».\ ' \
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yra buvusi . . . . . . 70, 117
Dantė ir Beatričė — Pranciškus ir Klara. • 123
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■ . *
Vi o terš bendradarbiavimas sustatant Naujojo Įstatymo raštus 
jiovani Papini . . . . . -. . .
poteris ir dangus (apie moteris astronomus) .
[ėzaus Teresė — klasikinio stiliaus rašytoja . . .
[ėzaus Teresės įtaka dvasios mokslui ir menui .
Moters padėtis aigiptiečiuose' r-

60
126
123
214
315 
232

III. Iš šventųjų pasaulio.
1
J<

f

Catrinos Senietės pasiuntinybė . .
[ėzaus Teresė . . . . . . 167,%e‘ ■ , . v *
Šventoji Joana Pranciška Santalienė (de Chantal) — 

šventojo Pranciškaus Salezo dvasios draugė 
ir bendradarbė . . . . .

Šventojo Pranciškaus Salezo ir jo raštų dvasia 
IV. Mūsų mirusios.

[eškevičių Magdutė . .

21*3,

222,
*

«

132
315

269
271

27
• V. Novelės, vaizdeliai, aprašymėliai, eilės. •>

1
1
5
J
1
] r
1I
4

]1
4
]
11
J
]■

■ ] 1

u

3asitraukė ...
3rie motinos kapo
ic * * (G ėl ė s) . . . . .. .
Auka . . ...
Jždūšinių naktis. *
Moterų teisės . . ...
Pik kapai nuramins . .
Didžioji naktis . . . .
Švenčiausios Panelės legendos. — 1. Našlaičių ašaros
Siaučiančiuose vėjuose . .
Atsiminimai . . .
Pavasaris Kaune. . . . ...
Sesers Tados apgalės . . . .
Auštant . . . . .
Kur eisiu?, . . • . , .
Užmirštas kapas. . . . . ,
Viešpaties tarnaitė . .
Prieš tavo altorių . . .
Kapinyne . . . . . . .
Kryžkelėje. ... . .
Ant Rekijavos ežero . . . ;
Lopšine . . . . . .
Po kryžium . .
Žvaigždutės . .
Paskutinis vakaras . ... . ,
Žuvėdros . . . . . . .V ■
Žvaigždynas .
Gyvybės versmė. . . . . .
Pfieš trejetą metų ir šiandien . . .
Kraitis . . . . . . . .
Eilės —

J ū r už ė s ’ . . . . . 1

2
. 15
. 18
. 30
: 31
. 49
. 63
. 80
. 97
.101
. 103
. 106
. 14>
. 160
. 165
. 184
. 202
. 205
. 206
. 211
. 234
. 251
. 258
. 259
. 263
. 283 -
. 288
. 291
. 293
. 303

,4,33,80
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Vynmedžio Šakelės
Miliutės . .
P. D-ės . .
Nutrukusios Stygos
Plungės Sniegulės

.8,14,31,33 
14,18,28,234,283 
. 405, 106,131

. J ' . 264
. . 290,292

VI. Mergaičių moksleivių gyvenimas užsieniuose.
Laiškai iš Tryro apie «TrutznachtigaH’ę». 37, 39, 86,191-327 
Vokiečių katalikų akadamikų savaitė .. . • • 83
Laiškai iš Dortmundo apie «Amarantą» . . 88,188,190
Apie Frankfurto «Lichtburgą» , . / . 236
Apie Münsterio «Radegunda» . . . 329

VII. Mergaičių moksleivių gyvenimas Lietuvoj.
Mergaitės at-kės savo konferencijose . . . . 240
Visuotinas mergaičių pasitarimas at-kų konferencijoj . 245 
Ką apie mus rašo draugės užsieniuose . ., ' . - . 238
Mergaičių skaičius lietuvių gimnazijose ir progimnazijose

1922 23 mokslo metais. . . . . 42
Mergaičių skaičius lietuvių vidurinėse mokyklose 1922 23 

mokslo metais . . . . . . .89
Mergaičių skaičius lietuvių mokytojų seminarijose 1922 23

mokslo metais . . . 90
Žinios apie moksleiviu mergaičių gyvenimą —

Kaune . 43, 46, 90, 92,141,142,197, 246, 295, 331—335,
Kybartuose 
Lazdijuose 
Marijampolėj 
Panevėžy . 
Plungėj 
Prienuose . 
Raseiniuose 
Rokišky 
Sakiuos 
Šiauliuose . 
Telšiuose . 
Ukmergėj .

