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Naujus metus pradėjus.
Ir vėl praėjo metai, nugrimzdo į laiko armenį. Užsiskleidė 

dar vienas mūsų gyveninio knygos puslapis^ užgeso dar viena 
mūsų gyvenimo žvakyno žvakė, nukrito dar vienas musų gyve
nimo medžio lapas. Metai. Smulkutis lašelis amžinybės beri
biame okeane, didelis lašas žmogaus amžiaus mažutėje taurelėje.

Kas žino ir kas gali pasakyti, kiek tų lašų bėra mūsų 
kiekvienos gyvenimo taurėje? Kad tai būtų ir maksimumas to, 
kiek yra skiriama žmogui gyventi šioje žemėje, ir tai tebūtų 
vien akimirksnis. Muilo burbulas, švystelėjęs sekundai ir dingęs.

Tiesa, jaunimui rodos, kad 60—70 mėtų amžius, daugu-, 
mos žmonių tesulaukiamas, tai be galo, be galo il^aš laikas. Jo 
pabaiga kaž kur už neužmatomų tolybių, už jūrių marių. „60 '• 
metų? Ak, kaip daug! Dar visam kam bus laiko“.

Bet paklauskime senelį, tokį amžių išgyvenusį, ar ilga buvo 
jo kelionė. „Rodos, užvakar tebebuvau vaikas, rodos, vakar jau
nikaitis. Viskas lėkte pralėkė, kaip sapnas“—atsakys jisai.

Ar esate girdėjusios vieną arabų pasaką? Vienas žmogus 
ėjęs per dykumą ir įkritęs į armenį. Bet bekrintant pavyko jam 
pagrobti augančio atskardyje kero šaką ir jis pakabo ore. Viso
mis jėgomis jis laikos įsikibęs į tą Šaką-gelbėtoją, bet jau
čias ilgai taip neištversiąs. Bematant, beregint nuluš šaka — ir 
jis nugarmės į armenį. „Ak, kad nors valandėlę ilgiau, kad nors 
vieną akimirksnį!“ mąsto jis. Bet — o baisa! Jis mato: balta 
pelelė, iš kažin kur atbėgusi, ima graužti tą jo laikomą šaką. 
Pagraužus bėga šalin, o jos vieton ateina juoda ir vėl graužia* 
Ir taip jiedvi darbuojas pakaitais, nesiliaudami. Ir šaka vis eina 
plonyn ir plonyn.

Tas keleivis yra kiekvienas žmogus. Šaka — tai mūsų 
gyvenimas. Juodoji ir baltoji pelė — naktis ir diena.

Ta vaizdžioji pasaka itin pravartu atsiminti naujus metus 
pradėjus. Vėl 365 baltų pelių ir tiek pat juodų pagraužė mūsų 
gyvenimo šaką. 365 dienomis ir 365 maktimis tapo ji plonesnė. 
365 dienų ir 365 naktų nugarmėjo į amžinybę. 365 dienų ir 365 
naktų praleistų kaip? Ar tos dienos buvo tuščios, dykos ir bergž
džios, lyg tie nenaudingi pelai, ar pilnoj brandžios ir maistin
gos, lyg tie auksiniai kviecitį grūdai, atnešą brangaus derliaus? v
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2 Naujus metus pradėjus

Trumpas yra musų gyvenimas, laki valandėlė, bet nuo tos lakios 
valandėlės pareina visa mūsų amžinybė.

Tat, jei nenorime panėšėti į gyvulėlius, kuriems terūpi pa
ėsti ir pasilinksminti, tai jau kada kada, bet senus metus baig
damos, naujus pradėdamos, turime tiksliai, lyg sąžiningas buhal
teris, padaryti savo visų metų gyvenimo apyskaitą, susumuoti 
visas savo dvasios iždo įplaukas ir išlaidas. Kiek šiais praėju
siais metais pralobo mūsų protas? Kiek užaugo širdis? Kiek 
sutvirtėjo valia? Ką davėme iš savo dvasios lobio kitiems?

Jei visose tose rubrikose atsiras tik vieni nuliai ir nuliai, 
tai gausime atvirai sau pasakyti, kad veltui gyvenome tuos me
tus ir kad geriau būtų mums buvę visai jų nesulaukus.

Nė vienas gyvas daiktas čia žemėje nestovi vietoje, nesi
laiko nejudrioje padėtyje. Jei neina pryšakin, tai traukias užpa
kalin. Tat ir mes, jei pernai nenužengėme nė žingsnio pirmyn 
tobulybės keliu, tai pasitraukėme atgal, vadinas, esame bloges
nės, negu kad buvome užpernai. Neužmirškime to ir stengki- 
mės žingsniuoti nors mažais žingsneliais, bet nesiliaudamos vis 
pirmyn, vis augštyn. Jei sustosime, savo pačių, sunkumu imsime 
pulti žemyn.

„Gyvenimas yra trumpas — skubėkime būti geri!“ — ra
gina prancūzų rašytojas Amiel’is.

Kiek esame padariusios gero ir blogo, to, žinoma, niekaip 
negalime tiksliai nustatyti. Neš nėra apskaitomos pasekmės 
mūsų net ir paprasčiausių darbų, minčių ir jausmų, mūsų pasėtų 
ant gyvenimo kelio. Pačios nežinodamos, gal tapome kieno nors 
geradarėmis arba papiktinome tą, kurio n pažįstame ir niekados 
nepažįsime. Vienam. Dievui tėra žinomi galutiniai veikalo rezul
tatai, priekurio ir mes, kartais nenusimanydamos, pridėjome 
savo ranką ir kuris gal būtų išėjęs visai kitoks, kad nebūtumėm 
į jį įsimaišiusios mes, menkos, mažutės dulkelės. Nes kaip 
materiįaliame pasaulyje nežūva nė vienas atomas, taip ir dvasi
niame. Kiekviena, kad ir menkiausia, silpniausia, nežinomiausią 
žmogaus būtybė, palieka kokį nors pėdsaką gyvenime — kokią 
nors mintį, kokį nors pavyzdį.

Niekados neužmirškime, kad įmesdami į pasaulio iždą nors 
mažiausią gero dalelę mes jau tuo pačiu geriname pasaulį. Bet 
mėčioti tas daleles tegali tas, kas stengias tobulintis, kas tikrai 
gerai nori, kas yra geros valios žmogus. Kas stengias įsigyti geros 
valios, kasdien nors žingsnelį nužengti augštyn, iš to kiekvieno 
žodžio, kiekvieno darbo, kiekvienos minties eina gero spin
duliai — toli, toli į visas puses ir niekas negali pasakyti, kame 
jų galas.

Gražiausia ir kilniausia gyvenime yra ne jo regimasis, pa
viršutinis veikimas, bet tas noras, kuris jį gaivina, ta mintis, 
kuri jį kreipia ir vąldo. Todėl net ir siauriausiose kasdienio 
gyvenimo ribose uždarytas gyvenimas gali būti kilnus ir didis, 
jei nesiliaudamas kreipias į beribius idealo akiračius.
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Naujus metus pradėjus 3

Apsiskaičiusios ir apsimąsčiusios, su nauja energija ir su 
nauju pasiryžimu imkimės to kilniausio, to svarbiausio, to vie
nintelio darbo — tobulintis, krautis turtus, kurių negadina nei 
rudis nei kandis.

Pasiryžkime šiais metais:
1. Niekados veltui nepraleisti nė valandėlės, bet kiekvieną 

sunaudoti, kaip begalėdamos, geriausiai.
2. Nedaryti to, ką pasmerktumėm kituose.
3. Niekados neveikti iš piktumo, iš keršto.
4. Niekados nedaryti to, ko nedarytumėm žinodamos, kad 

už valandėlės mirsime.
Tai sunku, pasakysite. Žinoma, nelengva. Kiekviena kova 

su savo žemesniąja prigimtim yra sunki. Tačiau visuomet pa
keliama. Nes, kaip sako Ruskin’as: „Dievas visados duoda 
mums jėgos ir galimybės padaryti tai, ką liepia mums daryti“.

Marija Pečkauskaitė.

Draugėms studentėms.
Neveltui mes susirinkome Lietuvos universitetan. Netraukė 

čia mūsų linksmas Kauno gyvenimas, bet rimtas, sunkus ir at- 
sakomingas darbas. Mes susibūrėm iš visų Lietuvos kraštų, kad 
iš to mokslo židinio, mūsų universiteto, prisisemtume žinių, ir 
jomis apsišarvojusios stiprios stotume gyvenimam

Bet reik neužmiršti, kad, šalia mokslo darbo, šalia studijų, 
yra dar mūsų vienas uždavinys — visuomeninis veikimas. Šis ir 
nemažiau mums turi rūpėti. Pirmasis uždavinys tur eiti greta su 
antruoju. Mums rūpi įgyti žinių, bet reik draug mokėti tas ži
nias pritaikinti gyvenimui, o čia mums praktika — visuomeninis 
darbas.

Mes esame Lietuvos dukros, jos visuomenės dalis, — tai ir 
mūsų darbas ir mūsų studijos privalo eit ne mūsų vienų naudai, 
bet visuomenės labui.

Ligi šiol dar mės nieko, ar labai maža esame tai visuome
nei davusios, o visuomenė mums daug duoda tiesioginiu ir ne
tiesioginiu būdu. Ir šiuo momentu dauguma iš mūsų naudoja
mės įvairiomis pašalpomis bei stipendijomis; tai vis yra visuo
menės auka. Jei kiekviename duonos kąsnely jau yra daugelio 
patarnavimas, kada mes jį pačios uždirbam, tai kiek to patarna
vimo yra tame kąsnely, kurį mes dykai gaunam.

Bet nemanykim, kad tas visuomenės patarnavimas daromas 
dykai. Ne! Pareikalaus visuomenė iš mūsų atskaitos, ir turėsime 
jai atsilyginti, jei nenorėsime likti parazitais.

Mūsų skola visuomenei tai darbas. Toji visuomenė, kuri 
mus šelpia, tie visi vargšai ir vargšės, kurie sunkų darbą dirbda-
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mi, prakaituodami supila skatikėlius bendran iždan, iš kurio mes 
šėmiam mokslus eidamos, tikisi, kad mes kada nors patarnausim 
įgytomis mokslo žiniomis, įnešim ir jų tarpan šviesos, palengvin- 
sim jų gyvenimą, pagerinsim jų būvį.

Be darbo nieks pasauly nesidaro. Visa eina pagal Leidėjo 
žodžius, kurie buvo tarti Adomui: „Prakaituodamas valgysi duoną, 
kol nesugrįš! į žemę, iš kurios esi paimtas“. Darbu mes esam 
skolingos Dievui ir žmonijai — visuomenei, kurios nariais esame. 
Taigi, ta visuomenė negal būt mums svetima, visuomeninis vei
kimas mums visoms privalo rūpėti. ___

Bet paklauskim savęs, ar tas klausimas mums šiandien rupi. 
Deja! Čia galima rasti faktų, kurie parodys, kaip studentė tolima 
dar nuo gyvenimo. Paimkim pavyzdį. Mūsų universitete yra st-čių 
at-kių visuomenininkių Jsekcija. Ši sekcija gyvuoja jau kelintas 
mėnesis ir teturi vos šešetą narių, tuo tarpu kaip studenčių 
at-kių yra Šešiosdešimts. Šių metų moterų katalikių suvažiavimas 
tai aiškiausis faktas, kurs liudija nedovanotiną mūsų pasingumą. 
Studenčių čia tos teatsilankė, kurios atstovių roles vaidino. O 
visos kitos? Dar gi atsimenant, kad tai buvo šventadieniai, kada 
nebuvo universitete paskaitų. Galėjo būti viena priežastis, būtent, 
kad tai buvo kaimiečių moterų suvažiavimas, kurios, mums gal 
rodos, netur reikalų su studentėmis (dėl tos, matyt, priežasties 
ir sostinės poniučių maža atsilankė); bet labai klystame taip ma
nydamos.

Mūsų studentus, matyt, nemažiau įdomavo šis suvažiavimas, 
nes jie nej atingėjo atsilankyti, nors jokios pareigos jų nevertė. 
Jie įdomaujasi. Jiems ir mūsų reikalai rūpi, o mums kas rūpi? 
Mes, mat per amžius papratusios, kad mumis rūpintųsi, ir daug 
dar metų prabėgs, kol tas moteriškas nihilizmas išgaruos.

Tas mums studentėms garbės nedaro. Iš to tik galima pa
daryti išvada, kad visuomeninis veikimas ir pati visuomenė ma
ža mus interesuoja.

Gal kurios pasakys, kad visuomeninis darbas studijoms ken
kia. Man rodos, nekenkia, jeigu savo darbą mokėsim sutvarkyti. 
Jeigu paimsime mūsų sekcijose veikimą, vienoj kitoj aktyvus da
lyvavimas dar nėra masinis darbas. Tai yra tik paįvairinimas mū
sų darbo ir valandėlei atsitraukimas nuo sausų teorijų prie prak
tikos, prie gyvenimo. Keletas mūsų studenčių dirba, reikėtų dir- 
ti visoms. Reikėtų pasidalinti darbą, kurio tiek daug yra! Bet 
dar visuomeninio veikimo reikalas mums nevisai aiškus, o gal 
neįdomus.

Gyvenam mūsų valstybės tvarkymosi ir mūsų tautos atgi
mimo momentu. Darbo daug, darbininkų maža. Be to, dar tu
rim atsiminti, kad nors ir jaunutė Lietuva ir naujas valstybės 
tvarkymas, bet joje dar vyrauja senos, nudėvėtos pažiūros į an
trąją žmogaus lytį> — moterį. Visais gyvenimo klausimais mū
sų tauta neatsilieka, visose srityse stengiasi pasiekti aukščiausio 
kultūros laipsnio, tik šis klausimas — žmogaus moters klausimas 
paliekama šalia. O jei jis šiek tiek Keliamas, tai ne iš esmės ir tiks-
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lu, ką nors tobuliau prieiti, bet tik dėlto,- kad mada. Bet po ta 
mada slepiasi sumaterijalizėjimas ir egoizmas, kurio dėsnis, kas 
stipresnis — teisingesnis. Egoizmas valdė per amžius ir val
dys žmoniją, kol ji nepakils virš materijos, kol dvasios viešpa
tavimas bus paneigtas. Prieš materijai! zmą moteris neprivalo lenkti 
galvos; ji privalo imtis griežtos kovos prieš tą sumaterijalizėji- 
mą — čia jos uždavinys. Šiuo tai momentu laikas atsibusti ir 
mums, pažinti mūsų uždavinius. O žinodamos kokios pareigos mus 
laukia, stokim darban ir paraginkim dar tūkstančius mūsų sesių.

Mes turim duot pradžią. Iš mūsų tur išeiti to darbo, tų re
formų“ pradžia. Mes “turim pradėti ir visuomeninio darbo orga
nizavimą.

Mūsų gimnazijos draugės dauguma veikia ir šalia gimna
zijos, bet joms pirmutinė pareiga tai savytarpis lavinimas, kuo
pelės bei sekcijos, už tat joms sunkiau išeiti į platesnį veikimą. 
O mums kitokios sąlygos, kitokios ir pareigos. Pirmutinė mūsų 
oareiga studijos, bet greta jų ir gyvenimas ir visuomeninis dar
bas, nuo kurio mes negalim atsilikti, nes nėra kas čia mus pava
duotų. Mums nieks nenurodę kelių, mes turim juos pačios pra
siskinti. Taigi, taisyki m tuos kelius tinkamus, nes jais turės vai
kščioti sekančių kartų mūsų sesės. Jei tinkamus kelius praskin- 
sime, padarysime ateitį laimingą, bet jei klaidžiais keliais vaikš
čiosim, įvesim mūsų kartą į tamsią ateiti ir gėda mums bus per 
amžius!

Šiek tiek jau užmegztas visuomeninis veikimas draugių tar
pe mūsų universitete; tik daugiau aktingumo, draugės, irtas dar
bas plėstųsi. Naujai stojančios draugės įneša ir daugiau tuo 
darbu Susidomėjimo. Bet daugiausia galima laukti iŠ tų draugių, 
kurios dar gimnazijos suoluose. Tik dabartinių studenčių parei
ga jas į tą darbą prijungti ir geru pavyzdžiu pažadinti.

Taigi, atminkim kiekvieną valandėlę, kad didelė pareiga sle
gia mūsų pečius- A—tė.

Siekime aukštųjų mokslų!
Būdamos aukštesnėse gimnazijos klasėse, gal ne viena mū

sų esame didžiausiai susirūpinusios ateities klausimu. Gal ne 
viena klausiame savęs, kame būsime, ką mes veiksime baigusios 
gimnaziją? O kai daugiau įsigilini ir pamatai visą savo per tiek 
metų rinktą žinių bagažą—šiurpuliai paima. Rodos, nieko ne
žinai, be kaž kokių sausų teorijų ir keleto matematikos formulių. 
Žinoma, neturime per daug reikalaut iš gimnazijos, ji duoda, 
kiek gali; ji* mus tik priruošta prie tikrojo mokslo; ji nurodo, 
pamokina, kaip mes turime mokintis. Tik reikia mums mokėti 
iš jos imti. Bet, aišku, to dar toli gražu neužtenka. Mokslo
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6 Siekime aukštųjų mokslų

reikia ieškoti dar iš šalies: knygose, paskaitose ir k., nes kitaip, 
išėjusios iš gimnazijos jausimės beveik tokiais pat bemoksliais 
kūdikiais, kokiais buvome tik ką įstojusios. Kars nesugeba, ar 
dėl kitų kokių nors priežasčių nesilavina būdamas gimnazijoje, 
tas skaudžiai gauna atjausti tą spragą išėjęs iš jos.

Bet, šiaip ar taip, jokiu būdu negalima manyti, kad žmogus 
tik ką baigęs gimnaziją jau pilnai apsišvietęs ir jam to gana. 
Čie gauname bendrai kai kurių mokslų pačią pradžią, tik ap 
graibomis šį tą pažinti. Todėl, argi galime pasakyti, kad jau 
mums užtenka? Visai ne. Jei norime daugiau apsišarvoti mokslu, 
eikime jį toliau, stokime į Universitetą. Juk mes turime savo Lie
tuvos Universitetą! 5 ai geriausia proga, kokios dar niekados 
nebuvo.

Kadangi žmogaus gyvenimas taio trumpas, kad jis negali 
suspėti visų mokslo gilybių išsemti, tai imama koki nors viena 
mokslo šaka, kuri nagrinėjama plačiau, nuodugniau. Tam tikslui 
yra fakultetai, kuriais suskirstoma mokslo dalykai.

Mes galime džiaugtis, kad mergaičių nuošimtis mūsų Uni
versitete nemažas. Vienas asmuo yra pasakęs, kad Lietuvos Uni
versitetas yra moteriškiausis iš visų, kokius jis tik žino. Reiškia, 
lietuvaitės trokšta mokslo ir jo siekia. Mergaitės mėgsta įvairius 
mokslus. Yra mergaičių studijuojančių mediciną, gamtą, mate
matiką, filosofiją, istoriją, literatūrą, teisių mokslą ir 1.1 Ku
riame fakultete mergaitėms būtų naudingiau studijuoti — sunku 
pasakyti. Čia grynai subjektyvus dalykas ir patarti negalima. 
Vienai gali daugiau patikti literatūra, kitai medicina, trečiai tei
sės, ar matematika irtt. Užtai dar gimnazijoje būdamos turime 
pamąstyti, kas mus daugiau įdomauja, prie kokio mokslo turime 
didesnio palinkimo. Dažnai esti, kad studentės ar neapgalvoju
sios, ar iš nežinojimo įstoja visai į jai neatatinkantį fakultetą. 
Paskui, nepatenkinta, turi kilnotis iŠ vieno fakulteto į kitą ir tuo 
būdu gaišinti laiką. Mes turime skubinti mokytis, nes laukia 
mūsų visuomenė, o antra, neesame taip apsiginklavusios finan
sais, kad galėtume keletą metų ilgiau sėdėti universitete.

Abiturijentėms tenka išgirsti nuomonių, būsią mergaitėms 
pilnai užtenka gimnazijos mokslo, kad didesnio mokslo jos ne
turėsiančios kur pritaikyti, sunaudoti taip, kaip sunaudoja vyrai. 
Su panašiomis nuomonėmis mums nevertėtų skaitytis, nes jos 
jau nudėvėtos ir nieku nepamatuotos. Mokslas, Šviesa visiems 
ir visada reikalingas. Išmokslintas žmogus visur ir visada nau
dingesnis už tamsuolį Ta nuomonė, manau, nereikalauja plačių 
įrodymų. Mokslas reikalingas mums taip, kaip ir vyrams. Mes 
turime būti apsišvietusios taip, kaip turi būti apsišvietę vyrai. 
Tauta negali būti kultūringa, jei jos moterys bus pavergtos, tam
sios. Mokslingumo atžvilgiu nė vienu žingsniu nepasitikime 
nuo savo: draugų. Mūsų pareiga dabar nesnausti. Budėkime, 
negaišinkime laiko, kad paskui nesigailėtume ir, kad kiti nesaky
tų mums, jog mes buvome silpnos ir nemokėjome naudotis pro
ga. Nęvilkinkimę ilgai, praskinkimę kelią ateinančiai kartai tokį,
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kuriuo ji be vargo galėtų eiti toliau. Įsidėmėkime vieno galvo
čiaus mintį, išreiškiančią vilties sulaukti iš moters kaž ko nauja, 
gera: »Per naują moterį pasaulis bus atnaujintas“, sako jis. Ne
apvilkime jo. Iš tamsios, ar tik truputį, pasimokinančios mer
gaitės negalima daug ko tikėtis. Gyvename kultūringame pa
saulyje, dėlto neturime atsilikti nuo to pasaulio.

Abiturijentės, tik ką baigusios gimnaziją, ima mokytojauti. 
Tai nevisai normalus gyvenimo reiškinys, nors, gal kai kuriais 
atvejais, ir neišvengiamas. Jei tik nors šiek tiek leidžia aplinky
bės, nieko nelaukdamos stokime į Universitetą, o mokytojauti, 
jei tik norėsime, visada suspėsime. Čia ne viena gali paklausti: 
iš kur gi imti lėšų eiti tolimesnį mokslą? Tiesa, mes negalime 
reikalauti daugiau iš namiškių, kurie iš paskutinių centų mus 
leido į gimnaziją. Jie dabar tikisi jau iš mūšų sulauksiant pa
galbos. Todėl jokiu būdu negalima jų skriausti, dar daugiau iš 
jų imti* Bet tuo per daug nesirūpinkime. Jei turėsime keletą 
litų pradžiai, o ateityje — Dievas duos. Visai ir visai maža stu- 
dentų-čių v dalelė yra namiškių aprūpinama. Didelė jų dalis yra 
šelpiama Švietimo Ministerijos, kai kurių bankų, ar fondų sti
pendijomis. Bet dar didesnė dalis patys uždarbiauja sau mais
tui, turėdami tarnystes, pamokas ir 1.1. Argi negalime tikėtis ir 
mes to visko? Tik reik krutėti ir nuolat budėti, nes, kas pir
mesnis, tas geresnis. Žinoma, tenka studentėms-ams ir pavargti, 
bet neverta mums to bijoti. Gal labai retas kuris yia išėjęs 
mokslus be vargo, be medžiaginio skurdo. To neišvengsime ir 
mes. Prisiruošusios prie bet kokių, nors ir blogiausių, aplinky
bių, pasiryžkime neapsileisti.

Pirmaisiais Lietuvos Universiteto gyvavimo metais sunkes
nėse aplinkybėse teko gyventi mūsų studentėms ir studentams 
ypač dėl butų stokos. Dabargi šis klausimas jau netoks opus, 
nes pradedama steigti bendrabučiai, kame pragyvenimas pigesnis, 
negu privačiai. Todėl, draugės, nesivėluokime. Jau dabar 
laikas susimąstyti. Šiemet baigusios gimnaziją tuo po vasaros 
atostogų, kas tik gali, kuo gausingiausiai važiuokime į Lietuvos 
Universitetą Kaune aukštąjam mokslui eiti. 0. T—tė.

Red. p r i er aš a s. Kitame „N. V-tės“ sąsiuviny bus įdė
tas straipsnelis, arčiau supažindinąs su tais fakultetais, kurių 
mokslus mergaitės ypač mėgsta eiti.

Reikia mokytis svetimų kalbų!
s Čia norėjau pastebėti iš savo prityrimo, kaip sunku nemo

kant svetimos kalbos pakliuvus į aukštąją mokyklą. Pasijunti ta
da, kad turi surištas rankas ir žinai, kad nieko nenuveiksi tol, 
kol neišmoksi vienos ar kitos kalbos. Be to, negalėsi naudotis

- ’ • * '
t . - •
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nei literatūra, iš kur privalai imti sau medžiagos, nei nurodytais 
vadovėliais, ir pagalios, jei dar nemokėsi tinkamai užsirašyti, tai 
maža turėsi naudos iš žinių, kurias girdi iš katedros. Universi
tetas tai ne gimnazija, kur mokomės iš vieno tam dalykui skir
to vadovėlio. Čia pasirinktas spccijalybės dalykas tur būt pla
čiai išeitas. Reik visapusiai dalyką pažinti, išstudijuoti, reik daug 
skaityti. Del-to-aukš tojoje mokykloje neužtenka vieno kokio nors — 
vadovėlio, bet reik naudotis plačia literatūra apie einamą dalyką ir 
geriausius iš jų veikalus išstudijuoti. O tas priverčia knistis po 
knygynus. Ir čia be svetimų kalbų pasijunti it paukštė parištais 
sparnais. 4 akyli skristi, rodos, išsyk visa sužinosi ištirsi ir iš
moksi,—tiek veikalų, viens už kitą įdomesnis; ir pakyli visa ener
gija, bet, — nė iš vietos.

Nejustume to sunkumo ir reikalo svetimų kalbų, kad turė
tume užtenkamai literatūros sava kalba. Bet kadangi nė viena 
tauta negal apsieiti tik su savais kūriniais ir tai tik sava kalba, 
tai tuo labiau šiuo atžvilgiu yra neturtinga mūsų tauta. Užtat iT 
stinga mums tinkamų mokslui veikalų. Iš čia tai išplaukia sveti
mų kalbų mokymosi reikalas.

Iš svetimų kalbų universitete labiausia reikalinga vokiečių 
kalba. Šitą kalbą mokant, jau galima rimtai studijuoti. Nes viso
se mokslo srityse šia kalba visada galima rasti tinkamų veikalų. 
Ji tiks ir literatei, ir istorikei, ir teisininkei, ir medikei ir_ t. t. Ži
noma, gal kuriai iš draugių labiau patinka prancūzų kalba; lai 
mokosi ir jos, bet vokiečių praktiškesnė. Dar būt geriau mokėti 
ir tas abi kalbas *), ir dar daugiau, pet nelengva greitu laiku 
išmokti.

Čia turiu galvoj drauges, kurios rengiasi stoti universite
tan. Bet jei kurios ir nemanytų aukštųjų mokslų eiti, svetimą 
kalbą mokėti nors vieną būtinai reikalinga. Ypač mergaitėms. 
Nes jei jos neis aukštojo mokslo, tai baigusios gimnazijas eis 
mokytojauti ar valdininkauti, o čia be kalbų jau daug nustoja
ma. Pavyzdžiui, norint šiandien gauti aukštesnio laipsnio valdi
ninkės vieta, jau būtina mokėt viena ar kita, būtent, prancūzų ar 
vokiečių kalba. O jei mes lietuvaitės tų svetimų kalbų nemokė 
sim, tai mūsų vietas užims nelietuvės. Arba, kaip dabar Kaune 
kad yra (nors dabar, kada valdininkių skaičius sumažintas, gal 
to nėra), svetimtautės valdininkės, nemokėdamos lietuvių kalbos, 
verčia, pavyzdžiui, iš vokiečių ar prancūzų kalbų į rusų, o pas
kui lietuvaitės tą patį į lietuvių kalbą! Tai dar buvo pusė bėdos, 
nes lietuvaitės lig šiol mokėjo rusų kalbą. O dabar jau gimna- ? 
zijose jos nemoko ir būsimos valdininkės rusų kalbos nemokės. 
Taigi, jei lietuvaitės norės užimti geresnes vietas ir atsakomin- 
giau dirbti, privalo išmokti jau svetimų kalbų. Bet gal draugė, 
baigusi gimnaziją, mano mokytojauti, ai ir čia galima pasakyti, 
kad be kalbų bloga. Nes gimnazijoj įgytų žinių maža, teks jų 
dar ieškoti knygose. O gerų knygų iš pedagogijos ar psicholo-

#) Kalbant apie reikalą išmokt dvi svetimas kalbas, mes, po vokiečių, ^staty, 
tume pirmon vieton anglų kalbą. Red,
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gijos srities savų dar beveik kaip nėra, tat turime naudotis kitų 
tautų kuriniais.

Be to, dar reik pripažinti, jog ir kiekvienai inteligentei, nors 
ji minėtų pareigų neitų, o kitaip apsispręstų, svetimų kalbų bent 
viena vis dėlto privalu mokėti.

Nors gimnazijose, sakoma, kalbų maža išmokstama, bet, 
man rodos, stropiai atsidedant, galima būtų pasiekti tiek, kad 
galėtum laisvai naudotis nors vienos svetimos kalbos veikalais.

Šį kalbų mokymosi reikalą norėjau priminti draugėms tam, 
kad kol dar gimnazijoj, kreiptų į tai daugiau dėmesio, nes pas
kui gyvenime jau maža tam laiko. K. Balevičaitė.

Vaidilučių misija sodžiuje.
Kokio mokslo man reikia?

Jus žinote, brangios Vaidilutes, kiek daug kaimo sesučių 
eina mokslą gimnazijose ir toliau, tik yra abejonių, ar kuomet 
nors jos norės grįžt į kaimą, iš kurio jos yra išėjusios? Ar 
jų mokslo šviesa pasieks „ant žemės vargti“ likusių brolių ir 
seselių?

Toji didelė tiesa, kad kiekvienos tautos tikras gyvenimas 
yra sodžiuje, o ne mieste, — pas mus dar neįvertinama. Taigi, 
tikroji Lietuva yra mūsų kaimuose, o ne Kaune ir ne Vilniuje... 
Kol sodžius yra tamsus, nekultūringas, tol tauta yra tokia pat, 
tol krašte — vargas, tol tautos vadai būna netinkami žmonės, 
nes „vienakiai būna aklųjų vadovai“ ir tt. ir tt. Visos iš to ky
lančios nelaimės sunku atpasakoti.

Kas neskaitė—teperskaito Airių įžymaus rašytojo Rųssel’io 
nedideles knygeles „Apie Kooperaciją“, kurios ir lietuvių kalba yra 
išleistos. Jose yra tiek daug gražių minčių apie kaimo gyvenimo 
prasmę, apie miestų kenksmingumą tikrai civilizacijai, jog jas 
perskaičius galima net nudžiugti, kad pas mus, Lietuvoje, didelių 
miestų kaip ir nėr.

Savo keliu aišku, kad mūsų kaimo gyvenimas tol negalės 
tapti tuo, kuo jis privalo būti, kol jis neturės užtektinai inteli
gentų, kurie sugebėtų jį į šviesos, doros ir gerovės kelią 
nukreipti.

Nereikia jokių ypatingų socijologijos studijų kad supras 
tum, kodėl mūsų krašte tenka girdėti tiek ludnų dejavimų.

Šviesos mums trūksta! Tos skaisčios šviesos, kuri nušvies
tų mūsų kaimų tamsių griūčių gyventojų protus ir sušildytų jų 
širdis. Kol šios šviesos mūsų liaudies akys nematys, tol ji 
ieškos savo džiaugsmo alkoolyje ir paleistuvystėje, kurie musų 
tautą veda į išsigimimą.
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Šviesos mūsų kraštui pirmoje eilėje reikėtų laukti iš moky
klų. Tačiau tai ne paslaptis, kad mūsų kaimų mokyklos dažnai 
yra tik mokyklų parodijos, kur ne tik šilumos, bet ir šviesos 
dažnai trūksta. Mokykloje, kurioje mokina dažnai mažai išsila
vinę ir net nesąžiningi žmonės, vaikai dažnai net gerai raidžių 
neišmoksta rašyti; o apie proto ir širdies lavinimą ką jau ir be
kalbėti! Tik retas vaikų savo tėvų ar savo asmeninių privalumų 
dėka negenda tokioje mokykloje.

Vaikai, ta tikroji Lietuvos ateitis, dabar atiduoti į pus
inteligenčių ir dažnai netgi į menkos vertės žmonių rankas! Ar 
tai neskaudu!

Ne syk tenka pamanyti, kad toji ar kita mokykla daugiau 
bloga padaro, negu jei ten visai mokyklos nebūtų, nes iš jos 
išeis pramokyti žvėriukai, kurie sugebės daugiau pikta padaryti, 
negu kad jie be jokio mokslo būtų likę.

Dabar, kai, palyginant, tiek daug mūsų jaunimo eina mok
slą Lietuvoje ir užsieniuose, kyla klausimas: „Ką jis, tas jauni
mas, mano daryti, kad mūsų kaimų žmones ir tamsumo nelais
vės išvaduotų? Baigęs aukštesnį ar aukštąjį mokslą, ar jis norės 
eiti ten, iš kur jis yra kilęs, kad kaimiečiams brolišką pagalbos 
ranką ištiestų? Ar gal jie norės tapti miesto ponais, pamėgdžio
jančiais kitų, turtingų šalių ponus?“

Tačiau nesunku pramatyti, kad Lietuvos gimnazijos ir savo 
bei užsienio universitetai greitu laiku pagamins mūsų mažam 
kraštui reikalingą valdininkų skaičių. Jau dabar ministerijose 
dažnai reikalaujama iš stojančių valdininkų universiteto diplomo, 
taigi, matyt, yra konkurencija; po kelių metų ji bus dar smar
kesnė. Akylus žmonės pranašauja, kad greitu laiku Lietuvoje 
bus gimnazijas, o gal ir universitetus baigiusių net per daug, 
reiškia, bus inteligentų neturinčių sau darbo ir uždarbio, vadina
mojo inteligentų proletarijato. Bus daug tokių, kurie, padėję nemaž 
energijos ir lėšų, gal skolintų, diplomui gauti, negalės užtektinai 
uždirbti save užlaikyti.

Tačiau spėjama, kad jie visi grūsis į miestą, manydami, ten 
sau atatinkamų vietų gauti, j kaimus vargu ar jie norės eiti, 
ypač jei jie nebus agronomai ar gydytojai, o tapti kaimų moky
klų mokytojais jie gal ir nenorės ar negalės, neturėdami tam 
pedagogiško prisirengimo.

Tuo tarpu dar reikalingi gimnazijų mokytojai, bet ar tiek 
daug musų kraštui gimnazijų reikia? Apie profesijonalių mokyklų 
svarbą ir jų kaip ir nebuvimą Lietuvoje čia kalbėti netenka.

Šios trumpaj išreikštos mintys nėra naujos, jas kartoju tik 
kad vaizdžiau nušviesčiau mūsų krašto inteligentijos padėt}.

Taigi, kas plėš tautos dirvonus, jei dauguma gimnazijų 
mokinių ir universiteto studentų-čių, kalbėdami apie savo ateitį, 
apie^ savo norą Tėvynei tarnauti—pirmoj eilėje turės norą užimti 
aukščiausias vietas, norės stogą dengti, kuomet dar tikro pama
to nėra? Koki iš to gali būti daviniai, nesunku’pramatyti. Ne
tvirtas pamatas neilgai gražų stogą laiko...
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Taigi nesakykime: „Plėšti dirvonus—toks nedėkingas dar
bas. Gal atsiras mulkių tam darbui dirbti, bet aš sū mano ga
bumais, su mano mokslu apie tai nesirūpinsiu...

„Man tinka įtaisyti sau oranžeriją, kurioje rečiausios rūšies 
svetimų kraštų gėlių auginsiu. Jos džiugins mano akis iras jų 
nesigailėsiu gėlių parodoms skolinti... Filosofija, o gal astro
nomija... Kokie tai vis gražūs, įdomus mokslai. Ant kalno užli
pus, kaip lengva kvėpuoti, taip gera gyventi toli nuo paprastų 
žmonių kasdieninių rūpesnių.“

Taip, kai kurie žmonės gali tais gražiais mokslais užsiimti 
ir jiems gyventi: jie bus gal tų dalykų profesoriais mūsų vienin
teliame universitete, bet ar tiek daug tų profesorių mums reikia?

Tiesa, kad kiekvienas inteligentas gali, ir net privalo įvai
riomis mokslo šakomis įdomautis, bet mokytis vien mokslui 
dauguma negali.

Kituose, turtinguose kraštuose dažnai sutinkama abiejų ly
čių jaunuolių, kurie eina aukštąjį mokslą pasirinkdami sau gry
nai mokslinį tikslą. Tai, paprastai, turtingųjų vaikai. Vidurinio 
luomo jaunimas ten iš anksto numato sau būsimo darbo dirvą 
ir prie to darbo tiksliai ruošiasi.

O pas mus besimokinančio jaunimo daugumas, išeinąs jau 
ne iš vidurinio, bet iš žemesniojo visuomenės luomo, dažnai turi 
tokių pat aukštų siekimų kokių, pav., Anglijos lordų vaikai tegali 
turėti.

į mokslo girią pakliuvus, daug prisieina tam jaunimui varg
ti, nes savo lėšų mokslui neturint, reikia vis žvalgytis, iš kur pi 
nigų gauti. Toks amžinas rūpestis labai mokslo darbą trukdo 
ir nepaprastai gadina būdą, ne syk iš idealistų — kietaširdžius 
materijalistus padarydamas. Iš svetimos kišenės gyventi papra
sti — ir nėra sveika.

Mūsų jaunimo dažnai klaidingo kelio pasirinkimą galima 
paaiškinti jų tėvelių — bemokslių mokslo dalykuose — neišmany
mu; bet sunku pasakyti, kuo būtų galima pateisinti kai kuriuos 
gimnazijų mokytojus, kurie savo mokiniams teikia stačiai fanta 
stiskųvpatarimų.

Čia nenoriu pasakyti, kad aukštojo mokslo siekti nereikia, 
bet kad jo siekiant visų pirmiausia reikia pastatyti sau šiuos 
klausimus:

1. Ar aš užtektinai savo lėšų turėsiu aukštąjam moks
lui įgyti?

Rusijoj buvo galima matyti daugybės studentų, kurie atvyk
davo į * etrapilį ar Maskvą tiesiog „be kapeikos kišenėje“. Ka
dangi ne visi galėjo rasti užtektino uždarbio, tai daugelis jų ver
tėsi ne visai sąžiningomis operacijomis. „Idealistai, mokslui pasi
šventę ir tt.“, dažnai jie save vadindavo. Buvo kartais ir tokių, 
kurie mokslą įgiję likdavo be sveikatos ir per tai savo mokslu 
niekam negalėjo patarnauti. Bet daug buvo ir tokių, kurie nuo 
idealų kalno nuslinkdavo gati žemai, savo egoistiškų tikslų be-
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siekdami. Pav., pažinojau vieną vargšę siuvėją, iš kurios dau
geliu atžvilgių labai gero įspūdžio daręs studentas išviliojo jos 
sunkiu darbu sudėtus skatikus, nuduodamas žadąs ją vesti, o 
paskui nuo jos pasislėpė; ir daug panašių kitų dalykų galėčiau 
papasakoti; prie jų pridera ir tokių skolų darymas, kurių nėr vil
ties grąžinti.

Kultūringuose kraštuose aukštąjį mokslą tik tie eina, kurie 
tam reikalui savo lėšų turi, arba kurie ypatingų gabumų turėda
mi ir darbštumu pasižymėję — stipendijų gauna.

O pas mus beveiin<iekvtenas~a gimnazistas ė, baigdami gim
naziją, svajoja apie stipendijas, visai apie tai nesirūpindami, ar 
jis ji to vertas-a, ir ar ateity visuomenei, ar tiems asmenims, iš 
kurtų pinigus gauna, tikrai galės atsilyginti pagal jų norą.

— Kai kurie žinodami, kad stipendijai yra už juos tinkames • 
nių kandidatų, net nesigėdi intrigų daryti, kad tik save pravestų. 
Čia jau aiškus nesąžiningumas egoizmui tarnaująs, o €h am o 
padedamas. Kokio gero gali laukti Tėvynė iš tokios rūšies 
žmonių?

Kumščių ar intrigų pagalba savo karjeras darantieji — tai 
tautos parazitai, nors jie ir kažin kaip norėtų vaidinti naudingų 
bitelių rolę.

Taigi, brangios skaitytojos, būkite prisirengusios gyvenimo 
kely sutikti žmonių, savo kišenėse net po keletą garsiųjų užsie
nių universitetų diplomų nešiojančių, kurie tačiau savo elgesio 
liniją nustato ne kaip rodo civilizuotų žmonių, o Afrikos zulusų eti
ka. Bloga, kai tie, kurių dvasios ypatybės tik žemiausioms visuo
menėje vietoms užimti vos bepritiktų — veržiasi tapti tautos va
dais... Užtai laikykite sau šimtą sykių per didesnę garbę praščio- 
kėliams kaimiečiams, šventos žemelės maitintojos, darbininkams, 
ranką paduoti, negu šitokiems mokytiems pseudoveikėjams. Ši
tokių raginamos, nepasiduokime pagundai jų keliais eiti.

Taigi, jūsų pirmu klausimu bus: Ar aš užtektinai savo lėšų 
turėsiu, aukštajam mokslui išeiti ir jei ne, ar aš tą galiu padaryti 
nenusižengdama sąžinei?

Gryna sąžinė ir kilnus, nors ir negarsingas gyvenimas te
būnie pirmuoju tikslu.

2. Ar, besimokindama, aš nestatau pirmuoju tikslu: karje
ros padarymą, norą išeiti iš savo tėvų luomo, kad tapčiau pane
le ar ponia?

3. Ar norėdama ypač aukštąją mokslą eiti, aš per tai visų 
pirma nenoriu naujų įspūdžių ieškoti, ko tiek daug žada įdomus 
studentų gyvenimas, arba, pav., į užsienius važiuodama gal turiu 
noro savo pažįstamiems imponuoti svetimų kraštų matymu, sve
timų kalbų mokėjimu ir tt?

4. Ar mano mokslas bus Lietuvos branduoliui — jos liau
džiai, jos kaimui naudingas?

Nepamirškime, kad kiekvienas mūsų yra narys to didelio 
kūno, kuris vadinasi tauta, panašiai, kaip kiekvienas krikščionis, 
pagal šv. Pauliaus žodį, yra Bažnyčios, Kristaus mistinio kūno

A
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narys. Tatai mes savo gyvenimą tvarkyti privalome pagal to 
kūno reikalą, o ne atvirkščiai.