. 248 
96, 337 
93,200 

96 
200,338 

47,144, 247 
95 

.48 
95,296 
. 143 

92,198, 247, 335 
94

VIII. įvairenybės ir smulkmenos.
Šventojo Kryžiaus Seserų Kongregacija ' . 194
Raštai iš «N, Vaidilutės» svetimomis kalbomis 248
Redakcijos atsakai 2-jo, 4-jo, 6-jo, 7-jo sąs. viršeliuose
«N. Vaidilutės» skaitytojoms . . jjg sas viršely
Remkime «N. Vaidilutės» fondą . . . 3.j0 gas vįršely
Mūsų draugėms bendradarbėms . 4-jo ir 7-jo sas viršely 
Aukos . . . . 4-jo ii 6-jo sąs. viršely ir 248
Atšaiz'v . ...

IX. Atvaizdai.
Dantė ir Beatričė . .
Beatričė . . .
Jėzaus Teresė . . v .
Šventoji Joana Pranciška Šantalienė.

. 338

25,119 
. 71
. 183 
. 225
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Marijai Kr ušėmeyer’ytei: Ačiū. Įdėsime artimiausia
me sąsiuviny, w ~

Vilties ŽVaigždeliai: į šį dėl vietos stokos tegalė
jome įdėt vieną dalykėlį. Kiti atliko tolimesniems sąsiuviniams.

Eglei, Sesutei, Aly vos, SąkeleįN utr ūku šiai Sty
gai: Draugiu rašteliai nors buvo pąrėtgti dėt į Šį sąsiuvini, 
bet gi dėl vietos stokos turėjo dar atlikti.

Jaunuolei» 'Pakalnutei, Plungės Sniegutei: Ga
nome, skaitysime.

B r; K.. Draugės korespondencija atėjo j šį sąs, pėr vė- 
lai, todėl į; jį padėjome daug pirmiau atsiąstą kitą korespon
denciją.:'- , ■

Visoms mūsų draugėms Įsidėmėti!!
Sis «N.^ V-tės» sąsiuvinis yra šią į3ją jos ėjimo metą 

paskutinis. Šiuo tarpu esame labai arti t 
visiškai paskutinis — 
ti. u _

Lt.

o, kad jis gali būti ir 
Ii ir visiškai nebeišei- 

Mat, jos leidimo sąlygos šiemet vis darėsi sunkesnės. Pa
brango ir spausdinimas. O atsiteist su mums toli gražu nėvi- 
sos draugės skubinasi taip, kaip mes, daugel kartą primygtinai 
prašėme.

Todėl ar «N. V*tei sustot ėjus, ar ne, šj kartą daugiau 
nei kada kitados pareina nuo pačią josios draugių uolumo.^ Rei
kia, kad už šį ir praeitus sąsiuvinius pinigai būtą grąžinti kiek 
galima dar prieš Kalėdą atostogas, o atostogomis reikia parink
ti prenumeratorią Šiems ir ateinantiems metams (po 10 litąį 0 
taip pat parūpinti leidimo lėšą ir iš kitokią versmią. Tuomet, 
atsimokėję senas užtrauktas skolas, gal galėtume ir vėl draugau
ti kaip šiais metais. Duok, Dieve!..

r*

dmh

j

Dar galima gaut „N. VAIDILŲ 
TĘS“ praeitų (1921 -1922) 
metų 4 ir 5 sąsiuviniu, 

t

siuvimų
mm
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