Mūsų tauta šiais laikais privalo pavyti civilizuotąjį pasaulį 
pirmučiausiuose dalykuose, reiškia, jai pirmų pirmiausia reikia lyg 
pradedamąją civilizacijos mokyklą išeiti, paskui vidurinę, vėliau 
aukštąją. Šių dienų inteligentijos karta privalo paruošti dirvą atei
nančioms kartoms. Negalima taip gyventi, lyg po mūsų mirties 
būtų pasaulio galas, bet taip, kad po mūs gyvenantieji žmonės 
dėkingai mūsų darbų santvarkų minėtų. Mes plėšime dirvonus, 
mes arsime ir akėsime, bet gal tik kitiems skirta sėti, javų aukso 
mūrus augant matyti, juos pjauti ir grūdus į aruodus pilti. Su 
tuo reikia sutikti... Kitaip darydami, sumaišysime pasaulyje nu
statyta tvarką ir patys, savo krašto gerų dienų nematę, ir kitiems 
jų neduosime regėti. __

Kaž kuris prancūzų galvotojas yra pasakęs: „ Individualizmas 
dažniausiai būna egoizmo žiedas.“ Individualizmą, gera jo pras
me visur ir visuomet galima užlaikyti, ir net reikia, bet visur kur 
reikia savo sumanymus derint prie visuomenės, visumos labo.

Grįždamos prie liaudies, — kurios civilizazijos pionierėmis 
mes norime būti, galėsime konstatuoti, kad per didįjį karą ji su
sipažino su civilizuotų tautų ligomis, bet tikros civilizacijos vai
sių ji dar nėra ragavusi. (Kaip tai ir liūdna, — bet ir apie mūsų 
inteligentijos dalį ta patį galime pasakyti).

Lietuvos kaimui civilizuoti reikalingi: geri mokytojai-os, 
geri gydytojai-os ir geri ūkio dalykų žinovai-ės. Pridėčiau dar 
ir geri kunigai, tačiau tai maža nuo mūsų norų pareina.

„Pasigailėjimo noriu, o ne aukos“, — kas taip yra pasakęs 
ir dažnai kartojęs?

Tat giliai širdin šiuos žodžius {dėjusios, brangiosios Vaidi
lutes, bent jūs mūsų kaimų gyventojų pasigailėkite, panorėkite 
tapti jų mokytojomis, rodančiomis jiems kelią į geresnę ateitį, ir 
jų žaizdų gydytojomis, ir jų dažnai blogų dvasios vadovų ap
leistą darbą norėkite atlikti, mokindamos pažinti ir mylėti Dievą 
dvasioje ir tiesoje.

Tik tą visą darydamos, nemanykit iš savęs aukos daryti. 
„Pasigailėjimo noriu, o ne aukos“ (Oz. VI, 6; Mat. IX, 13; XII,8).

: Julija Žilevičaitė.
IS SI

Juokdarys ir karalaitė.
Labai linksma buvo karaliaus rūmuose. Nebuvo ten nė 

vieno senio nei gyžuoklio. Pradėjus jaunu karalium ir jo gra
žiąja žmona, baigiant mažiausiu pažu, visi buvo juokūs, džiaus- 
mingi žmonės. /

Labiausiai šėldavo karaliaus juokdarys. Berods jo liežuvis 
buvo smailus ir jo pajuoka dažnai per virš skaudi. Bet tie, ku-
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riemš tą kartą ji tiesiog nekliuvo, juo labiau juokėsi. Nuo jo 
taiklių sąmojų niekas nebuvo apsaugotas, net ir pats karalius. 
O, juokdarys galėjo savo liežuviu nugrūsti nuo sosto karalius 
ir labai mandagiai sudraskyt į skiautelius ir nepalikti juose svei
kos vietelės; jis galėjo taip pat žeisti ir užgaulioti, ir su druska 
žaizdas sūdyti, ir kankinamieji negalėjo nė žodžio prieš tai pa
sakyti, nes jis darydavo tai labai grakščiai ir švelniai ir nepa
prastai mandagiai. Negera buvo turėti jį už neprietelį. Bet jo 
puta nė su kuo nesulyginamo juokdario. Karalius nebūtų jo 
atidavęs už jokius pasaulio turtus.

Karaliaus dukrelės juokdarys neužkabindavo. . Jis nematy - 
davo jos beveik niekados. Ji tebebuvo dar labai jaunutė. Tai 
buvo tęva mergelė, kaštoniniais plaukais, lyg rudens lapai, per 

• kuriuos šviečia saulė, ir mąsliomis akimis, lyg senas, skystas 
auksas. Ji nėmaž nepritiko prie balsingo, linksmo karaliaus 
dvaro; Ji labiausiai mėgo sėdėti žaliame sodne, tankių alyvų 
pakrūmyje ir sklaidyti senas knygas ir folijantus, suieškotus ap
dulkėjusioje biblijotekoje. Arba ji mąstydavo ir dainuodavo pati 
sau. Taip rado ją kartą juokdarys jos kvapiame atskydume.

— Rūme dvaro panelės mokos naujo šokio — tarė jis.
— Ar norite pažiūrėti, kaip nemikliai jos tai daro karalaite? 
Karalaitė pakratė galvelę.
— Man tinka būti čia, mielasis juokdary—atsakė ji.
— Ar neilgu taip vienai, karalaite?
— Neesu viena. Štai bitelės, ir gėlės, ir vabalėliai, ir dru

giai — viskas čia gyva.
Juokdarys užmiršo dvariškąjį šokį rūme. Jis atsitūpė šalia 

karalaitės ant vejos.
— Aš žinau pasakų apie visus tuos gyvulius ir gėles ap

link jus — tarė jis. Ar norite, kad jums papasakočiau?
— Labai noriu — atsakė ji. — Iš kur gi žinai tiek daug?
Jo liesas, tamsus pajaco veidas beveik apsiblausė.

lai buvo seniai, karalaite. Gyvenau kitą kartą viena
me mažame namelyje pamiškyje su savo tėveliu ir motinėle. 
Ji žinojo daug apie augalų ir gyvulių gyvenimą.

Karalaitė padėjo jam ant peties savo siaurą rankutę.
— Kode! tu išėjai iš namelio pamiškyje?
— Lauke buvo pasaulis Jis vadino ir viliojo. Ir aš pa

klausiau šaukiamas.
— Pasaulis? — paklausė vaikas. — Ar jis gražus?
Juokdarys pažvelgė tolybėm
— Je — tarė jis susimąstęs. —Ar jis gražus?
Paskui jis ėmė pasakoti karalaitei tiesą ir pasaką, sumaišy

tą su viena kita.
Jis pasakojo apie genį, kurs taip švariai meistrauja, ir apie 

bičių vaškinius trobesius; apie Čebatėlių gėlę, kuri ten auga, kur 
Dievo Motina buvo pametusi savo pantapliuką, ir apie didelius, 
baltus debesis, kuriuose gyvena angelėliai.

Karalaitė godžiai klausėsi.

X
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Linksmukui rados kaž kaip keista, šviesaus, kaip auksas, 
vaiko akių žvilgesio žiūrimam. Nuo tos dienos jis dažnai atei
davo pas karalaitę. Jis niekuomet nepavargdavo pasakojęs ir tap
davo su ja beveik poetu.

Kartais jis bandydavo pasakoti karalaitei juokus, mėgdžioti 
dvariškius. Bet jis neįviliodavo nė vienos šypsenos į mažas 
lūpeles.

Kartą jis paklausė, kodėl ji nemėgstanti jo juokų.
— Jie skaudūs tiems, kuriuos tu pajuoki, mielasis juokda

ry —• tarė ji.
— Bet tie geri žmonės jų negirdi. Juk aš pasakoju jums 

vienai, karalaite.
Ji pažiūrėjo į jį tylėdama.
Paskui atsakė:

— Tavo veidas palieka visai kitoniškas, kai tu taip išjuoki 
žmones, taip žiauriai ir su tokia panieka. Tartum mauniesi kaž 
kokią piktą kaukę. Šiaip jau tu esi juk toks geras, mielasis 
juokdary.

Tą dieną karaliaus juokdarys susimąstęs nuėjo į savo kam
barį. Jis nusimanė su karalaite esąs kitoks, kaip su karalium 
bei karaliene ir su jų dvariškiais.

Kas gi buvo kaukė: geras ar blogas? per vakarienę jis bu
vo be ūpo. Tai aisitiko pirmą kartą.

Laikas ėjo. Karalaitė augo ir gavo, spindžiu brokatu apsi- 
vyturus, pasirodyti dvare. Ir kai ji sėdėjo už stalo, juokdarys 
neturėjo blogosios kaukės, nes jos meilus, šviesus žvilgesys 
dažnai ilsėjos ant jo.

Juokdarys vis dar tebepasakodavo jai istorijas. Tik nebe
buvo tai jau pasakos j bat įvairūs matyti ir pergyventi dalykai, 
nes jo būta daug keliauta po pasaulį ir girdėta daug ko keisto 
ir nepaprasto. -

Karalaitė klausė atsidėjus, kaip kad vaiku būdama. Ji ma
žai teatsimainė. Ji buvo tyli ir mąsli, kaip pirma ir vis dar ne
pritiko prie trukšmingos dvaro draugijos. 1 ik vienass dalykas 
pakito: juokdarys nebevaikščiodavo pas ją į sodną. Kai ji no
rėdavo klausyti jo istorijų, ji liepdavo iškilmingai pašaukti jį į 
savo puikų priimamąjį kambarį. Ir jos sena dvaro dama sėdėjo 
pašalyje. Bet ji Šaukdavo jį beveik kasdieną.

Juokdarys niekados pirmiau nebūdavo toks linksmas. Bet 
palengvėle, pamažėle jis kito. Jo kietumas tirpo meilaus kara
laitės žvilgesio užgaunamas. Jo pajuoka retai tebūdavo karti. 
Jis erzindavo geraširdiškai, kur pirma piktai pajuokdavo.

— Pagalios tu turi savo tikrąjį veidą, mielasis juokdary 
tarė jam karalaitė.

Jis nusijuokė.
— O rasit ir tai tėra vien kaukė?
Ji žvilgterėjo į jį su pasitikėjimu.
— Ne, juokdary, tu esi geras.
Jis pabučiavo su pagarba jos rankelę.

I
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Kartais ateidamas pas ją, jis atsinešdavo mandoliną. Jis dai
nuodavo jai. Jis turėjo žemą, švelnų balsą, skambantį minkštai, 
lyg aksomas. Jis dainuodavo savo tėvynės dainas, gražias, liūd
nas gaidas. Karalaitė sėdėdavo išsitiesus savo sunkiame skap
tuotame krėsle ir klausydavo nejudėdama. Jos žvilgesys klaidžio
davo, lyg nieko nematydamas, pro langą, per žalią lygumą. Bet 
kartais jis grįždavo ir stabtelėdavo ant juokdario veido. Ant to 
veido, kurs rados švelnus, liovęsis dėvėjęs piktumo kaukę.

Ir taip ėjo laikas.
Ir vieną dieną atėjo juokdarys pas karalių.
— Sire — tarė jis — atleiskite mane.
Karalius žiurėjo į jį nustebęs.
— Ei,juokdary, kas tave apniko? Kodėl nori išeiti?
— Rūmas man per ankštas.
— Pirmiau niekados nebūdavo. Kode! dabar?
— Aš per senas juokdariauti.
— Vos keturių dešimtų metų!
— Sire, mane vilioja pasaulis.
Karalius žvilgterėjo į tamsų, sopulingą savo linksmuko veidą.
— Neatrodai tokiu, kurį pasaulis vilioja. Pasakyk man tie

są, prieteli.
Juokdarys atsigręžė.
— Sire, jūsų vaikas yra per meilus.
Tylu rados erdvoje menėje. Vyriškiu stovėjo prieš kits ki

tą nejudėdamu.
Karalius paėmė savo juokdario ranką.
— Tai eik, mielasis prieteli.
Jis nebūtų jo atidavęs už visus pasaulio turtus. Bet jis 

leido jį nuo to laiko, kai jis liovės nešiojęs kaukę.
— Ryto metą veltui laukė juokdario karalaitė. Surišęs sa

vo pundelį, jis išėjo.
Ant lango, pro kurį ji taip dažnai žiūrėdavo jam bedai

nuojant, gulėjo gėlių puokštė. Vienų paprastų pievos gėlių, apie 
kurias jis pirma visados jai sekdavo pasakas. Spindėjo ant jų 
vandens lašai, lyg rasa — arba ašaros. F. Neerhalt.

. 9 ■

Vargas vargą veja...
Neramiai nerias valanda paskui valandą. Vis laukiu, ilgiuos 

gražaus vakaro, kaip žaidžia saulė, kaip žaidžia ežero bangos, 
viena kitą veja smarkiai ir pailsusios atsimuša į krantus.

Rodos, širdis krūtinėj plaka kaskart smarkiau, sieloje vis 
auga skardi ir galinga daina... Pakils ji aukščiau debesų, aukš
čiau žvaigždžių, bus ji amžina, begalinė; duos ji gyvybės kitoms 
sieloms. Giliai {sieksiu, daug nežinoma pažinsiu.
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Jaučiu visa siela, visa dvasia, kad daina ilga, graži, laimin
ga, bet joje daug vargo ir nelaimių. Viskas, kas joje* yra, gyva 
man, išnašu; vienumos himną tveria... Tenebūna Šis sapnas 
vien mano vaidentuvėsišsvajotas! Tegul lieka tas sapnas kilnus^ 
Tegul mato, kaip mylių dainą; kaip kenčiu, nerimstu dėl jos, kaip 
laukiu gražaus jos akordo. - . — .

Tas mažutis mano gyvenimo kampelis, apsuptas mėnesie
nos migla, kur aš nuo didelio ilgesio ir vargo kiekvienoje nelai
mėje slėpsiuos. Tam kampely tetryška iŠ žalio akmens uolos 
gaivinąs ir gydąs vanduo. Ten aš gausiu sielai stiprių pajėgų. 
Ir skrendu svajonėmis paskui savo dainos vaizdą. Vaizdas pi
nas—nerias paskui vaizdą; vis tolyn vilioja. Daug žada...

Bet kas man padės sulaukti to gražaus vakaro ir jo kil
nios dainos?! Kas paduos ranką beskęstant gyvenimo bangose, 
kas duos naujesnius dainos akordus?..

Gyvenimo aplinkybės s pilnos tamsių audrų. Nėra kas at
jaustų, ko trokštu; vargas savo šaknis kaskart leidžia gilyn. Kas 
valanda maldauju Aukščiausio malonės: Jo pagalba kilni, šventa, 
vilties suteikia kiekvienam. • Sulaukiau to gražaus gaivinančio 
vakaro! Kaip greitai praslinko tos neramios valandos! *

Eisiu, eisiu tuo keliu, kur prieš savo akis turėsiu saulę, 
malonios man bus gyveninio audjos, be pertraukos giedosiu be
galinę dainą.

Išėjau. Lyg iškarto viskas atsimainė, lyg kiton kąralijon 
įėjau.. Šviečia saulė, gilus toksai mėlynas dangus, kitoks laukų 
ūpas. Pavakario varsos tylios, švelnios, raiškios. Viską priden
gia plonutis ore nuaustas šydas. Vėjelis švelnutis dvelkia...

Tai prasideda daina. Ir skamba jos aidas džiaugsmingas. 
Prisiminė vaidentuvėj svajingas sapnas, nušvito visa karalija. Per 
veidus riedėjo gailios ašaros, liūdėjo siela.

Einu viena. Su gamta galima vien tylėti, vien klausytis 
jos slėpiningų balsų. Jau valandėlė kaip einu, o manęs nieks 
nemato nei negirdi.

Einu lipu per kalnus, žengiu žingsnius atsargiai. Kokia 
aš silpnutė! Vargo dukrelė! Einu ir bijau neįlipsianti į kalną... 
Man baugu, kad nesutraškėtų Šakelė po kojų. Nusimenu, kada 
sušlama medžių šakose koks paukštis. Bet vis tik einu šitan 
kraštan, kur matau saulę, girdžiu begalinę dainą.

Vos bepradėjau lipt į kalną, imti dainos akordą, mane su
tiko dar didesnis vargas brolelis. Širdis pradėjo mušti lėčiau... 
Begalinis skausmas savo visomis pajėgomis veržės iš krūtinės. 
Silpo man visos pajėgos. Nors^ jaučiu ant skruostų išverktus 
ašarų takus, jaučiu, kaip dar gelia krūtinėj, tačiau eisiu kad 
ir viena.

Einu. Ir vėl nieko nematyti, nei gyvos sielos aplinkui. 
Jaučiu savyje skaudžią tylą.

Tylu. O, kad galėčiau nors valandėlę tyloj pailsėti! Bet 
nėra laiko: gyvenimas nors pilnas sunkybių, bet trumpas, jame 
negalima nei valandėlės ilsėtis.
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Lipu pamažėli į kalną, klausaus dainos. Tačiau aš _yienul 
viena tarp vargo bangų, nieks neišgirsta mano skundo, liūdesio 
begalinio. Einu toliau. Va, pratėgiuj stovi eilė lieknųjų berže
lių. Pasiklausiau, kaip jie graudžiai verkia dejuoja apie nežinomą. 
Jie verkia, rauda daug—o aš—viena... Ir iš_ krūtinės skausmingai 
išsiveržė balsas: „Man vargas“. Ir dūstelėjo vienas, atsi
liepė kitas ir per visą eilę nubėgo slėpiningas ūžesys. O, kad 
turėčiau sparnus, skrįsčiau toli su slėpiningu užėsiu į nežino
mas gyvenimo bangas...

Tik rankas ištiesus aukštyn ir vilties akimis žiūriu į aukštį, 
maldaudama Visagalio pagelbos.

Bet šauksmų aidai vien ir pasilieka aidu... Valandėlė—ir 
vėl vargas apsiaučia... Aukštaičių Jaunuolė.

Tėvelio sodely
(Iš atsiminimų.)

Nė vienos savo gyvenimo valandos nerandu tokios, kuri 
man teiktų tiek malonių prisiminimų, kaip toji užburto vakaro 
valandėlė, kurią aš pergyvenau tėvelio sodely. -

Buvo vėlus gegužės vakaras. Tėvelio sodely medžiai žydė
jo. Jaunučių gėlių kvapas veržėsi pro langą pirkios vidun. Toks 
ramumas! tokia tyla; rodos net žvaigždelės nebmirgėjo ir pilnu- 
tis mėnulis valandėlei sustabdė savo kelionę. Ir jis norėjo įsi
klausyti tai žemės tylai. Oal įdomavo užgirsti žemės keistenybių, 
sužinoti jos paslaptis. Bet žemė, rodos, miegojo. Jokios gyvy
bės nebuvo. Medžių lapai nejudėjo. Visa gamta sapnavo vieną 
sutartinį sapną.

Tėvelio sodelis, man rodės, lyg koks pasakingas vaizdas.
Nuvargusi nuo dienos rūpesčių, rymojau prie lango ir gė

rėjaus tuo stebuklingu vakaru. Toji užburta tyla sužavėjo mane. 
Aš nejaučiau, nebežinojau kur esu. Siela skraidė kaž kur toli, 
toli. Tolimojon ateitin ji paskendo. Ir daug ten pamatė, daug 

- ten patyrė...
Toji žavinti naktis atidengė man daug gyvenimo paslapčių. 

Gyvenimo prasmė, jo tikslas man dar buvo neaiškūs, nes dar 
nedaugei dienelių buvau gyvenusi, bet jo vargų jau buvau ra
gavusi. Šį pasakingą vakarą buvau užmiršusi visa, tik gražusis 
gyvenimas man vaidenos. Tik ateitin veržėsi siela. Bet ko? Vie
nintelio dalyko tada geidė mano širdis — mokytis. Kas tas mo
kslas dar nežinojau, tik mačiau mano amžiaus vaikus jau senai 
besimokinančius. Man rodės, kad tada aš visa žinočiau — gy
venimą, pasaulį, kurio pats žodis tada man toks paslaptingas, 
toks nesuprantamas, bet drauge įdomus ir viliojantis rodės.

Vėl pažvelgiau į žvaigždutes, į pilnutį žiedų sodelį, ir dar 
gražesnis jis man pasidarė. Jis toks buvo malonus, toks gražus,

u
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kaip gražus man vaidenos ateities gyvenimas, kurį šis užburtas 
vakaras man pranašavo. Ir suspaudė sielą baisus ilgėsys, Grei
čiau, tik greičiau priartink, laike, visa, ką davei man šį vakarą 
patirti — atskleiski man ateitį!..

— Jau laikas miegoti, vaikeli! išgirdau tėvelio balsą. Išbu
dinta iš tų vakaro monų, nesupratau ko .tėvelis norėjo. Bet jis 
dar kartą pakartojo:

— Uždaryk langą. Jau vėlus vakaras, laikas miegoti.
Ėjau. Taip sunku buvo skirtis su tuo pasakingu sodu. Tė

velis nesuprato manęs. Sunkūs dienos darbai jį nuvargino. Jis 
poilsio norėjo. Manęs poilsis neviliojo. Man norėjos visą gražią 
naktį ten prarymoti, kad siela galėčiau nuskristi, dar toliau 
pamatyti...

Po to praėjo dar daug gražių vakarų, bet tokio pranašingo 
jau nė kartą nebuvo. Dar kartą norėčiau sulaukti tokio vakaro, 
tokios paslaptingos tylos, dar kartą norėčiau išgirsti tokį pra
našavimą. .

Ko troško kadaise siela, gyvenimas, rodos, jai suteikė. Bet 
ko ji dar neberimsta, ko dar iš jo laukia? Gražusis gyvenime, 
ar bestengsi patenkinti sielos troškimus? Gilė.

* Dvi mokytoji.
Siluetės.*

Bėgdama atmintimi per ilgoką įvairių savo mokytojų eilę, 
visados sustoju ilgiau prie dviejų jau arti galo stovinčių tos ei
lės asmenų. Nors ir viena ir antra trumpai valandėlei tebuvo 
susidūrusi su manim šio gyvenimo sūkuryje, tačiau abidvi taip 
ryškiai ir gyvai stovi prieš mano akis, tarsi vakar tematyti, šalia 
viena kitos, kontrasto dėsnio sugretinti, nustelbdami ne vieną 
savo kolegę ir kolegą, su kuriais daug ilgiau teko man ben 
drauti. Kodėl? Man rodos, dėl to, kad jųdviejų būta užbaigtų 
tipų, galima sakyti, savo rūšies tobūlybių. Juk kiekvienas griež
tai apibrėžtas piešinys visumet įsmenga į atmintį.

I.
M-lle Adelę Durand suradau Züriche iš skelbimo ir susi

tariau vaikščioti pas ją prancūziškai konversuoti. Tuojau pat su
pratau, kad visokie abstraktūs dalykai turi būti išimti iš mudvie
jų kalbos, nes jie m-lle Adelei nėmaž nerūpi. Tat iš karto atsi- 
stojova ant konkrečiausio pamato ir per pirmąją pamoką jau su
žinojau visą savo mokytojos ■ bijogra.fiją. Kad ji esanti Belgijos 
feripininko vienturtė duktė, kad išėjusi Lieže kažkokią augštes- 
niąją mokyklą ir gavusi mokytojos diplomą. Sugrįžusi namo, bet 
ten gyvenimas esąs nepakenčiamas; tėvai neinteligentingi žmo
nės, jokios tinkamos draugijos — nes ji temėgstanti vien inte-
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ligentų draugiją — ir nuobodumas nuobodumas! (M-lle Durand 
be galo mėgo žodį „inteligentingas". Per kiekvieną pamoką var
todavo jį mažiausiai kelioliką kartų). Ilgai ji neiškentusi iškelia
vusi į margąjį pasaulį laimės ieškotis.

—- Ir tamstai nebuvo gaila palikti tėvus pačius vienus 
senatvėje?

— O, nesu tokia sentimentalė. Mūsų charakteriai labai ne
sutinka, tat bendras gyvenimas tetiekia vienų nemalonumų. Gy
venti su jais? Mon Dieu, tai būtų buvus 4š~mano pusės pet dL___ _
dėlė auka. Kiekvienas turi teisės būti laimingas, n’est-ce pas? 
Vieną kartą tegyvename, tat reikia gyvenimu naudotis.

— Bet tamsta, žinoma, dažnai savo tėvelius lankai.
— O taip, jau buvau du kartu per tuos aštuonerius me

tus, kuriuos gyvenu Šveicarijoje. Reikia kai kada, nieko ne
padarysi.

—- Kad aš turėčiau dukterį ir ji telankytų mane sykį per 
ketveriū’? metus, koks skaudus ir liūdnas būtų mano gyvenimas.

— Matau, tamsta esi labai sentimentalė, mademoiselle. Ką 
aš ten veikčiau dažniau? Kad žinotumėt, kaip ten nuobodu! 
C?est ä mourir! Juk ir aš reikalauju pramogų. Atostogomis pasi
naudodama, noriu nukeliauti į vieną kitą Šveicarijos vietą. Per
nai buvau St. Moritz’e su labai linksma draugija. Tik, deja, 
tai daug kaštuoja. O, žinote, tomis privatėmis pamokomis ne 
per daug tegalima uždirbti. Tai nepastovus dalykas. Šiandien 
turi daugiau, rytoj mažiau. Gaučiau kartais rimtai susirūpinti, 
kad ne tėvų siuntinėjamoji pensija.

— Stebiuos tamstos gerumu — tariau juokdamos.
— Tamsta juos apleidai, taip retai telankai, o jie dar tams

tai siuntinėja pensiją.
— Kaip gi kitaip? — nusistebėjo ji- — Juk būdama jų 

vaikas, esu tuo pačiu ir jų turto savininkė.
Smalsiai žiūrėjau į ją, gyvai man visa tai pasakojančią. Jau, 

tur būt, nebedaug žingsnelių teskyrė ją nuo trečiosios dešim
ties galo. Neaukštas, kresnas, bet gašiai suveržtas stuomuo, pra
šmatniai sudėstyta kaštoninių plaukų frizūra, stambūs, taisyklingi 
skaistaus veido briežiai, didelės iškilusios žalsvai-pilkos akys, 
rimta veido išraiška. Junonos tipas. Visa bėda, kad tam veido 
tipui neatitiko per žemas stuomuo. Būtų buvus graži, kad ne 
meilumo stoka veido išraiškoje ir kažkoks kvailumo bruoželis, 
visai, žinoma, ne vietoje taip dažnai kalbančiame apie inteligen
ciją asmenyje.

— Ar tamsta tą ieškomąją laimę radai? — paklausiau.
— Radau daug laimingų, malonių valandėlių, kurių namie nie

kados nebūčiau turėjusi. Nieko nepriklausau, nesu priversta 
kęsti kieno nors kaprizus, darau ką noriu — ar tai nėra jau ge
roka laimės dalis? Namie niekados nebūčiau turėjusi nė tokios 
inteligentingos draugijos, kokia čia dabar naudojuos. Juk beveik 
visi mano mokiniai — studentai.
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Per kitas pamokąs sužinojau, kad m-lle Adelė turi vilties 
pasiekti ir realesnę laimę. Esąs, mat, toks monsieur Ostrovski, 
lenkas, jos buvęs mokinys, su kuriuo ji turinti labai meilių san
tykių. Jam dabar reikėję persidangenti dar dviem semestram į 
Friburgą. Ji tikintis, kad pabaigus jam savo studijas, jųdviejų 
tie meilieji santykiai apsivainikuosią jungtuvėmis. Jis esąs trės 
gentil, trės intelligent, trės comme ii faut, lenkų aristokratų gi
minės ir turtingas. Žinoma, vyras būtinai turįs duoti žmonai ge
rą materijai į būvį, kitaip nesą senso tekėti. O, žinoma, esą kliū- 

-—xių ir intrigų — vous comprenez, mademoiselle. Aristokratinė 
giminė nori, kad jis vestų aristokratę. Bet jei jis mylįs kaip tik 
ją? Ar vienas aristokratas, net ir karalių giminės, padaro mera- 
liansą? O juk ji gėdos jam nepadarysianti, ji mokėsianti tinka
mai elgtis augštakilmėje draugijoje — ne veltui esanti išėjusi 
aukštesniąją mokyklą. Sako lenkų aristokratus esant pusiau pran
cūzus, tai ji būsianti jų tarpe kaip namie. Ak, tas lengvas, be 
rūpesčių, be darbo aristokratų gyvenimas — quei bonheur! O 
dar su jos exterieür, su jos išvaizda — tikriausiai nebūtų jai 
nuobodu aristokratų sferoje.

Tuo tarpu monsieur Ostrovski siuntinėjo jai retkarčiais iš 
Friburgo atvirutes su romantinėmis scenomis, kuriomis ji gėrėjosi.

Taip, l’amour—tai didis žodis, svarbiausis gyvenimo žodis. 
Meilė esąs įdomiausis dalykas, labiausiai įvairinąs gyvenimą, tie
kiąs daugiausia gėrio. Kur tik prasidedąs flirtas, ten tuojau vis
kas įgaunąs kitokių, margų spalvų ir dingstąs nuobodus gyve
nimo pilkumas. O tas gėris, tas margumas juk ir esąs gyveni
mo tikslas ir prasmė. Vieną kartą tegyvename, naudokimės gy
venimu.

Taip kartą panelei Durand išplaukus į filosofijos jūrą, ne
sistebėjau, kad „meilūs santykiaiu su ponu Ostrovskiu nė kiek 
nekliudė jai marginti savo gyvenimą visiems jos inteligentingiems 
mokiniams padedant. Kartą atėjus, susitikau priemenėje su išei
nančiu jaunikaičiu juodomis, lyg anglis, garbanomis ir akimis, 
giliomis ir ugningomis, lyg Vezuvijaus krateris. M-lle Adelė, 
nepaprastai nudžiugusi, pranešė man tuojau gavusi naują mokinį 
sicilietį. Labai, labai interesingas. Koks temperamentas, koks 
gyvumas! Ji baisiai mėgstanti italus.

Kitą kartą pataikiau į truksmingą sceną. M-lle Adelė su
pykusi smarkiai barė savo šeimininkę. Nors žmonėms bepyks- 
tant nėra tinkama valanda juoktis, tačiau niekaip neiškenčiau, iš
girdus savo mokytoją kalbant vokiškai. Berods, ji kalbėjo grei
tai ir gana laisvai, bet kaip tarė žodžius! Ch visur prancū
ziškai š.

— Iš habe ništ erlaubt meine Sašen zu rühren! — šaukė ji. 
-7- Das Madšen darf ništ in mein Zimmer — z taip pat prancū
ziškai—gehen!

Seimininkei išėjus, ji tuojau ėmė man skųstis sugrįžus ką 
tik iš miesto radusi savo kambaryje bevaikščiojant šeimininkės 
mažą mergelę.

4
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— Ar prapuolė koks daiktas? Ar ji padarė tamstai kokios 
žalos? — paklausiau.

— Ne. Viskas, rodos, vietoje.
— Taikąlamstai kenkia, kad vaikas pavaikščios po kambarį?

— Tai dabar mano kambarys. Moku už jį ir niekas netu
ri teisės čia vaikščioti. Nemėgstu vaikų. Vaikai tai tiktai ne
tvarka ir nešvarumas.

— Kai tamsta ištekėsi už pono Ostrovskio ir susilauksi 
savo vaikų, tai kitaip kalbėsi.

— O, saugok Dieve! Vaikai reikalauja per daug aukų, rū
pesčių ir išlaidų. Ir kas iš to tėvams? Rezultate—jokio dėkingu
mo. Ir, žinoma, dėkingumo negalima nė reikalauti: juk jie ne
prašė tėvų atvesti juos į pasaulį.

— Kame gi tamsta mokeis vokiečių kalbos? — paklausiau, 
kreipdama kalbą prie kito dalyko. ,

— Mokiaus mokykloje. Bet gerai kalbėti čia Zūriche te- 
įpratau.

— Keistai tamsta ištari kai kuriuos žodžius.
— Ak, prancūzams tai labai sunki kalba Bet man rodos, 

aš apgalėjau visas sunkenybes ir kalbu visai gerai.
Ėmiau jai rodyti jos klaidas.
— Ne, tamsta, tur būt, nenugirdai. Aš gerai žinau, kaip 

tai tariama.
Ir norėdama išrodyt! savo gerą akcentą, tarė vėl iš ir Zimmer,
— Ar ir dabar tamsta ištarei gerai?
— Mais oui, absolument.
Pamojau ranka. Teesie gerai. Iš tikro, tai buvo nuosta

biai užbaigta asmenybė. Tikras ratas. Nei pridėsi, nei atimsi. 
Nei į ką įkibsi. Dabar man galutinai paaiškėjo, kodėl iš karto 
pastebėjau jos veide kvailumo bruoželį. Man ji buvo įdomus 
tipas. Tokio naivaus ir atviro egoizmo dar lig šiol nebuvau 
sutikus.

įdomu man dar buvo sužinoti jos religinius įsitikinimus. 
Kambaryje nebuvo nieko, kas būtų rodę kokias nors jos nuo
mones toje srityje: nei kryželio prie lovos, nei jokio švento pa
veikslėlio, nei maldaknygės. Ant sienų temargavo pono Ostrovs
kio siunčiamos atvirutės, o ant stalo, be prancūzų kalbos vado
vėlių, tegulėdavo koks nors sensacinis 4 prancūziškas romanas. 
Tat sykį paklausiau:

Kokios tamsta tikybos?
— Katalikė. Bet juk mūsų laikais tai nebeturi jokios reikš

mės. Dabar kuomet kiekvienas inteligentingas žmogus jau^yra 
nusikratęs tais senovės prietarais.

Pasakė tai taip tvirtai įsitikinus savo^’įneklaidingumu," ka: 
tuomet, kai kalbėjova apie jos vokišką akcentą.

— Ar ir tamsta, būdama inteligentingas žmogus, irgi ne- 
atsilikai nuo kitų?

Mdle Adelė iŠ tokių augštybių pažiūrėjo į mane, tartum 
užgauta paties to paklausimo, kurs jos nuomone, tur būt, rodė
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mane lyg kiek abejo jant, kad taip yra. Ir visai be reikalo, nes aš, 
Dievaž, nė kiek neabejojau.

- —. Man rodos, klausti nebereikėtų. Kas turi mokytojos 
diplomą ir bendrauja su studentais — inteligentingiausiais žmo
nėmis, tas nėra įtariamas obskurumu atsakė išdidžiai.

— Ir gerai tamsta jauties?
— Kodėl ne? Juk tie tikintieji žmonės tokie suraišioti. Ir tai 

užginta, tai uždrausta; ir tai nuodėmė. Čia eik j bažnyčią, čia 
melskis namie —ak, kaip tai nuobodu! O aš myliu laisvę.

— Tai kam tamsta’gyveni?
Kas tai gali žinoti? Ir kam galvoti apie tokius nuobodžius 

dalykus? Aš nieko neprašiau užgimti, o jei jau gimiau, tai sten
giuos išnaudoti tą gyvenimą ir saldinti jį, kiek begalėdama.

— Bet kas paskui?
— Kaip tai paskui?
— Na, kaip ateis mirtis?
Oh, taisez-vous, mademoiselle! Kam minėti tokį bjaurų 

daiktą? Aš apie tai nemąstau. Ateis, tai ir mirsiu. Bet galvoti apie 
tai—baisiai neįdomu ir blogai veikia į nervus.

Sykį radau m-lle Adelę labai sujaudintą. Pasisakė gavusi 
nuo tėvo žinią, kad jos motina sunkiai serganti. Gydytojai radę 
vėžį. Nebesą jokios vilties.

Matydama m-lle Adelę stipriai sujaudintą, ėmiau, mąstyti, 
kokiais čia žodžiais reikia paguosti „inteligentingą, pasiliuosavusį 
nuo prietarų žmogų“ tokiame atsitikime.

— Aš tamstą be galo užjaučiu — tariau. — Tamsta, žinoma, 
tuojau važiuosi namo?

— O ne! Tokia baisi liga, paskui mirtis, karstas, laidotuvės... 
visa tai perdaug baisu ir sunku. Ką aš ten padėsiu? Jie turi 
jau gailestingąją seserį. Be to, nenoriu mesti savo lekcijų.

Sako vėžį esant užkrečiamą... Ak, baisi liga!...
Aš tylėjau, o ji atsidususi, vėl ėmė kalbėti.

Žinoma, reikės man ten važiuoti, būtinai reikės — bet 
paskui. Anot gydytojų, mano motina tegyvens daugiausia mė
nesį. Kaip tik paskui bus atostogos... Ak, mademoiselle, koks 
baisus rūpestis nukrito man ant. galvos! Žinai tamsta, ko aš 
bijau? Kad mano tėvas nevestų antrą kartą. Dar nėra toks per- 
senęs. Tai būtų tiesiog« baisu. Juk jis mane plėšte apiplėštų. 
Aš, vienintelė fermos savininkė, gaučiau dalytis ja su ta žmona 
ir gal dar su vaikais! Kiek man bekliūtų? O ar negali ir viso 
ko užrašyti, jei norės, kad kokia jauna už jo tekėtų? Juk ir taip 
atsitinka.

Vienas tėra būdas apsisaugoti nuo tos nelaimės — man su 
tėvu apsigyventi. Aš, žinoma, neleisčiau. Bet baisi man viena 
ta mintis. Koks ten gyvenimas? Senas tėvas, pilni prietarų, ne- 
inteligentingi gentys ir kaimynai... ūkio darbai...

Nabagė buvo iš tikro stipriai susirūpinusi. Mane tas susi
rūpinimas pastūmė padaryti tai, ką jau buvau ketinusi pirmiau: 
galutinai užbaigti su ja savo lekcijas. Ėmiau jos tiesiog baise-
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tis. Jau man jos visiškai užteko. Ne buvo apie ką bekonver-
suoti. Be to, ir konversacijos mokytoją buvo ji labai menka, 
nes visą laiką kalbėdavo pati, nėmaž nesirūpindama, kiek ir kaip 
kalba mokinė. Tat atsisveikinau, linkėdama kuo geriausiai išspręsti 
visas problemas* ■■ •.-’.•

Už kelių savaičių dėl kaž kokios universiteto šventės 
žadėjo būti iškilminga studentų eisena, kurios ir aš iš
sirengiau pažiūrėti. Minioje ūmai atsidūriau greta m ile Durand, 
kuri visa spinduliuota ir džiaugsminga stovėjo po ranka su nu
blukusiu, ilgaveidžiu blondinu.

— Monsieur Ostrovski h- kaž kokiu trijumfingu balsu su
pažindino ji mane tuojau su juo.

Užtai jojo kažkokiame nualusiame veide nepastebėjau džiau
gsmo nė kibirkštėles. Lygiomis žiūrėjo jis į viską, tartum visu 
kuo bodėdamasis. „Vargiai beįvyks m lle Adelės svajonės apie 
jųdviejų meilių santykių apvainikavimą“—pamąsčiau sau.

— Kadangi skubėjau toliau, tai pasakius keletą žodžių, at
sisveikinau su inteligentingąja pora.

Prasidėjus atostogoms, besirengdama išvažiuoti iš Zūricho 
atsiminiau palikusi pas m-lle Durand vieną savo prancūzišką kny
gą ir nuėjau jos atsiimti. Radau savo buvusiąją mokytoją besto
vinčią prieš veidrodį ir bebandančią gedulingą skrybėlę ilgu veliu
mu. Kambaryje buvo netvarka. Džiaugdamos, kad geduliai jai la
bai pristovį, — ji atrodanti su jais trės distinguėe — ji tarė:

Matai tamsta, kraustaus; rytoj važiuoju į Belgiją. Jau dvi 
savaiti, kaip mirė mano motina. Monsieur Ostrovski patarė man 
važiuoti ir prispirti tėvą padaryti tam tikrą dokumentą, kad visas 
jo turtas man priklauso. Kai turėsiu rankoje tokį dokumentą, 
tai tegu jis sau ir veda — ramiai galėsiu toliau gyventi Züriche. 
Jis tuomet ir neras norinčios už jo tekėti. Ak, ką reiškia vy
riškis! Tuojau yra patartis, yra išėjimas iš kiekvienos painijos.

Daugiau nebemačiau panelės Durand ir nieko apie ją ne
begirdėjau. Marija PečJcauskaitė.

(Bus daugiau).

Šv. Pranciškaus Salezo draugystė su šv. Joana Šantaliene 
ir šių dienų panseksualizmas.

Praeitais metais jau rašėme „N. Vaidilutėj“ apie šių dviejų 
šventų žmonių draugavimą. Tuo tarpu apie tai yra išėjusios dar 
vienos naujos knygos*), kurių proga ir mintimis tatai ir šioj vie-

* ■

Die Freundschaft des hl. Franz von Sales mit. der hl. Johanna Franziska 
von Chantal. Eine moraltheologische-i sterische Studie von Dr. theol5 M i c h a e 1 
Müller. 19j3 Verlag Kösel & Pustet, München
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toj dar norime į tą dalyką grįžti papildydami, kas aną kartą buvo 
rašyta.

Tarp daugelio šventųjų vyriškių draugavimų su šventomis 
moteriškomis, kokias žino istorija, nė vienas nėra toks aiškus 
prieš viso pasaulio akis, kaip šventųjų Pranciškaus Salezo ir Joa
nos Santalienės draugystė, kurios kaip tiesioginiai palaikai yra 
tie apie 500 Šventojo vyskupų laiškų ir taip pat maldingos ba
ronienės eilė laiškų bei užrašų. Nė viena iš žmonių draugysčių 
nebuvo gaivinama tokios vidingos bei švelnios meilės ir nepa
siekė tokio tobulo abiejų asmenybių susiliejimo vienybės jaus
me, kaip šioji; ir nė viena kita draugystė nebuvo taip giliai reikš
minga abiejų šventųjų religiniam gyvenimui.

O tačiau kaip tik šis draugavimas šiandien nėra teisingai 
pažįstamas. Lengvamaniai tiki juo pateisint savo meihnėji- 
mąsi. Rimtieji apgailestauja šį faktą kaipo šiaip tokio nuostabaus 
Šventojo žmogišką silpnybę; katalikų šventųjų garbinimo piktos 
valios kritikai tyčiodamiesi rodo į atskirus išsitarimus, ištrauktus 
iš jųdviejų korespondencijos; netgi kai kas drįsta ištart, kad Au
kščiausioji Katalikų Bažnyčios Vadovybė pakeldama juodu į 
šventųjų skaičių nežinojus apie šią jųdviejų draugystę, ir todėl 
dabar susirūpinusi ją laikyti slaptoje, nors, kaip žinoma, ponia 
Čantalienė yra pirmutinė daugiausia dėjusi pastangų iškelti ir 
greitinti dievobaimingojo vyskupo į šventuosius pakėlimo pro
cesą, ir visi likusieji šventojo raštai bei laiškai paskelbti su pri
mygtinu Bažnyčios pritarimu.

Šitokių įtariamų tvirtinimų pamatas niekada nebuvo nei is
torijos dokumentai, nei padavimai arba legendos, bet vien tiktai 
šiandien per nesugriaujamą tiesą laikomas tvirtinimas, būsią įvai
rios lyties asmenų draugavimas,, nors ir labai prašmatnus, betgi 
yra tiktai lytinio skatulio išveiksmis.

Iš tikrųjų! Ar tarp vyriškio ir moteriškos yra galimas tikras 
draugavimas, tai yra, meilė be lytinių skatuliu įtakos, — šis klau
simas yra sprendžiamas nuo amžių. Senovės pasaulis, rods, šios 
problemos neturėjo, kadangi moters niekinimas tais laikais net 
negalėjo sukelt minties apie tokio draugavimo galimumą. Nes 
juk net ir pats moterystėn suėjimas tada buvo atliekamas dau
giau kaipo pilietinė pareiga, o ne iš širdies palinkimo; į patį mo
terystės gyvenimą buvo žiūrima daugiau kaip į neišvengiamą prie
monę žmonių giminei palaikyt, nekaip į intimingą asmeninę ben
drybę. Ir tiktai kai krikščionybė pareiškė vyrą ir moterį esant 
vieno dangaus Tėvo lygiai mylimais ir lygių teisių vaikais bei 
paveldėtojais, ir kai ji mergystę gynė kaip aukščiausią susivaldy
mo ir asmenybės sudvąsinimo punktą ir rodydama Kristaus bei 
jo motinos mergelės pavyzdžius reikalavo artintis prie šio idea
lo, — tada buvo duotos psichologiškos prielaidos draugavimui 
tarp vyro ir moters. Kol į moterį žiūrėjo tik kaip į lytinį pada
rą, draugavimas -tegalėjo būti tik vyrų su vyrais. O kada moters 
siela buvo pastatyta tokion pat pagarbon kaip ir vyro, tai ir mo
teris patapo tinkama draugaut. Ir juo istorijai einant moteris dau-
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giau atsiekė pirmiau tik vienam vyrui skiriamo išsilavinimo ir 
kultūros, juo labjau ji tuomi visose visuomenės, ūkio ir viešojo 
gyvenimo srityse stojo kaip lygi prie vyro šalies, tuo labjau di
dėjo draugavimo ryšių galimumas, tuo gausingesni darėsi drau
gavimo ryšiai tarp įvairios lyties asmenų.

Tokiems draugavimams dažnėjant pasirodė, jog jie išbudin
davo visus sieloj glūdinčius padėlius pilnam veikimui ir tuo bū
du teigiamai paveikdavo charakterio lavinimą ir darbingumą, bet 
taip pat paaiškėjo, jog tokis artimas dviejų įvairios lyties asme
nų draugavimas tiek sukiršindavo pajautų ir lyties skatulius, ku
rie pirmajam žmogui puolus nuodėmėn tapo žmoguje atpalaiduo
ti, jog toks draugavimas taip pat labai priartindavo ir dorinio 
susigadinimo pavojų. Tuo būdu etiškas šitokių draugavimų įver
tinimas patapo tokia problema, kuri nuo renesanco laikų buvo 
gvildenama dideliu interesu iki šių dienų. Taip pat verčia apie tai 
galvot kiekvieną moralės teologą ir sielų ganytoją.

Būtų neteisinga užsimerkt prieš didelį galimą kilt iš tokių 
draugavimų pavojų ir žmones laikyt angelais; betgi, iš kito šono, 
nei psichologiški, nei teologiški, nei istoriški argumentai nepa
remia pažiūros, kuri šiais laikais labai išsiplatinusi panseksualis- 
tinių idėjų įtakoj, būsią kiekvienas toks draugavimas yra tiktai 
daugiau ar mažiau lytinio skatulio Švelnus išveiksmis. Nes šitas 
tvirtinimas pirmiausia nepastebi fakto, jog ir tarp vyriškos bei 
moteriškos psichės (sielos) esama tos atatinkamybės, kuri sudaro 
kiekvienos meilės pagrindą; anaip tvirtinantieji ir negali šios tie
sos įžiūrėt, kadangi modernasis panseksualizmas, kaip ir visi tie 
šių dienų izmai, nepripažįsta juk dvasinės sielos žmoguje esimo 
ir dėlto visus žmonių palinkimus ir skatulius stengiasi aiškint 
tik iš kūno priežasčių. Toliau, tokie pro tauto jai neigia, kad že
mesniuosius skatulius gali valdyt aukšti meno, mokslo ir ypatin
gai religijos idealai; ir tuo būdu jie palaiko tą matžrijalistišką pa
žiūrą, kuri žmogų stato lygiai su gyvuliu. Pagaliau, panseksua- 
lizmo šalininkai įtarinėja ir nesuteptą tyrumą tokių asmenybių, 
kurių dorinį didumą neginčijamai paliudija istorija, o Bažnyčia 
patvirtina, pakeldama juos į šventųjų skaičių.

Iš tokių draugavimų, antai, čia galima paminėti legendos 
išaukštintą draugavimą šventojo Pauliaus apaštalo su Tekle ir 
šv. Petro su Petronėle, draugiškus santykius tarp Ambraziejaus 
ir Monikos, Jeronimo ir Gaulės, Chrizostomö ir Olimpijados, Ve- 
nancijaus Fortunato ir Radegundos, Bonifaco ir Lijobos, Pran
ciškaus Asyžiečio ir Klaros. Reikia atsiminti, kad tokios drau
gystės visada laikydavosi ypač mistikos srity, tose vadinamose reli
ginio gyvenimo aukštybėse, kaip antai, nekalbant apie menkesnius 
pavyzdžius, draugavimas šventųjų Hildegardos Bingeniškės su 
Ouilbertu de Gemboux, Kotrinos Senietės su Marabottu, Tere
sės su Jonu nuo Kryžiaus*), Pranciškaus Salezo su Joana 
Santaliene.

Apie Kotriną Senietę ir Teresę rašyta nN. V-tėj“ praeitais metais,
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* Tatai yra katalikų mokslo uždavinys įrodant, jog grynai dva
sinė meilė yra visai galimas dalykas ir psichologišku atžvilgiu, 
kovoti su tokiu nepagrįstu panseksualizmu, kuris skleidžiasi pla
čiuose liaudies sluoksniuose netgi nesustodamas prieš pačias 
švenčiausias asmenybes ir paskutiniame gale net prieš Bažnyčios 
sprendimą tas asmenybes kanonizuojant; reikia parodyt pansek- 
sualistiškpjo principo neteisingumas, prieš jo netikinčiųjų šalininkų 
principą „nisi videro, non credam“ (nepamatęs netikėsiu) pasta
tant istorijos tiesą ir tuo būdu patiekiant nesutepto šventųjų ty
rumo eksperimentinį įrodymą.

Kadangi praeitais metais šv. Pranciškaus Salezo 300 metų 
mirties sukaktuvių proga viso krikščionių pasaulio akysv buvo nu
kreiptos ir į šį jo šventą draugavimą su šv. Joana Šantaliene, 
kuris yra turėjęs labai didelės reikšmės abiejų šventųjų religiniam 
gyvenimui ir jutimui, tai minėtojų knygų autorius kun. Miuleris 
ir ėmėsi dokumentingai, iš versmių išdėstyt šių dviejų šventųjų 
draugavimo eigą ir tuo būdu, kaip juodu patys būtų norėję: 
visiškai atvirai, visiškai teisingai, be jokio istorijos tiesos susilp- 
ninimo arba papildymo.

Kiekvienas panašus draugavimas turi indivildualių bruožų, 
nes draugavusių charakteriai juk galėjo būti labai įvairūs; paly
gink, antai, tik Jeronimą su Pranciškum Salezu; betgi palyginant 
draugavimo laiškų korespondenciją esminguose psichologiškuose 
fenomenuose (sielos reiškiniuose) gauni tiek daug panašių ele
mentų, jog jau pagrindingas vienų vieno tokio draugavimo išty
rimas duoda tvirto pagrindo teisingai įvertint ir visus kitus tuos 
šventus draugavimus. Šiuo atveju įžvelgimas į nuostabią šven
tųjų Pranciškaus ir Joanos sielų draugystę spirs kiekvieną neša
lišką stebėtoją įsitikint, jog ši grynai dvasinė meilė yra tai tobu
liausias meilės idėjos apskritai pasireiškimas, per kurį atsiekiama 
toks artimiausias tarp žmonių susirišimas, kokis tiktai galimas 
šioje žemėje pasiekti.

Po šitokios įžangos minėtųjų knygų autorius ir užeina dės
tyt patį dalyką šitokiu planu:

I sk.: Abiejų šventųjų draugavimo pradžia.
II sk.: Meilės ir draugavimo teorija pagal Pranciškų Salezą. 
Ill,sk.: Draugavimo gyvata (§ 1. Meilės pagrindas; § 2.

Patikimas ir džiaugsmas. § 3. Šventoji meilė. § 4. Keliai susi
vienijimui: a) kalba kaip draugiško santykiavimo versmė; b) 
draugiškas santykiavimas, kaipo priemonė savajam idealui 
skleisti. § 5. Vieningumas Dievuje.)

IV sk.: Abiejų šventųjų mirtis.— Išdaviniai.
❖

Praeitų metų „N. Vaidilutės“ skaitytojos jau žino apie Joanos 
Šantalienės jaunystę, mergystę, moterystę ir našlystę. Praeitų metų 
„Ateity“ supažindinome skaitytojus ir su Pranciškum Salezu, 
ypač jo jaunystės jr studijų metais.

Salezas ir Šantaliene niekuomet nebuvo pažįstami prieš 
susitinkant Dižone, kai Salezas, to meto pagarsėjęs Genevos
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vykupas pamokslinikas, Dižono miesto magistrato kviečiamas, 
buvo čia atvykęs gavėnios pradžioj pamokslų sakyti. Prieš tai 
įvykusi juodviejų pažinties vizija, apie-kurią aną kart minėjome, 
istorijos neparemiama. Dižone juodu susitiko kaipo visai vienas 
antram svetimi asmens. Joaną Pranciškus pastebėjo jau per 
pirmąjį savo pamokslą kopi y tėję, kai ji ypatingu atsidėjimu ir 
giliu supratingumu klausė ir sekė jo pamokslo žodžius, reikšda- 
mą tą nuotaiką, kurią kiekvienas kalbėtojas stengiasi sukelt savo 
klausytojuose. Todėl jis po pamosklo ir teiravosi Andriaus 
Frėmyot’o, jauno Bourges’o arkivyskupo, kas ji, ta jauna švie
siaplaukė moteriška našlės drabužiais, kuri per pamokslą priešais 
jį sėdėjusi ir taip įdėmingai klausėsi tiesos žodžio? Klausiamam 
atsakymas buvo labai lengvas: „Tai mano sesuo“.

Ir Dižone pasikartojo, kas buvo įvykę prieš trejetą mėtų 
Paryžiuj: miesto diduomenė skubėjo kviest pagarsėjusį vyskupą į 
savo namus pasisvečiuot. Pranciškus dažniausiai lankėsi miesto 
prezidento Frėmyot’o namuos ir čia savaimi jis dažnai susitik
davo ir su Šantaliene, prezidento duktere. Ji tada buvo 32, 
Salezas 3Ö metų amžiaus.

Ponia Šantaliene prieš trejetą metų buvo netekusi savo 
vyro ir nuo to laiko gyveno su savo ketvertą vaikučių — vienu 
berniuku ir trejetu mergiukių — uošvio pily Montelone. Į Di
žoną dabar ji buvo atvykusi savo tėvo kviečiama paklausyt 
Salezo pagarsėjusių pamokslų. .

Palikus našle religingai poniai Santalienei patapo be galo 
sunku gyvent pirmon eilėn dėl to jos sieloj kilusio vidaus ne
aiškumo, kuriam gyvenimui dabar apsispręst: ar pametus vaikus 
eit į vienuolyną, ar pasilikti vaikus auklėti, ir jais rūpintis. Jos 
siela sumišo, ji kentė neapsakomai, patapo baiminga, skrupu
linga, nesavaiminga galvojime ir sprendime. Trokšdama sielos 
vadovo ji buvo pasivedusi vienam pasižymėjusiam ganytojui, 
kurio vardo šiandien negalima nustatyt, bet tai ne tik nepalengvino 
jai sielos gyvenimą, bet dar jį labiau apsunkino. Daugiau kaip 
dvejetą metų ji kentė tas sielos kančias; ir jos išviršinio gyve
nimo sąlygos buvo nepakenčiamos, nes savo uošvio namuos 
buvo atiduota senos mergos šeimininkės kamandai. Toki s gy
venimas ko neprivedė jos prie visiškos desperacijos (nusivylimo).

Dabar, atvykusi į Dižoną ir susitikusi su Salezu, ji pasijuto 
lyg iš troškaus urvo patekus į saulėtą aukštumą. Salezas buvo 
toks „Gentleman Saint“, kurs yra kartą ištaręs: Toksai šventa
sis, kuris būtų liūdnas, būtų liūdnas šventasis. Tokią saulėtą 
atmosferą jis ir skleidė aplink save, šantaliene, klausydama jo 
pamokslų, ir gal būt dar daugiau santykiuodama su juo asmeniai, 
atrado jame naują pasaulį. Iš Pranciškaus spindėjo' toks ramus 
ir draugingas, toks tinkamas ir saulėtas maldingumas, jog ir jos 
sieloj turėjo patekėt naujo gyvenimo aušra. Į jos sielą ir širdį 
lyg būtų dvelkęs švelnutis pavasario vėjelis. Joje vėl pradėjo 
rastis nuo senai nuslopintas džiaugsmas, liūdną likimui atsidavi
mą sutirpdė geresnės ateities viltis; ji pajuto savo Širdy naujo
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užsidegimo, gyvos valios jėgos ir švento varžto į darbą. Pran
ciškus jai išrodė kaip „šventasis“, kaip „Viešpaties angelas“, 
galįs nuvesti jos sielą trokštamojon tobūlybėn, palaiminton ramy
bėm Iš jo visų žodžių ji įsitikindavo jį suprantant švelniausius 
jos širdies virpėjimus ir galint t aiškiai atsakyt kiekvieną painų 
jos dvasios klausimą; jame ji atrado, ko nuo keleto metų ieškojo: 
kunigo ir sielos vadovo idealą. Tuo būdu jos siela skrido prieš 
jį ir per vieną antrą savaitę perėjo visais jausmų laiptais nuo 
aukštai gerbiančios nuostabos iki atsiduodamos meilės. Ji būtų 
džiaugsmingai puolusi jam j kojas, kad atskleistų visą savo gy
nimą jo žvilgsniui, jei jos lūpų nebūtų laikę surakinę tie jos 
pirmajam savo sielos vadovui duoti apžadai niekam, be jo. savo 
vidaus neatskleisti. Taip arti pagalbos ir taip amžinai jos 
nepasiekiant „nyko“ ponia Šantalienė, kaip ji pati prisipažįsta, 
nuo ilgesio pasivesti šventajam vyskupui, kurio meilingas žvilgis 
kartkartėmis ją tiesiog traukte traukė prabilti, bet ji bauginosi 
sulaužyti apžadus. Todėl ji tik gaudė kiekvieną iš Pranciškaus 
lūpų išplaukiantį žodį, kuris kaip balsamas varvėjo į jos žaiz- 
duotą sielą; ji ieškojo jo draugystės, ji žvelgė į jį pilna šventos 
pagarbos, bet jos lūpos buvo surakintos.

Ir Pranciškus ją tyrinėjo. Susitikt su moteriškomis jam 
buvo ne be pirmiena. Jau kiek metų kai jis buvo tūlos mote
riškos sielos reikalų patarėju ir nuodėmklausiu, o vis dėlto 
nebuvo atradęs tokios sielos, kurioje jis būtų visiškai galėjęs 
įvykdint savo idealą. Kurį laiką jis buvo tikėjęsis tai atradęs 
asmeny Mile de Saūlfour, vienuolyno Filles-Dieu Paryžiuje 
naujokės, kuriai buvo pradėjęs rašyti ir laiškų. Bet, matyt, 
gavo pajusti apsivylęs. Bent greitai paliovė korespondavęs, o 
ši paskiau vienuolyną pametė.

Dabar, susitikęs su šantaliene, jis gavo aiškiai pajust, kad 
iki šiol nebuvo dar tokios moteriškos sutikęs: aukšto luomo 
dama, gražios išvaizdos, o tačiau laisva nuo visokio išdidumo 
ir savimi pasimėgimo, visada maloni, drauginga, „su žavinčia 
šypsena lupose“, iš kurios betgi visada dvelkė tylus vertumas 
ir aukštumas. Kaip sako vienas vėlesnis amžininkas, ponia 
Šantalienė turėjo puikų talentą maloniai pašnekučiuot, ir „net 
patys menkiausi dalykai jos lūpose buvo interesingi“. Bet ji 
niekuomet nenorėjo švysčiot, net ir guviausioj kalboj ji ištver
davo švelniai susilaikydama. Tokią inteligentinga ir kukli, tokia 
susivaldanti ir tačiau tokia nepaprastai jautri, giliai religinga, bet 
be jokio paviršutinio nuduoto dievotumo — tokia jaunos baro
nienės asmenybė stovėjo priešais šviesias Genevos vyskupo akis, 
Nepaprastai aštriu žvilgiu visoms vidaus vertybėms jis tuoj pa
žino šioj sieloj platų ir gilų vidaus pasaulį, darnų susiderinimą 
įvairiopų interesų ir jos padėlių, šventą širdies tyrumą ir skais
tumą. Jis nebūtų buvęs šventojo Tomo Akviniečio žinovas ir 
gerbėjas, jei šis tomistiškas grožio sąvokos įsikūnijimas Joanos 
asmeny nebūtų padaręs jam įtakos. Jis pajuto šią moteriškę vertą 
aukštos pagarbos. Bet visi jo nuostabos ir pamėgos jausmai
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gal būt niekada nebūtų pasiekę toliau kaip iki kai kurio esteti
nio pasitenkinimo Joanos asmeny esamu dvasios grožiu, jei jos 
sieloj nebūtų reiškiąsis jo paties idealas — dievotumas gyvenant 
pasauly. Tatai ypač dėl šito Pranciškaus džiaugsmo Joanos 
siela įgavo visai asmeninių bruožų.

Pranciškus pradėjo norėt patekt Joanos draugystėm Šiaip- 
kalboj susilaikąs, prie jos jis darėsi kąlbingesnis ir kiekvienas 
pasikalbėjimas jam buvo žinia apie jos religinius įsitikinimus. 
Jis reiškė jai savas pažiūras į maldingumą, kalbėjo apie dideles 
to meto problemas, apie tikrąją Dievo ir Dievo padarų meilę, 
apie pasaulio ieškojimą ir iš jo bėgimą; net savo paties vidaus 
patyrimus ir pergyvenimus, kurie šiaip būtų likę paslėpti 
visokiai svetimai akiai, jis atskleidė šiai savo klausytojai, kuri 
kiekvieną jo žodį priėmė giliu supratimu ir dėkingu pritarimu. 
Jis juto jos ir Savosios sielos dvasinį gimingumą. Jis pažino, 
jog ši moteriška jau iš dalies beveik yra įgyvendinusi jo idealą— 
aukštą gyvenimo kultūrą sujungt su giliu maldingumu — ir 
tikrai tiktų ir visai įkūnint jo šventybės idealą.

Mtai pažinus, jame suliepsnojo aukštas užsidegimas galin
ga kūrybos valia. Neklausiamas ir neprašomas, gal būt net 
aiškiai nė neįsisąmoninęs savo darbo tikslo, jis pradėjo dirbt 
šiai širdžiai lavint. Jaunoji baronienė jam išrodė lyg besidaranti 
šventoji; jis ją tokią gerbė, mylėjo ir todėl norėjo išbudint taip 
pat ir visas jos sielos snūduriuojančias jėgas, išūgdint kiekvieną 
užsimezgusią dorybę, pašalint visokias ydas iŠ šio tyro vidaus 
pasaulio. Šiaip toks nuolaidus ir geras, jis ir mažiausią neto
bulumą juto kaipo nepakenčiamą ydą, kaip tik ją joje pastebėjo. 
Taip, antai, elegantiški ponios Santalienės drabužiai, kuriuos ji 
dėvėjo pagal laiko madą ir savo luomo papročius, jam, rodėsi 
kaipo išviršinis jos gražios sielos darkymas, jos tikrojo nusitei
kimo išsigynimas. Rods, Pranciškus noiėjo, idant „religingi 
ponai ir ponios visada būtų geriausiai apsirėdę draugijoj“, bet 
jis norėjo, kad būtų vengiama visokios „pompiškos dabos“. 
Našlėms, t. y., „tikroms našlėms, kurios yra našlės ne,tiktai 
kūnu, bet ir Širdimi", pagal jo nuomonę „nederėjo jokia puoša; 
„nes jei jos nenori vyrams siūlyt meilės, tai kam tada nešiot 
meilės kabliukus?“

Labjausiai jam netiko ši Santalienės drabužių puoša, kadan
gi ypač joje visoks išviršinis blizgėjjmas spiegiančiai prieštaravo 
kukliam jos sielos paprastumui. Del kitos damos jis iš manda
gumo gal būtų nutylėjęs; bet šiuo atveju jo meilė ir užsidegi
mas šiąįa kilnia siela jį varu varė daryt energingų žingsnių. Nu
slopinęs visus savo natūralaus malonumo priekaištus pačiam sau,, 
jis pradėjo griežtą, be atodairos kovą, suprantamą tik iš jį tuo
met pagavusio gilaus susijudinimo.

Jis pradėjo trukčiodamas: „Ar poniutė žadi vėl ištekėt?“. Ji at
sakė neketinanti. „Tada Tamstele turėtum nukabint ir iškabą“. 
Šantalienė nustebo, bet tuoj suprato, ką tai reiškia. — Kitą kartą 
ji pasirodė be jokio papuošalo. Pranciškus pradėjo antrą ant-
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puolį: „Ar be šių adatų Tamsta būtum ne visai tvarkoj?“ — Tą 
pačią dien vakare ji šiuos papuošalus išėmė iš savo gedulös 
drabužio. Tada jis klausė trečią kartą: „Ar Jūsų apikaklė ne taip 
gerai laikytųsi, jei gale raikščio stigtų _šio išmislo?“ Ir, kaip pa
stebi motina de Chaugy, Šantalienė^ tuoj paėmusi žirkles nukirpo 
giles. Pranciškus gavo gero ūpo. Šis skubus pasiryžimas tuo- 
jaus salint kiekvieną pažintą ydą patvirtino jam jos religingumo 
tikrumą bei gilumą ir jos charakterio lankstumą bei gebėjimą lavin
tis. Dabar jis buvo visai įsitikinęs Santalienę tikrai turint visus pra
dus Šventąja tapti.

Tik vieno dalyko jis dar negalėjo suprasti Šantalienėje, 
tai, būtent, kodėl ji, taip interesuodamosi visomis religinio gy
venimo problemomis, niekada pati jo nieko neklausė, nei vienu 
skiemeniu neužsiminė apie savo vidų. Ji ieškojo jo draugystės, 
bet jam savo vidaus neatvėrė. Tai netrukus paaiškėjo. Šantalie- 
nė padarė pirmą žingsnį išsivadavimo iš nelemtųjų apkaustų, už
dėtų jai jos pirmojo vadovo, ir išsipažinusi Pranciškui pajuto 
savo sieloj tokios laimės, kokios nebuvo iki šiol niekada jutusi.

Salezas ir Joana per ketvertą mėnesių bandė savo prasidė
jusios draugystės motyvų tyrumą. Pagaliau įsitikrinus, jog taip 
Dievo norima, Pranciškus paėmė Joanos sielos vadovavimą, vi
sai atpalaiduodamas ją nuo savųjų apžadų. Nuo šio laiko tatai 
ir prasidėjo ta juodviejų šventa draugystė.

> aip ji ėjo, kokių vaisių jf davė abiejų sieloms ir religi
niam visuomenės gyvenimui apskritai, apie tai rašėme aną kart, 
ir čia to neminėsime. Kokios šventojo Pranciškaus turėta drau
gystės ir meilės teorijos^ apie tai galima plačiai rasti kalbamose 
kun. Miulerio knygose. Čia tiktai norėtumėm tą šventą šių dviejų 
didelių žmonių draugystę dar kartą pažvelgt mūsų dienų 
šviesoj.

Kasdienis patyrimas teikia, deja, visai kitokį įvairios lyties 
asmenų draugysčių vaizdą, būtent, liūdną išsigimimo vaizdą, kuo
met kas prasideda dvasioj, tai pasibaigia kūne; mūsų laikams 
tai virto tokiu kasdieniu reiškiniu, jog jie visai net nebetiki, 
kad toks santykių grynumas ir šventumas yra galimi apskritai. 
Tokia pažiūra daugiau ar mažiau eina iš materijalis,tiško mokslo, 
kad žmogus yra tik aukštesnis gyvulys ir todėl visi vieno žmo
gaus palinkimai į kitą turį būt išaiškinti tik kūno priežastimis, 
būtent, lytiniu skatuliu. Betgi taip pat teisingas ir įsitikimas, kad 
tokios draugystės, paprastai, vis dėlto yra pavojingos. Nes — 
vartojant paties Pranciškaus Salezo terminologiją — taip pat ir 
lytinės savybės yra atatinkamos (koresponduojančios) kokybės, 
galinčios patapti santykiavimo dalyku; taip pat ir jos sukelia sa
vitarpio palinkimo, siekiančio susivienyt. Dievo norėta insti
tucija, kurioj šis geismas patenkinamas ir kurioj atbaigto vienin
gumo gyva išraiška yra naujas žmogaus individas, tai yra mo
terystė. Šalia jos, gamtinis skatulys grąsina kiekvienam įvairios 
lyties asmenų draugavimui tuo laipsniu, kiek tas skatulys stiprus 
ir kiek jis įveikia atskirą asmenybę.

I *
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Todėl pirmutinė prielaida tyros ir naudingos draugystės 
tarp vyro ir moters, tai kad abu turėtų tik labai menką lytinį 
geismą. Nes tokia draugystė, kuomet reikėtų nuolat kovot su 
pagundomis, net gerais atvejais visuomet kovą laimint, negalėtų 
būt vaisinga asmenybei plėtoti, kadangi visa psichinė energija 
reikėtų suvartot animališkam skatuliui nuslopinti. Antroji prie
laida visada bus ta, kad abu draugu giliai pasvarstę pasiryžtų 
visą gyvenimą gyvent tobuloj skaistybėj. Jei šitoks noras dar sutvir
tinamas apžadu, tai jis gauna tuo ypatingo tvirtumo ir religinio 
pašventimo. Betgi ir iš prigimties palinkimas į mergystės gyve
nimą ir pareiga padarytais apžadais neįgali taip visiškai išnai
kinti žmogaus prigimty įsišaknėjusio pajautingumo, kad jis lai
kas nuo laiko neišleistų savo ataugų, kurios paskui nenorimos 
ir neprašomos išnyra vidury tyriausių jutimų, panašiai kaip ama
lai medžiuose, — kaip sako Selezas. Juos nukovot tegalima sa
vo prigimtį sudvasinant.

Dirstelėjus gyveniman matyt, kad abi minėtosios prielaidos 
esti palygint gana dažnai ir kad tatai visas klausimas, tai tiktai 
ar yra galimas toks žmogaus prigimties sudvasinimas (spi- 
ritualizavimaš).

Šventųjų Pranciškaus Salezo ir Joanos Šantalienės gyveni
mas rodo, kad tokio sudvasinimo galima atsiekt ant religinio pa
grindo. Kalbamu šventuoju visomis savo mintimis ir jutimais 
gyveno taip tobulai tikėjimo pasauly, jog jiedviem teberūpėjo 
vienas lobis — Dievas, jiedu tebeturėjo vieną ilgesį — pildyt 
Aukščiausiojo valią. Del visa kas žemėj juodu buvo indifirentūs 
(abejingi), pajautų smagumai jiedyiejų nebežavėjo. Tuo būdu juo
du galėjo susirasti ir pasiskatinti savo sielas lygiai dangun sie
kiant, jiedu galėjo vienas kitą branginti ir mylėti dėl antgamti
nio grožio, kuriuo juodu buvo išpuošusi Dievo malonė, savo 
utiniuose neturėdamu įtakos iš to fakto, kad jųdviejų sielos te
bebuvo kūnuose. Jųdviejų draugystė buvo kilusi iš visų gyvy
bės jėgų koncentravimo į Dievą ir visa jiedviem meilės sukel
toji energija vėl pasireiškė pastangose į Dievą. Pajautų smagu
mai visai nesiderino su šiuo uždaru idėjų ratu, ir kadangi abu 
šventuoju gyveno visiškai šioj teocentriškoj pasaulėžvalgoj, tai 
linkimas į lytinius smagurius jiedviem turėjo reikšt tiesiog psi
chologišką negalimumą.

Kaip Salezas ir Šantalienė, taip savo asmenybes sudvąsinę 
buvo ir Jonas nuo Kryžiaus, ir Pranciškus Asyžietis, ir Ambra
ziejus, ir Teresė, ir Klara, ir Monika, vienu žodžiu tai patyrė vi
si šventieji, kadangi tas sudvasinimas pagrįstas religijos esmėj; 
nes religija reiškia ryšį žmogaus su Dievu, taigi, dvasinės-pajau- 
tinės būtybės susivienijimą su grynai dvasine būtybe ir todėl 
gilaus religingumo padarinys visada turės būt dvasinės asmenybės 
pakilimas ir pajautinių geismų sumažėjimas. Jau pagonų mal
dingumas kiek tiek brangino mergystės gyvenimą ir tai ne pri
puolamai atsitiko, kad senovės pasauly visa mergystės'globa ri
šosi su religijos kultu. Jei dabar krikščionybė Šį ryšį taip toli
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išplėtojo, jog kiekvienas teisus yra „dieviškos prigimties dali
ninkas“, net gi patiria savo paties būtybės „sudievinimo“, tai tada 
nenuostabu, jei atskiros įžymios asmenybės šių idėjų ir Dievo 
malonės stumiami iškilo taip aukštai ant viso žemiško galvojimo 
ir norėjimo, jog visiems žemės smaguriams jie buvo indiferen
tus. Netgi butų psychologiška mįslė, jei visiškai Dievuje pasi
nėrusi, Aukščiausiojo artumą jautusi ir begalinio malonumo ra 
gavusi siela dar geistų pajautų stačiokiškų smagumų. Tokios 
asmenybės gali draugaut su kuo nori. Jų siela visada mylėjo 
antrąją sielą; jie gal būt mylėjo ir kūną, kuriame ši sielą gyveno 
ir rūpinosi jo gerove. Bet joks kūniškumas jiems nebeteikė jo
kio pavojingo erzinimo, kadangi jie, kupini dvasinio džiaugsmo, 
butų paniekinę visokį pajautų smagumą.

Religija, ir ypatingai katalikybė, stropiai tėmydama ir smul
kiausių dorinių vertybių ir vienintelė rišdama sielą su jos Dievu 
šventaisiais sakramentais, neabejotinai įgali atskirus tikėjimo 
ir Dievo meilės karžygius išauklėti į tokį aukštą sudvasinimą, 
jog jie net artimai draugauja su kitos lyties asmenimis ir gali 
justi visą tokių sielos draugysčių palaimą, nesudrumsčiant jų 
meilės tyrumo žemesniems sujudimams ir jų sielos polėkiui į 
Dievą nepakenkiant žemiškiems norams.

Istorija taip pat rodo, jog ir tūli poetai, menininkai bei 
mokslininkai — atsiminkim, antai, Dantę ir Beatričę, Mykolą- 
Angelą ir Viktoriją Colonną*) — palaikė tyras draugystes su kil
niomis moterimis ir rods pirmoj eilėj atsiremiant ne religiniais, 
bet pasauliniais kultūros idealais. Bet gi ir čia religijos motyvai 
bus buvę nepaskutinėj vietoj, ypač dviem paminėtais atvejais.

Kaip ten bebūt kitais atvejais, tai betgi nenugriaujamai tvir
tai stovi, kad ant religijos pagrindo gali iškilti, nesuteptu tyrumu 
prasidėt ir išbujot dvasinis draugavimas ir tarp įvairios lyties 
asmenų.

Žiūrint pro didelius pasaulio istorijos rėmus tokios drau
gystės yra gana reti reiškiniai; nors ne toki reti, kaip paprastai 
matoma, bet vis dėlto gana retai išbarstyti žemės piliečių mili
jonuose, kad būtų laikomi esant nepaprastais fenomenais. O 
jie turi didelės reikšmės dorinei visos žmonijos raidai. Nes 
kaip tik šios grynai dvasinės draugystės patiekia eksperimentinį 
(patyriamąjį) psichologiško rezultato įrodymą, jog nė jokia mei
lė taip visiškai nepašaliną sienos, kuria egoizmas skiria žmones 
nuo vienus kitų, nė jokia meilė taip artimai nesuriša sielų ir ne
duoda tokio abipusio paakinimo ir papildymo ir todėl neteikia 
tokio aukšto vidaus laimės ir gilaus palaimingumo jausmo, kaip 
šioji meilė, kuri aukščiausiu matu patenkina ilgesį savo paties 
asmenybės idealo įgyvendinimo savyje ir jo paskleidimą kituose.

Modernasis pasaulis meilės esmę nustūmė tik į pajautų 
smagumo sritį. Betgi šituo jis tik parėmė niekšišką egoizmą, pa- 
kirpo asmenybės plėtojimosi sparnus, sukliudė vieno kitam atsi-

✓ '

*) Apie šiedvi draugystes buvo rašyta ir „N. Vaidilutėj“ praeitais ir užpra
eitais metais.
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davimą be rezervų, kas yra pirmutinė sąlyga visokio psichiško 
susiliejimo ir išsitobūlinimo, ir tuo būdu niekais pavertė tobulos 
laimės pelnymą. Tai pirštu prikišamai rodo gausingi mūsų lai
kais moterysčių suirimai.

Čia tatai yra didelė socijalinė (visuomeninė) reikšmė tos 
dvasinės draugystės (amitiė spirituelle), kad ji paliudija dvasinės 
meilės galią bei grožį ir geidulių smaguriuose paskendusiai žmo
nijai rodo kelią į tikrą ir tobulą laimę. Tuo būdu šie šventųjų 
draugavimai virsta šviesiu pavyzdžiu, skriejančiu aukščiau žemiš
kos meilės, kaip Dievui pašvęstoji mergystė ant moterystės skais
tumo. Patraukiančia jėga, kurios turi savy kiekvienas už pasaulį 
aukštesnis idealas, šaukia ji žmonijai Sursum corda. (pakelkime 
širdis) ir visiems tikros gyvenimo laimės ieškantiems ir jos be
sistengiantiems nurodo žodžius, kuriuos kadaise tautų apaštalas 
rašė romėnams ir galatams ir kuriuos Bažnyčia kasmet skelbia 
8 ir 14,sekmadienį po sekminių: „Elkitės dvasios vadovaujami“. 
„Nes jei jūs gyvensite kūniškai, numirsite; o jei dvasia marinsi- 
site kūno darbus, būsite gyvi“. „Nes dvasios vaisius yra meilė, 
džiaugsmas, ramybė, kantrumas, maloningumas, gerumas, ramu
mas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susilaikymas, skaistybė“. 
(Rom. 8, 13; Gal. 5, 16. 22 t). Pr. D.

Iš Jono Papini’o «Kristaus istorijos».
Palaiminti beturčiai.

Jėzus sėdėjo augštumoje, viduryje savo pirmųjų apaštalų,, 
apsuptas šimtų porų akių, įsižiūrėjusių į jo akis, kai kažikas 
paklausė jį, kas turėtų teisės įeiti į tą Dangaus Karalystę, apie 
kurią jis taip dažnai kalbėdavo.

Jėzus atsakė devynetu palaiminimų, kurie yra lyg puikių 
puikiausia viso pamokslo kolonada. Palaiminimai, dažnai ir 
Šiandien dar tebesiliabizuojami tų, kurie yra praradę jų vidaus 
prasmę, yra beveik visumet blogai suprantami. Apkirpti, sužeisti, 
sudarkyti, suteršti, gadinami, kraipomi. O juk juose yra visas 
pirmosios dienos turinys, Jėzaus mokymo šventadienio turinys.

„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė“. 
Luką apleido žodį „dvasia“, manydamas tiesiog beturčius, o 
paskui jį nuėjo daugelis kitų. Vienas kitas naujų laikų smai- 
laliežuvis manė žmones tamsius ir kvailus, kretinus. Vienu •* z .
žodžiu, galime rinktis tarp nevykėlių ir glušų. Jėzus tą valandą 
nemanė nei vienų nei kitų. Jėzus nemėgo turtuolių ir visa 
siela nekentė ieškojimo turto, tos svarbiausios kliūties į tikrąjį 
pralobimą. Jėzus mylėjo beturčius ir drąsino jų širdis viltimi, . 
nes iš kitur jie neturėjo paguodos, prileisdavo juos arčiau prie 
savo šalies, nes jie neturėjo kur susišildyti, ir kalbėjo į juos,
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nes jie buvo pasiilgę meilės žodžio, bet nebuvo tiek neišmin
tingais manyti, kad kas yra beturtis — materijaliai, pasauliškai, 
socijaliai beturtis — tas jau dėl to vieno, be viso ko kito, turi 
teisės įeti į Dangaus Karalystę. Jėzus neparodė niekumet stebį- 
sis inteligencija, kuri tėra vien abstrakčių sąvokų inteligencija 
arba frazių atmintis; gryni sistematikai ir metafizikai, sofistai,, 
gamtos knisėjai, knygų ėdėjai, nebūtų radę malonės jo akyse. 
Bet inteligencija, kaipo gale suprasti ateities ženklams ir simbo
lių turiniui, žyniaus ir pranašo inteligencija, meilingas tiesos 
užvaldymas — buvo dovis ir jo akyse ir daug kartų jis skun
džias, kad tiek mažai jo teparodą jo klausytojai ir mokiniai. 
Jam augščiausioji inteligencija buvo suprasti, kad vienos inteli
gencijos neužtenka, kad visa siela turi atsimainyti, norėdama 
pasiekti laimę — nes laimė nėra neprotingas sapnas, bet amži
nai galimas dalykas ir bereikia ištiesti prie jos ranką — bet 
inteligencija turi mums padėti tą visiškąją atmainą įvykdyti. 
Taigi jis negalėjo šaukti į Dievo Karalystės garbę durnių ir liurbių. 
Beturčiai dvasia yra tie, kurie visiškai ir skaudžiai supranta savo 
dvasinį neturtą, savo sielos, silpnumą, to mūsų kiekviename* 
esančio gero menkumą, tą dorinį vargą, kuriame gyvena daugu
ma. Tiktai tie beturčiai, kurie nusimano esą tikrai beturčiai, tie 
tiktai tekenčia dėl savo neturto ir kadangi kenčia, stengias iš jo 
išbristi. Tuo jie^kirias — ir dar kaip! — nuo netikrų turtuolių, 
nuo aklų, putlių turtuolių, kurie tariasi esą tobuli ir nebereika- 
laują tobulintis, gyveną santaikoje su žmonėmis ir Dievo malo
nėje ir nebejaučia noro pakilti, neš manos esą augštybėse, ir 
nepralobs niekumet, nes nepastebi savo bedugnio skurdo.

Taigi tie, kurie išpažįsta savo neturtą ir kenčia, norėdami 
pasiekti tą tikrąjį turtą, kurs yra tobulybė, tie paliks šventi 
kaip Dievas kad yra šventas, ir jų bus Dangaus Karalystė. Tie 
gi, kurie puošiasi pasitenkinimu, džiaugdamies patys savim, ir 
nejaučia purvo, sukrauto po puikybės uždanga, neįeis į Ka
ralystę.

„Palaiminti ramieji, nes jie paveldės žemę“. Šito pažadė
jimo žemė nėra ariamoji žemdirbio žemė, nei valstybių teritorijų 
žemė su įsteigtais ant jos miestais. Mesijanizmo kalboje „pa
veldėti žemė“ reiškia dalyvauti naujojoje Karalystėje. Kareivis, 
kovojąs dėl žemės teritorijos, turi ugdyti savyje žiaurumą. Bet 
tas, kas kovoja pats savyje dėl naujos žemės ir naujo dangaus, 
gali nepulti į pasiutimą — blogo patarėją, nei nuožmumą — meilės 
užgynimą. Romūs yra tie, kurie kenčia blogųjų kaimynystę ir savo 
pačių kaimynystę, dažnai dar sunkesnę; kurie nekyla prieš bloguo
sius, bet apgali juos gerumu; ir nesipiktžodžiauja, pirmiems nepasi
sekimams nutikus, bet apgali savo vidaus priešus tuo ramiu 
atkaklumu, kurs parodo daugiau dvasios jėgos, negu bergždi, 
staigūs išsiveržimai. Jie yra panašūs į vandenį, kurs pasiduoda 
rankoms ir traukias prieš viską, bet pamažu kyla, tylėdamas 
tvįsta ir ramiai, su metų kantrybe, griauja galingiausias užtvankas.

Sulietuvino M. Pečkauskaitė.
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Mergaitės, neapsileiskim!
Mums mergaitėms gavus su vyrais lygias teises, reikia 

daugiau ir dirbti. Mes nuolat girdim nuo vyrų, kad mes nieko 
negalinčios, nieko nemokančios. Argi iš tiesų taip yra? Argi 
tikrai mes nieko nemokam padaryti? Nejaugi? Tas negali būti, 
kad mergaitės taip nieko nemokėtų. Iš tiesų, daug mergaičių 
yra, kad jos pačios įsivaizdina, jog jos nieko negalinčios?

Pirmiausia, tarp mūsų priežastis yra ta, kad mes esam 
labai nedrąsios. Mes bijom ir pamėginti sunkesnį darbą, ne 
dėlto, kad mums nepasiseks, bet dėl to, kad bijom pajuokos, 
nors ir gėda tai prisipažinti.

Sako, kaip aš čia pradėsiu. Iš mūsų vyrai taip juokiasi, 
kad nieko nemokam, o jei neišeis gerai, tai jau neduok Dieve; 
ir taip mergaitės nenori nieko pradėti daryti.

Ne, mielos sesutės, juk mes nenorim rankas sudėjusios 
žiūrėti, kaip kiti dirba. Mes turim dirbti Taigi ir dirbkim. 
Niekai visa tai, jei mums iš pradžių ir nesisektų. Nenusimintom. 
Vienas iš pradžių darbas bus sunkesnis, o kitas tai jau eis daug 
daug lengviau.

Pažiūrėkim į praeitus laikus, kaip dirbo pirmieji Lietuvos 
atgaivintojai. Jie norėjo skleisti tarp žmonių lietuviškus raštus, 
bet iš pradžių tas darbas gana sunkiai ėjo. Niekas nenorėjo 
skaityti lietuviškų raštų: vieni jų jau nebmylėjo, kiti bijojo rusų 
žandarų, bet po ilgų vargų pasisekė jiems, žmonės skaitė su 
pamėgimu ir slapstydamies nuo rusų žandarų. Taip ir mes, 
mielos Vaidilutės, dirbkim, nors iš pradžių ir sunktai einasi, 
bet paskui palengvės ir niekas kreiva akimi į mus nežiūrės.

Man teko girdėti net nuo ketvirtos klasės berniukų apkal
bant mergaites. „Ką tos bobos išmano. Bene ką jos žino. Ką 
jos gali padaryti" ir 1.1, ir Lt. Daug, ir daug man besimoki
nant sykiu su berniukais teko girdėti taip kalbant.

Mums yra labai nemalonu, kad į mūs vyrai labai krei
vai žiūri, jog mes nieko negalinčios padaryti. Ne, mes taip 
nenorėšim, kad jie mus taip apkalbėtų „jog mes nieko neži
nom“; mes turim toms kalboms užkirsti kelią. Ir užkirsim. 
Nejaugi, kad mes norėsim, negalėsim nieko padaryti. O! ne, 
kad norėsim tai ir galėsim. Taigi visos lig vienos mergaitės 
stokim į darbą.

O koks mūsų darbas? Mūsų darbas turi būti visur: visuo
menėj, šeimynoj, draugijose, vienu žodžiu, visur. Neatsilitom 
nuo visuomenės darbų nė viena, nesakykim: „Ką aš Čia dirbsiu, 
de! manęs vienos nieko ^nekenks, o juk yra ir niokytesnių“. Ne, 
mielosios; viena prie kitos bus dešimtis, dešimtimi svarbiam 
visuomenės darbe galima, kaip žmonės kad sako, didelę skylę 
užkišti.

Oaila, kad mūsų mergaičių daug mažiau teleidžiama į 
mokslą, kaip berniukų; jų kur kas daugiau; taigi jie, kol kas ir 
stovi už mus aukščiau.
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Duos Dievas, ateis tokia diena, kad mergaičių moksleivių 
bus lygus skaičius su berniukais, o gal net daug didesnis.

Taigi, Ličiu vos mergaitės, sukruskim visos darban!
Telšiai, 191/h24 m. Lazdutė.

Mergaitės, drąsiai kovokime!
Mergaitės, kol nejungs musų širdžių auksinė meilė, kol ne- 

paduosim viena antrai draugiškai rankų, tol neįstengsime paša
linti iš savo tarpo blogų papročių. Šiandieną, kai kurios jau 
suprato įsišaknėjusį blogų darbų vaisių, ir pradėjo dauguma su 
juo kovoti, bet nelabai sekasi. Kodėl?

Del to, kad geriems darbams stinga drąsos, nepaduoda 
viena antrai draugiškos rankos, nejungia Širdžių meilė. Imkim, 
antai, sumanė keletas mergaičių ką gero, gražaus parašyti arba 
paskaityti ir p. Tam pritarė ir kitos draugės. Tačiau iš kur tai 
atsiradus jų tarpe priešingų, pradėjus tyčiotis iš tokio sumany
mo, tuoj ir tos sumanytojos pasiduoda jų įtakai; paskiau, nors 
dalimi atsivaduoja nuo tos įtakos, bet galutinai vis dėlto neįsten
gia jos prašalinti.

Arba vėl, randasi mergaičių, kurios yra palinkusios prie 
svaiginamų gėrimų. Tai, sesutės, kaip tik su šiuo papročiu rei
kėtų neatidėliojant imtis kovoti, nes tai yra toji blogybė, per 
kurią plečiasi visos nedorybės, kur gimdo visus blogumus,.kuri 
ne vieną mergaitę atvedė prie paskutinio laipsnio... Kurios tai 
supranta, lai prisideda toms visoms blogybėms panaikinti, ir pada- 
vusios viena antrai draugišką ranką, neatidėliodamos, pradėkim 
smarkiai su visais blogumais kovoti.

Arba vėl, imkime religijos dalykus. Kiekviena sau įsivaiz
duojam, kad esam geros katalikės ir rodos šventąjį tikėjimą tikrai 
pasiryžusios ginti nuo užpuolikų. Bet sutikusios vieną kitą ti
kėjimo šmeižėją, pradėjus jam kalbėti, tuojau s nuleidžiame akis 
žemyn, ir neišdrįstam tinkamai atremti. Iš to pasirodo, kad tie 
smeižėjai yra kur kas drąsesni, jie nenuleidžia akių niekindami 
šventąjį tikėjimą, amžinąsias tiesas, o mes nutylime, neišdrįsda- 
mos jo apginti.

Taip pat tenka čia nusistebėti, delko mes mergaitės 
apsileidžiame gerų raštų platinime? Didžiuojamės, kad skaitom 
vieną kitą laikraštį, bet juos platint retai kuri imasi. Tai vis kaltas 
tas mūsų nelaimingasis nedrąsumas ir apsileidimas.

Taigi, mergaitės, būkim drąsios geriems darbams dirbti. 
Jei kuri iš mūsų draugių ką nors gera sumano, visos noru pri- 
sidėkim tą sumanymą įvykdinti. Numatydamos gerų darbų vai
sius, skrįskim aukštyn, ir nedrebėkim prieš pasityčiotojus.

Jaunuolė.

-»A
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įvairiu tautu moters padėtis įvairiais laikais.
" ■ * ■ ,

Bruožai iš kultūros istorijos.
(Tęsinys iš „N. Vaidilutės“ 1923 nk_235 pusi.)

<

Babiloniai ir asyriai.
Šių tautų moteris daug mažiau gerbta, kaip aigiptiečių. 

„Negailingas ir gašlus šių tautų charakteris netgi atėjo iki to, 
kad iš kiekvienos moters reikalauta prostitucijos kaip religinės 
pareigos“ (Rösler). Ir tatai visos moters turėjo tarnaut deivei 
Astartai atsiduodamos svetimšaliams- „Deivės giraitėse (lietuvių 
=alkai) sėdėdavo babilionės su raikštiškaisupintu vainiku ant 
galvos; nė viena neprivalėjo eit namon, kol koks svetimšalis ne
buvo jai metęs skraitan aukso gabalėlio, — Mylitos vardu nebuvo 
pareikalavęs eit paskui jį; ji niekada neprivalėjo jo atstumt; o kai 
jo. apglėbimu buvo pašvęsta deivei, tada, kaip Herodotas (1,199) pa
stebi, ji nė už kažin kokią dovaną nebūtų dar kartą atsidavusi“ (Döl
linger). Kad šito papročio būta nuo senų senovės, tai rodo ir 
pranašo Jeremijos laiškas: „O moters, apsivarsčiusios raikščiais, 
sėdi pakelėmis ir aukoja smilkydamos alyvų kaulelius. O kai 
kuri iš jų praeivio pasiimta su juo pagulėdavo, tai ji tuo didžiuo
davosi prieš savo kaimynę, kad šioji nebuvusi paisyta tokia ver
tinga kaip ji ir kad jos raikštis palikęs nesutraukytas (Bar. 6,42,43).

Apie šias „dievo tarnybon pašventimu negalinčias ištekėti 
moteris', apie šias dievo seseris, dienamių tarnes ir mergeles, 
dievo moteris“, arba kaip ten jos visos bebūt vadinamos, kalba 
taip pat ir Hamurabio įstatymai (178 — 182§§), kurie joms laido
jo paveldėt kai kurią dalį tėvo mantos ir kurie šiaip reguliuoja 
šio luomo teisinius santykius.

Nemažas babilonių bei asyrių kultūros žinovas kun. S. Lan- 
dersdorferis, neneigdamas kad Babilonijoj prostitucija tarnavo 
religijai, betgi Herodotp, matyt šią institucija paremtus, protavi
mus apie viešosios doros nupuolimą Babely laiko esant perdė
tus; ką Herodotas praneša, tai, anot jo, rodosi einą iš nesusipra
timo. Tarnybą maldyklose, kurion buvo priimama daugel mergi
nų kaipo kunigių ir tarnių, Landersdorferis laiko kaipo vieną iš 
savarankių moters užsiėmimų.

Pažiūrėkime moters padėties Hamurabio įstatymuose (2000 
pr. Kr.) kitais atvejais.

Ištekėjusi moteris šiais įstatymais buvo apsaugota nuo vyro 
tironystės tiek, kad vyras, įei tik iš savo užgaidos norėjo moterį 
pavaryti, turėję išmokėt jai visą kraitį (137—139§§). Bet jei mo
terį rasdavo kaltą apsileidimu, tada vyras galėjo ją pavaryt ir 
neišmokėdamas arba ją pasilaikyt kaipo vergę (141§). O jei ji 
savas moterystės pareigas bus įžeidusi svetvyravimu, tai ją tada
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metė į vandenį (143§). Tuo tarpu vyrui mirties bausmė uždeda
ma tiktai jei jis išnevalindafrias piktanaudžiojo dar savo tėvų na
muose gyvenančią moterį (129,130§§). O jei šiaip jis pasielgia 
prieš moterystės pareigas, tai moteris gali jį pamesti ir taip pat 
atsiimti savo kraitį (147§).—Moterei susirgus raupais, vyras ne
gali jos iš savo namų išmesti, bet turi ją maitint namuos iki mir
ties (148§). Namų šeimininkas turi apmokėt net sergančių ver
gų ir vergių gydytoją (223§).

Polijgamija (daugelio moterų turėjimas) leidžiama aprėžtose 
ribose Vyras gali pasiimt šalutinę moterį, jei žmona jam nepa?~ 
gamino vaikų ir jei ji pati neparūpino savo vyrui „mergos“ (144, 
145§§). * Tačiau šalutinę moterį jis negali laikyt lygiai su žmona 
(145§) ir žmona gali lygumo siekusią šalutinę moterį netgi už 
pinigus išvaryt iš namų, jei ši dar nebus turėjusi vaikų. O jei 
vaikų yra, tai žmona turi jos nekenčiamą konkurentę laikyt na
muos, tačiau galėdama ją degraduot (pažemint) iki vergės (146, 
147§§).

Sužadėjimą* įtikima, didumoj padarydavo nuotakos ir jauni
kio tėvai (arba broliai) (155—161§§). Ar ir nuotakos širdis čia 
galėjo turėt kokį balsą, yra abejotina, nepaisant ir tokių pasaky
mų kaip: ji gali tekėt už savo širdies vyro (137—156§§), arba: 
jei ji įžengia į kito vyro namus (133,136§§), nes sužadant, taip 
pat susiderama ir dėl perkamosios sumos didumo ir pardavimo 
(159—161 §§). Paskui, tėvas gali savo dukterį duot vyrui ir už 
šalutinę moterį (183,184 §§). 

V ' ■ ■ i

Šalutinės moters vaikai! tik tada turi lygias paveldėjimo tei
ses su tikrosios žmonos vaikais, kai tėvas juos yra pripažinęs 
;per savo vaikus, juos legitimavęs (170, 17l§§). -jei sūnus mušė 
savo tėvą (motina neminima), tai įsakoma jam nupjaut ranką 
(165 §).

Paminėtinos taip pat ir bausmės tam atvejui, kada vyras 
besilaukiančią moterį taip sunkiai sužeidžia, jog ji miršta: jei tai 
buvo aukštojo luomo moteris, tai užmušt to vyro dukterį (210 
§). Bet jei ta moteris buvo iš vidurinio luomo, tai piktadaris tu
ri sumokėt’/2 minos (212 §). O jei ji buvo tik vergė, tai pabau
dos tik 1 3 minos (214 §).

Pagal šiuos tatai įstatymus, kurie tūlu atveju išviršiniu pa
vidalu panašūs į Mozės įstatymus, ištekėjusi moteris, rods, ne- 
išrodo esanti vergė, tačiau, apskritai ėmus, moteris čia vis dėl
to traktuojama labai menkai vertinant Neš juk beveik visi šie 
paragrafai kalba vyro naudai ir moters nenaudai. — Naujai atras
tuose asyrių įstatymuose iš gadynės 1450 ~ 1250 m. prieš Kr. 
nelaisva moters padėtis išreikšta dar ryškiau.

Taip nušviečia babilonių moters padėtį Hamurabio įstaty
mų tekstai, Fangauerio surinkti ir komentuoti ^. Minėtojo Lan-

!) G. Fangauei\ Stilles Frauenheldentum, Münster 1922, 6—8.
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dersdorferio1) apibūdinimu ta padėtis išrodo bent kiek švieses
nėmis spalvomis.

Pagal jį, moteris viešajame gyvenime naudojusis pilnomis 
teisėmis. Čia tikrai reikią matyt šumerų palaikus, kuriuos buvo 
pasisavinę semitų ateiviai ir pamažu sulydinę su savo turėtomis 
pažiūromis. Nes juo einame toliau į senovę, tuo rodosi moteris 
turinti daugiau laisvės viešajame gyvenime; nes gi iš pietinės 
Babilonijos miestkaralijų gadynės patiriame, jog karalaitės būda
vusios net pakeltos valdovais. Dar Hamurabio laikais moters 
galėjusios net užimti viešąsias vietas; matome viename to 
meto dokumente, jog Sipar’o saulės dienamy viena moteris turė
jo užėmus teisėjo ir notaro vietą. Guvus dalyvavimas viešajame 
ir prekybiniame gyvenime kunigių, kurių randame būta iki pačių 
naujosios Babilonijos laikų, šiaip ar taip turįs su tuo priežasti
nio ryšio.

Foinikiai.
Foinikių moters padėtis paaiškėja jau iš paleistuvingo ir 

žiauraus kulto, kuris buvo išreiškiamas deivėms Mylitai ir Astar- 
tai. „Šiai deivei (Astartai) atnašaujamos žmonių aukos ėjo moterų 
atsidavimo pavidalu. Dienamiuose arba prie jų esamose giraitėse 
moters, o taip pat ir mergaitės, kad deivę permaldautų ir įgytų 
jos palankumo, atsiduodavo kaip paleistuvybės hierodulės“. (Döl- 

• linger). Tas pat būdavo Atakos dienamy Libane, Hieropoly — 
šventajame Syrijos mieste, Antijochijoj prie Oronto, Syrijos sos
tinėj, kame buvo pasauly pagarsėjusi pasilinksminimo vieta vad. 
Dafnė.

Foinikių tauta buvo persiėmusį stačiokišku geidulingu lyti
niu gyvenimu ir ji daugiau kaip kuri kita buvo .gašlumą pakė
lusi dievų tarnybon. Pagal tai tenka spręst ir foinikių bei syrų 
moters vertę. Teisėtai galima pasakyt, jog vyro valdžia ant mo
ters čia buvo išsigimusi į tikrą tironybę, kuri kojomis mynė mo
tinos teises, ypač žudant kūdikius aukoms (juos degindavo su- 
mesdami į įkaitinto geležinio stabo vidurį ir nelaimingų kūdikių 
balsus užrėkdavo orgijų šauksmais ir triūbų balsais).

Persai.
Indoeuropėnai persai, paveldėjusieji asyrių-babilonių pasaulio 

galybę, buvo turėję grynesnę religiją ir tuo taip pat, palyginant, 
grynesnių s bei griežtesnius papročius. Tačiau persų religijos švent
rašty — Avestoje — nerandame jokių parėdymų dėl skaičiaus mo
terų, kiek jų gali vyras laikyti. Persų religijos (parsizmo, arba 
mazdajizmo, arba zaratuštrizmo) įkūrėjas Zarathustra, buvo paė
męs per žmoną jo mokslą parėmusio karaliaus ministerio Tra- 
šauštros dukterį, o kitam savo draugui (ministeriui Jamaspai) 

' buvo davęs už moterį savo dukterį Porušistą. Taip žymu seniau-

U & Landersdorf er. Die Kultur der Babylonier uud .Assyrier (Sammlung 
Küsel) 118 ir t. t. v
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siuose Šaltiniuose, Pagal vėlesnius šaltinius Zarathustra turėjęs 
trejetą moterų ir daugel sūnų bei dukterų *).

Oal būti šiuo pavyzdžiu tatai kiekvienas persas ir vesdavo 
daugel moterų ir be to turėdavo dar daugel sugulovių; nes per
sai laikė "geru ir nusipelnančiu daiktu gamint daugel vaikų. Jų__
manymu „vaikai yra tiltas į dangų“. Iš čia taip pat aišku, kodėl 
persai nieko taip nekentė, kaip savu noru atsisakymą nuo mo
terystės. „Mergina, kuri iki aštuonioliktų metų savo noru pa
lieka nevesta, po mirties bus baudžiama skaudžiausiomis baus
mėmis“ (Döllinger).

Pagal tai, ir šiai tautai moteris teturėjo vertę tik moterys“ 
tės atžvilgiu. Vyras visur stovi prieky; rodosi, tik jis gebąs la
vintis, turįs dvasinių gebėjimų. Todėl Herodotas savoje Kyro- 
pedijoje (Kyro auklėjimas) tegalėjo kalbėt apie bernaičių auklėjimą

Toliau, moterų vertybė žeminama dar tuo, jog tėvai neretai, 
dukteris paskirdavo paleistuvybės kultui. Taip antai, Akilisenoje, 
kame būta jų didžiausios šventyklos, įžymūs armeniai pašvęsda- 
vo deivei Anaitei savo dukteris, kurios ilgą laiką buvo paliktos 
prie deivės atsidavinėt kaip sugulovės, o paskui buvo išleidžia
mos už vyrų (Döllinger). Našlei, rodosi, gręsė dažnai dar žiauri 
mirtis būti užkastai gyvai. — Taigi, persų moters padėties vaiz
dui piešti teturime tamsių spalvų. Pr. D.

Našlaičiai.
Per atostogas teko man keletą kartų viešėti pas gimines, 

prie pat Nemuno kranto.
Gražu ten vasarą: Nemunas plačiais vingiais tęsiasi pro 

patį sodą. IŠ kairės pusės, nors ne visai arti, juoduoja, it milži
niška siena, miškas. Aplinkui žaliosios lankos, papuoštos įvai
riausiomis gėlėmis. 

I •

Vieną dieną sutarėme eiti miškan uogautų. Anksti rytą, kai 
graži nuraudusi saulutė vos pakilusi iš savo patalo ir apglėbus 
žaliąją žemę, nu šluosčius jos rasą, it geroji motutė verkiančios 
dukrelės ašaras, karštai pabučiavo, ėjome trise nešinos pintinė
lėmis plačiąja lanka miško link.

Linksma ir ramu. Vėversys aukštai iškilęs, tarsi nudžiugęs, 
kad gali pasikelti nuo žemės, traukė savo rytmetinę dainelę; jam 
pritarė pasislėpus žaliuojančiuose krūmuose lakštutė. Įvairių 
įvairiauri skardūs ir švelnūs balsai susilieję vienon puikion me-

*) Prof. Dr. Christian Bartholomae, Zarathustras Leben und Lehre. Akad. 
Rede. 1918.
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lodijon, sukosi ir lėkė milžiniškais sūkuriais tolyn per laukus. 
Oras kaskart darėsi karštesnis, saulė be perstojo siuntė savo 
.spindulius drėgmės ištroškusiai žemei.

Ir Štai įžengėme miškan. Miškas stovėjo nė nekrust, visa 
gamta ilsėjosi ir gaivinosi tais maloniais spinduliais. Tik paukš
čiai savo lizduose pridengti tamsiais lapais saldžiai čiulbėjo; 
daugybė jų lakiojo toje neišmatuojamoje mėlynėje. Jie dar gyvesni, 
dar saldžiau čiulbėjo. Ir kam jiem nečiulbėti. Juk jie laisvi, jie 
lakioja ten, kur nėra vargų, jie ten kame laisvė gyvuoja... tik 
jie ir skaisti mėlynė.

Pradėjome uogauti. Skubėjome kuo greičiausia pripildyti 
savo pintines aviečių ir žemuogių uogomis, nes kiekviena norė
jome pasirodyti gabi uogauti. Nejutome, kaip greitai praėjo 

. laikas. Išėjome, iš miško.
Netoliese pamiškėje stovėjo sena samanota bakūžė. Maži 

surūkę langeliai teikė jai liūdną pavidalą. Nieko joje ant lango 
nebuvo matyti, tik mažas juodas medinis kryželis. Atsiminiau, 
jog pereitais metais irgi ėjau pro tą pačią bakūžėlę ir ištroškusi 
gerti buvau užėjus. Joje radau dar nebeseną moteriškę, trijų 
vaikučių motiną. Malonus jos veidas stovėjo man akyse ir su
maniau dabar užeiti ją aplankyt. Draugės, nenorėdamos eiti, 
sakė palauksiančios pamiškėje.

Prisiartinus prie durų išgirdau graudų verksmą. Nežinojau, 
ar eiti vidun, ar ne. Pamąsčius įėjau. Pravėrus duris pamačiau 
visus vaikučius prie lovos, kurioje gulėjo moteriškė išblyškusiu 
veidu. Taip, tai toji pati moteriškė, su kuria pereitą vasarą kal
bėjau. Vyresnioji dukrelė, gal dešimties metų mergaitė, apkabinus 
motinos kaklą gailiai, verkė. Jaunesnis jos broliukas šaukė graudžiu 
ir taip skaudžiu balsu, kad per mane šiurpuliai perėjo. O 
mažiausias sėdėjo prie lovos ant žemės ir žiūrėjo į mane plačiai 
atidarytomis akutėmis, lyg nesuprasdamas ir nežinodamas kas 
aplink dedasi. Prisiartinus pamačiau, jog moteriškė nebegyva. 
Iš sunykusio ramaus veido negalima buvo spręsti, ar senai ją 
buvo aplankęs mirties angelas. Gal būt, kad tik dabar...

Skausmas, it replės, suspaudė man širdį. Nebežinojau kas 
daryti. Toks įvykis man buvo dar pirmutinis. Norėjau našlai
čius raminti, bet nemokėjau. Mergaitė prisiglaudė prie manęs 
prašydama jų nepalikti. Nušluosčius jos gailias ašaras, padaviau 
pintinėlę šu uogomis, ir, prižadėjus greitai sugrįžti, išėjau. Išėjau 
pilna tamsių sloginančių, kaip akmuo, minčių. Skubėjome namon.

Saulutė slinko vakarų linkon, rengėsi leistis už miško ir 
aiškiomis varsomis dažė beveik pusę vakarų dangaus skliauto. 
Galop, skleisdama paskutinius savo spindulius, liūdnai „sudiev“ 
pasakius pasislėpė už tamsaus miško. Vis labyn ir labyn augo 
juodi miško šešėliai. Ir viskas man atrodė taip liūdna, taip 
graudu, it našlaičių ašaros.

Parėjus papasakojau šį liūdną atsitikimą. Teta tarė: Aš 
gerai pažinau šitą moteriškę, tai buvusio miškasargio žmona.
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v Vargšė, taip mylėjo savo vaikučius, o turėjo juos palikti’ 
Šį vakar turite važiuot parvežti vaikus; kur dings našlaičiai 
be priežiūros. .

Visi buvo pripratę tetulės klausyti ir tuoj išvažiavo jų par
vežti. .

Išėjau ant Nemuno kranto, kaip paprastai, pasigėrėti vakaro 
tyla. Krūmai paslaptingai šlamėjo, o lakštutė sykiu su jais pynė 
savo dainelių begalinį vainiką.

Ramus Nemuno bangavimas ardė tą paslaptingąją vakaro 
tylą, Girdėjosi, kaip bangos pribėgusios glaudėsi prie kranto, 
tai vėl atšokusios nėrė upės gelmėsna. Už tolymų kalnų ir 
miškų kitam dangaus krašte skleidė savo spindulius dangaus 
karalaitis mėnulis. Jisai nėrė, it gulbė, per debesis ir nušvietė 
juos savo sidabrine šviesa. Žvaigždutės viena po kitos suspin
dėjo ir netrukus visas dangaus skliautas "apsisagstė žibančiomis 
akutėmis. Plaukė įvairios mintys ir stūmė viena kitą. Galų 
gale suaimanavo gailiai širdis ir tyliai išsiveržė iš lūpų klausi
mas: Kodėl? Kodėl kenčia tie nekalti našlaičiai. Ką jie bloga 
padarė? Tartum ir krūmai ant Nemuno kranto klausė: kodėl? 
Ir Nemunas banguodamas šnekėjo: kodėl ? Ir visa apylinkė pri
sipildė tuo neišsprendžiamu klausimu.

Nuėjau miegoti. Skaudu ir liūdna. Kankino mane tas klau
psimas „kodėl“? kol skaistus miego angelas užvėrė man akis ir 
nešiojo mintis po auksinių sapnų ir svajonių rūmus.

Upės Srove.

*■ v d

»

Į kalną.
Vingiuotu, nelygiu takeliu ji kopė į aukštį.
Dar, dar truputį jėgų... ir tuojaus atsidursiu kalno viršūnėje.

Ji susimąstė ir staiga sustojo. Lyg bjaurėdamasi žemumos, 
ar nedrįsdama siekti aukščio, ji stovėjo vidukely sustingus.

— Ten aš nenoriu grįžti, ten pakalnėj miestas. ' Uch mie
stas! Jis vejas mane, jis ir čia man .vaizduojąs. O gal ne mie
stas kaltas. Gal—tas vylius, apgauliojimas, mano atvirumu nau
dojimasis. Aš, išsikankinus, šlykščiuosi viskuo, kas dedas ten, 
kur jį pažinau, kur patikėjau jo lipšnioms kalboms... Kuo toliausia 
nuo jo Ten žemumoj, mieste, gyvendama jį kasdien sutinku. Jis, 
ir dabar išdidus, gražus, daug apie save manąs, žingsniuoja 
miesto gatvėmis. Jis galingas. Jis mano tvirtą kilnią širdį, kaip 
kreidos gabalėlį į smulkius miltelius sutrynė ir paleido ant vėjo. 
Bet ką sakąu:—juk ji dar spurksi, dar plaka mano krūtinėj... Tik 
ji, užversta sunkiu užvylimo akmeniu, slopinama, žudoma* ne
patiekia man gyvybes kraujo. Ji buvo tyra, skaisti, nekalta... O 
jis ją suteršė ir, nedavęs man jos pažinti, apiplauti, — prislėgė.

45



44 Į kalną

Aš nepajėgiu išsivaduoti iš begalinio skausmo; nesugebu ją vėl 
tyra padaryti...

Ir stovėjo ji vidurkely nuo žemumos į kalno viršūnę. Pauk
ščiai gailiai ir jausmingai skleidė savo žavinti balsą. Laukinių 
radastų kerai glaudėsi prie josios. Jų žiedai viliojo į save jos 
žvilgį,—kvapsnis malonino ją. Medžiai, iškėlę viršūnes, supynę 
šakas, tarpu savęs patyliai kuždenosi. Jų slėpiningo gaudesio ai 
das lietė, liūliavo jos mintis. Ji užsimiršo valandėlei. Iš po de
besėlio išlindusi saulė sviedė savo auksinių spindulių pluoštą- 
jie, išbučiavę medžių lapus, skverbėsi į žemumą. Vienas iš jų 
palietė ją ir vėl sužadino ilgesį, skausmą, atsiminimus.

O gal jis nekaltas. Žinau, neatsargiai naudojausi mokslin
gumu,— žaidžiau jo įkvėpimo ugnia. Tik ir aš nekalta, juk ne
žinojau, kad pašauktieji nesidrovi savo sieloj laikyti purvus. Ar 
aš maniau, kad iš tos krūtinės, kur gimdo kilniąsias mintis... 
Aš nemaniau, kad iš jos skleidžias vylius, nuodingi marūs jaus- 
smai. Jis mane ilgą laiką apgaudinėjo. Tarėsi su manim su
kursiąs šeimos židinį,—su manim sieksiąs tolio, — skleisiąs pa
sauliui sutartinę dainą. Tikėjaus, kad amžius jis, įkvėptas, ma
ne žavės ir ramins.

Jis paslėpęs savo širdies gelmę, parodė man jos paviršių- 
Žodžiais tvirtino, kad ji man žadėta...

Vėl pasislėpė už debesėlio saulė. Medžių paūksmėj įsikūrė 
prieblinda. Paukščiai lyg pabūgę, tyliai skleidė savo balsą. Ji, 
pasitraukus nuo kelelio, žengė didžiulio ąžuolo linkui. Kaip iš 
tolo atskridusi paukštytė kad tupia į jo galingas sakäs pailsėti, 
ji prisiglaudė prie jo liemens.

Saulė, nustūmus nuo savęs debesėlį, vėl sužibo. Jos skai
stūs spinduliai žaidė ąžuolo milžino viršūnėj. Lyg kokį išmar
gintą sidabrinį šydą šešėlį jie tiesė per lapus ant žemės. Buvo 
be galo gražu..

Bet ji buvo daug kilnesnė savo skausmu, daug gfąžesnė 
savo paviršium. Ji buvo kupina minčių. Jos atsispindėjo veide, 
gal užtat jis buvo taip gražus, patraukiamas. Plaukų garbiniai 
tarsi stengėsi jį paslėpti. Jis rodės gilus niekam neatspėjamas. 
Lūpos, lyg nebaigusios tarti žodžio, buvo pusiau atviros. v Su
nertos ant krūtinės rankos atminė ją iškaltą iš marmuro. Švel
nus vėjelis judino jos lengvutį rūbą.

Tuo tarpu į ją nuo vingiuoto kelelio žiūrėjo dvi akys.
Ji, pajutus jų žvilgsnį, sudejavo: — Juk čia ne miestas. Kam 

atėjai manęs persekioti? Bent kartą leistum nuo tavęs pasislėp
ti... Bent kartą galėčiau užsimiršimo bangose paskęsti.

Rožyte, nutilk! Neardyk mano širdies ramybės, nedraskyk 
susiąudusių mintyse vaizdų... Aš ne tau vienai privalau vergauti. 
Ąš pasauliui gyvenu... Aš ir žaviu ir kankinu: — man leista. 
Švelnumas ir žiaurumas turi susilieti mano dainose;—priešin
gai jos būtų be spalvos ir be žado... Meilė ir prakeikimas ei- 
liuojasi ir pasipila žavįs ritmas...
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— Traukis! Dainuok ir kalbėk tiems, kurie nepažino tavo 
vyliaus, kur nepatyrė tavo niekšiškos meilės, prieš kuriuos tu 
sugebi paslėpti savo purviną širdį. Manai poetui viskas leista! 

Ieškoti, atrasti, išsemti, sutrempti. Tau galiūnui aš per silpna, 
bet silpnąjį aš sugebėčiau džiuginti ir įgyčiau jo įvertinimo. Bet 
ir silpnasis ieško širdies. Tu gi nukovei mano širdį. Ją pavergei, 
atėmei nuo jos teises kam kitam prigulėti. --

— Neliūdėk, aš apdainuosiu tavo skausmus, paskleisiu juos 
aikštėje. Mane žmonės garbins, vadindami įstabiu dainiumi.

— Tai savo garbei, savo išaukštinimui mane, pakėlęs ligi 
savęs, numetei, palikai apleistą. Tai dainuoti nori. O, antrasis 
Nerone! Anas padegė Romą, kad galėtų gaisrą pamatyti, 
jis naikino žmonių ramybę, laimę, kad galėtų apie tai dainuoti. 
Tu taip pat negeriau su manim pasielgei ir tokiu pat tikslu. To 
negana: — tu persekioji mane, kad įsitikintum, kaip manyje rusa 
blestantys anglys, tavo paties įžiebtos ugnelės pėdsakai.

— Rože, nenuodink minčių, neardyk mano planų! Traukis man 
iš kelio: aš einu pirmyn einu į aikštę; aš neprivalau sustingti.

— Judėk, eik, žingsniuok, — tik laisvas nebūsi: mano ga
lybė, šešėliu tapus, tave persekios. P, Rutelionienė.

Kodėl viltis mane apleido, 
Suspaudė širdį sopuliai, 
Tarytum saulė nusileido, 
Išnyko šviesūs spinduliai?

Kodėl taip siela nerimauja, 
Kodėl suspaudė ją kančia, 
Kažin ko trokšta, aimanuoja, 
Nerami, skausmo kupina?

Širdie, Širdie! Nustok vaitojus
To skundo nieks neišklausys —

* Paliaus gyvenimas bangojęs, 
Nutildys sopulius mirtis. * Plungės Snięgutė.

v

Apie šv. Kazimiero Seseris Pažaislyje.
8 verstai nuo Kauno, vienoje Nemuno įlankoje stovi gražus 

Pažaislis — tai seniaus buvę Kamandulių vienuolyno rūmai su 
įstabiai gražia XVII šimtm. bažnyčia.

Pabaigoj XVIII šimtm., užėmus rusams Lietuvą, ten, ka- 
mandulius išvarę, įsikūrė stačiatikių vienuoliai. Bet didžiojo
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46 Apie šv. Kazimiero seseris 

karo viesulą sutrupino ir jų galybę — jie buvo priversti iš 
Pažaislio pasitraukti. Tada vienuolyno namus užėmė vokiečių 
kareiviai. Vokiečiams pasitraukus, 1920 m. lapkričio 15 d. Pažai
slio vienuolyno apgriuvusiuose mūruose apsigyveno iš Amerikos 
parvažiavusios Šv. Kazimiero Seserys. Jų parvažiavo penketas, 
visos lietuvaitės. Bet Motina Generole, sesuo Marija—Kaupaitė, 
padėjus sesutėms įsikui ti naujoje vietoje, po kelių mėnesių išgrįžo 
vėl į Ameriką. Dabartinė šv. Kazimiero seserų viršininkė Pažai
slyje sesuo M. Immaculata—Dvaranauskaitė yra viena iš tų trijų 
seserų, kurios įsteigė šv. Kazimiero Seserų kongregaciją.

Sv. Kazimiero Seserų tikslas yra mokyti ir auklėti januome- 
nę. Tam jų didžiam tikslui įvykinti reikalinga atatinkamų žmonių, 
todėl jos Pažaislyje yra atidariusios naujokyną ir priima kandida
tes, norinčias priklausyti prie šv; Kazimiero Seserų Kongregacijos.

Kandidatės yra priimamos nuo penkiolikos iki trijų dešimtų 
amžiaus metų, baigusios gimnaziją, universitetą, arba mažiausia 
turinčios liaudies mokytojos cenzą.

Įnašų reikalaujama mažiausia tūkstantis litų, pustrečių metų 
kandidatūros ir naujokavimo laikui — savas drabužis, patalinė 
ir baltiniai, būtent, vasarinių baltinių po 12, žieminių po 10, 
pusantro tuzino rankšluosčių (6 gali būti storesnės medžiagos), 
bent apie du ar tris tuzinus nosinių skepetaičių, kojinių vasarinių 
ir žieminių ir šešias servetukes.

Norint įstot į šv. Kazimiero Seserų vienuolyną, reikia 
raštu arba atsilankant kreiptis į vietinę viršininkę, o gavus už
tikrinimą apie priėmimą, reikia prisiųsti šie dokumentai: gimimo 
metrika, vietinio klebono Jiūdymas, gydytojo apie sveikatos stovį 
ir mokslo cenzo.

Šias žinąs mielai suteikiame ypač toms sesutėms-vai- 
dilutėms, kurios, kilnaus pašaukimo balsą nugirdusios, pačios 
panorėtų padauginti Pažaislio seserų būrelį. Sesutė-rūtelė.

Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
* ■

Kaunas. Iš studenčių gyvenimo. S. m. sausio 2) d. įvyko 
stud-čių at-kių kuopelės susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba iŠ 
dr-gių Gervaitės A., Tarvidaitės O., ir Marcinkevičaitės O. „Nau
josios Vaidilutės“ naudai nutarta ruošti didelį vakarą. Kad la- 
bjau pasidalintų darbu, nutarta išrinkti komisijos. Bet rinkti ne
reikėjo, draugės pačios pasisiūlė užimti sau tinkamas komisijose 
pareigas.

Dieve duok, kad visados ir visas mūsų pareigas mes taip 
mokėtome pasidalinti. . * St-tė.

Aukštadvaris. Iš santykių mokytojų kursuose. Praeitų me
tų rudenį Aukštadvaryje įsikūrė 2-jų metų mokytojams kursai. Iš
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karto pradėjo veikti du pagrindiniu mokytojų seminarijos kursu. 
Klausytojų susidarė apie 60. Viena kursantų dalis — buvusieji 
pradžios mokyklų mokytojai (necenzuoti), kita, kurių daug dau
giau — tai baigusieji viduriniąją mokyklą mokiniai.

Pastebėtinas dalykas tai kursantų elgimasis, kurie per per
traukas stumdėsi, retkarčiais ir mušėsi, o kursantes vadino „bo
bomis“ ir t. t.

Mokslo metų pradžioje kursantai padarė susirinkimą. Ren
kant kuopos valdybą kandidatėmis buvo statomos ir kursantės, 
bet į valdybą įėjo vieni vyrai; tuomet kursantės reikalavo perbab 
suoti antrą kartą, bet ir antrą kartą perbalsavus valdyba susidėjo 
iš tų pačių asmenų. Vyrai, reikšdami pasitenkinimo išrinkta vie
nų vyrų valdyba, pradėjo rankomis ploti; merginos užsigavo ir 
nedalyvavo rengiamame po susirinkimo šokių vakarėlyje. Nuo 
to laiko kursantės nedalyvavo drauge su vyrais pertraukų žaidi
muose. Taip vadinamas „panelių streikas“ truko gan ilgą laiką. 
Iš kursantų ir kursančių pusės buvo matyti kaž kokios neapy
kantos. Lektoriai prie kiekvienos progos įkalbinėjo kursantėms 
baigti „streiką“. Visi manė ir sakė, kad moterys neištvermingos, 
todėl jos „streiko“ ilgai negalėsiančios išlaikyti.

Sekmadieniais po dainavimo repeticijų jas vadindavo pasi
likti pašokti, bet jos laikėsi savo nusistatymo ir šokti nepasilik- 
davo. Praėjus kokiem dviem mėnesiam visi pamatė, kad mote
rys vis dėlto savo nusistatymo laikosi; vieną kartą baigiantis pa
mokoms, Vedėjas, sušaukęs abiejų kursų klausytojus, įsakė kur
santams mandagiau elgtis ir dabar atsistojant išreikšti kursantėms 
atsiprašymą, o kursantėms atsistojant išreikšti to atsiprašymo 
priėmimą. Taip tat priversti kursantai padarė santaiką, po ku
rios prieškambaryje pasigirdo vėl bendri žaidimai.

Sis kursančių „streikas“ vis dėlto nepasibaigė be vaisių: jis 
paveikė vyrus, kurie pradėjo elgtis mandagiau.

Nors „streikas“ pasibaigė, bet kursantės atskirai veikti ne
nustojo. Per „streiką“ įsteigta kuopelė „Rūta“ pradėjo dar veik
liau darbuotis—kas antrą sekmadienį daro susirinkimus, kurie pa
įvairinami deklamacijomis ir dainomis. Vieną kartą į susirinkimą 
buvo atvykęs p. Direktorius, kuris skaitė gan plačią, turiningą, 
pritaikintą moterims paskaitą. —

Dieve padėk ir šio Lietuvos kampelio mergaitėms lavintis 
ir patapti kilniomis savo krašto visuomenės darbininkėmis, ve
dančiomis tą visuomenę į šviesesnę ateiti. X

Plungė. Apie ką ilgai svajojome, tai Šiandieną įvyko. Nu
tarėme atsiskirti nuo berniukų ir sudaryti atskirą mergaičių atei
tininkių kuopelę.

Išaušo saulėtas, gražus sekmadienio rytas. Tuoj po moki
nių mišių susirinkome į gimnaziją, kad baltuose jos mūruose 
pradėtume savo idėjos darbą. Mažas yra ateitininkių skaičius, 
nes iš viso 15 esame, bet už tai noro ir pasiryžimo mūsų vei
duose matyt labai daug. Pirmasis mūsų susirinkimas užtruko

t
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apie pusantros valandos. Draugės, kurios bendruose susirinki
muose tylėdamos sekdavo kitų kalbas, šiandieną visos drąsiai 
pasidalijo savo mintimis su kitomis. Buvo keletas prakalbėlių 
pasakytų pačių narių. Mūsų gerbiama p-lė mokytoja labai turi
ninga ir iš širdies plaukiančia kalba paaiškino mums savaran
kiško veikimo svarbą, linkėdama geriausios kloties ir pasisekimo. 
Išrinkome Valdybą iš trijų asmenų ir korespondencijai komisiją; 
pasirinkome sau antrąjį vardą Naujosios Vaidilutės sesučių. 
Tuomi susirinkimas ir užbaigtas. Išsiškirstėme į savo namus 
kupinos tylaus džiaugsmo ir pasiryžimo tarnauti Kristui. Tose 
siaučiančiose gyvenimo banguose Kristų išrinkome sau per va
dovą, iš Nukryžiavotojo Išganytojaus pasiryžome imti pavyzdį, 
eiti Jo pėdomis, ir su viltimi ir baime laukdamos ateities, tikimės,, 
jog Aukščiausis padės ir palaimins mums mūsų darbuose. Tu, 
„Naujoji Vaidilute“, būk mums keliarodžiu audringose sūkuriuo
se, nušviesk mums tiesų kelią į mūsų dangaus Tėvynę, į am
žiną, tobulą Laimę! Sesučių vardu Br. K.

Kybartai. 1923 m. balandžio m. 22 d. susitvėrė pas mus 
vaidilučių kuopelė. Tais metais maža buvo nuveikta, nes vei 
kėm, galima Sakyti, visos drauge su berniukais Jaunesniųjų Atei- 
ninkų kuopoj, ir baigiantis mokslo metams, rūpinomės daugiau 
pamokomis. Vis dėlto padaryta 5 susirinkimai, oerskaityta 5 re
feratai temomis: dailė, vienybė, gyvenimas —- kova, alkoholis, 
muzika ir keletas rašinėlių. — Nors maža nuveikta, bet tai įžan
ga į tikrąjį veikimą.

Šiemet, įsteigus V-ją klasę, įsikūrė jau Vyr, Ateitininkų kuo
pa. Iš pradžių priklausėm prie šios kuopos drauge su berniu
kais, tačiau, jausdamosios mišriuose susirinkimuose suvaržytos, 
tokiu būdu, negalėdamos drąsiai veikti, atgaivinom pernai įsteig
tą vaidilučių kuopelę ir tęsėm toliau pradėtąjį veikimą. Dabar 
daromi atskiri mergaičių ir berniukų susirinkimai. Turime ben
drą abiejų kuopelių valdybą. Per visuotinus susirinkimus, kurie 
įvyksta maž daug per mėnesį laiko, patiekia viena ir kita kuo
pelė savo veikimo apyskaitas.

Vaidilučių kuopelėj yra 27 nariai. Tik labai gaila, kad ne 
visos siekia skaistaus vaidilutės tikslo. Yra tokių, kuriuos atvy
kusios susirinkiman, pasijuokia, apie pašalinius dalykus pasikal
ba ir taip be naudos praleidžia laiką. , Tačiau mūsų kuopelėj 
veikimas, sulyginant su pernykščiu, supratusių vaidilutės tikslą 
yra žymiai padidintas ir galima tikėtis, kad ateity jis nepaliks 
be naudos.

Susirinkimai daromi kas dvi savaiti —- ir gan gyvi. Nagri
nėjami referatai, skaitomi rašinėliai ir t.t. Ypatingai gyvumo su
sirinkimams duoda klausimai. Čia kaip tik kiekviena, norinti 
išlavinti protą, turi progos pareikšti savo nuomonę. Neišsiaiški
nus kokį nors klausimą, atsiklaušiame mokytojų. — Pažangos 
mūsų veikime vis dėlto yra.

Esame dėkingos'Tau, Vaidilute, kad parodei kelią į skais
čią ateitį. J. K,
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