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Klaidos atitaisymas.
Straipsny „ Moteriško charakterio tikslas“ 102 puslapy įsi

brovė nemaloni paklaida šakiny 12-14 eilutėse nuo' viršaus. Tu
rėjo būt atspausdintai Studentės ėnįė kalbėti apie savo „būdą“, 
visai užmiršdamos, kad:mergaitės tu^ „namo‘7
(Orginale pasakyta šitaip; „Studentinnenbegannen votį-ihrer „Bu
de “zusprechenund vergassen, das ein Mädchen, nicht eine 
Bude hat, sod^rn ein „Heim“)» ’ ; ?
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Visoms skaitytojoms įsidėmėti;
Šis „bk V-tės“ Nr. išeina didesnis 

suprasti, kad visos ėmėjos yra atsilyginusios (ir netdaugiau ne
gu kiek skolingos), kaip; kad raginome praeitame sąsiuviny. Ypač 
iš didžiųjų miestų kuopų nieko nesusilaukiame. Todėl šį sąsiu
vinį pašiunčiame kiek anksčiau prieš atostogų pradžią, su pri
mygtinu prašymu atsilygint už šį (ir už kitus) sąsiuvinį dįr 
p r i e š iš si s k irs t an t į a t ö š t o g a < ^Neš; tik tuomet 
„N. V-tėu galės eit ir po atostogų. Neatsilygip.us^šis „N, V-tės“ 
sąsiuvinis reikš tiktai tokį stipresnį gyvybės išreiškimą^ ^poku
rios jau einaneišvengiama mirtis.
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Moteriško charakterio tikslas.
Pranešame mielosioms skaitytojoms 

džiaugsmingą žinią, kad garsusis visame 
pasaulyje pedagogas F. W. Förste- 
r’i s , žinomas jau plačiai ir mūsų kraš- 

----------- te, maloningai sutiko bendradarbiauti 
„Naujojoje Vaidilutėje“ ir pradžiai at
siuntė žemiau padėtąjį straipsnį, priža
dėdamas netrukus patiekti mums staip- 
snį apie religiją ir charakterio lavinimą.

Red a k c i j a .
Jaunoji mūsų moterų karta būtinai yra reikalinga konkre

taus tikslo, kurs galėtų būti lyg kokiu tiltu iš gamtos stovio į 
krikščionių idealą. Versdamas tą idealą į šių laikų moters gy
venimo kalbą ir drauge plėtodamas tikrai moteriškos moters 
idėją, jis ragintų moterį taisyti kelią krikščionių idealui, rengti 
jam sielą. Dabartinio moterų švietimo tikslas nebuvo iškelti 
aikštėn, sustiprinti moteriškos lyties ypatybes. Jam rūpėjo pirmų 
pirmiausiai atsverti visa, kas moteryje yra tiktai moteriška, ir iš
vaduoti ją iš nelaisvės ir globos. Schleiermacher’io žodžiai 
naujų laikų moteriai: „Geisk vyriškos apšvietos ir garbės", tapo 
to moterų Švietimo obalsiu. Tuo būdu, be abejo, senas vienpu
siškumas pakeista nauju vienpusiškumu. Bet iš to pasakymo 
visai neišeina, kad moters gyvenimas vėl turi būti susiaurintas. 
Pasisavinimas vyriškųjų darbo metodų, įpratimas į disciplinuotą 
veikimą, pilnas dalyvavimas dvasinėje kultūroje buvo, be abejo, 
reikiamos pavaržos. Bet svarbiausia yra tai, kad moteris visus 
tuos savo išmoktuosius dalykus pristatytų tarnauti savarankei 
moteriškajai kultūrai ir kad ji, nėmaž nenorėdama pasiduoti vy
riškiesiems švietimo ir darbo metodams ir tebūti vien besielės 
ir beprasmės civilizacijos ratelis, pasistatytų tikslu nužmoninti 
visą tą bruzdesį. Šį tikslą ji tuomet tepasieks, jei pirmų pir
miausia pati vėl taps visišku žmogumi, mylinčia siela, pašven
čiamąja židinio ugnimi, vienijamąja namų pastoge, ramybės ir 
taikos prieglauda. Vyro veikimo dirva — organizacijos tech
nika, moters — organizacijos siela, švelniausi žmonių su 
kits kitu ryšiai. Persiirzusi ir suskilusi žmonija stipriau, negu 
kitados, šaukias tokių moterų, kurios atranda savo nuosaviausį, 
Dievo joms duotą talentą ir išlavina jį lig jo augščiausios konse- 
kvencijos. „Ne neapkęsti, mylėti čia esu!" Mums reikia moterų, 
kurios savo namuose švelniai atjaustų tą dvasią, kuria kasdien 
sprendžiama apie artimus, kurios yra neesančio čia pat priešo 
užtarytojos, kurios nepilsto aliejaus į vyrų barnius, bet moteris/"
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98 Moteriško charakterio tikslas

kojo, raminamojo ir taikinamojo balso galėję mato augščiausią 
moters balsavimo teisę — moterų, kurios visur stato pastogę 
belaikėms sieloms, kurios neduoda valios savo kietai antipatijai 
santykiuose su sunkiais ir kokčiais temperamentais; moterų, ku
rios yra sklidinos ne tik savęs pačių ir savo teisių, kurioms 
pirmiausia rūpi ne tai, ar jos bus suprastos, bet kurios pačios 
stengias tikrai suprasti kitus ir kurios iš pat dugno nuvokia šių 
žodžių prasmę: „Ji yra kantri, ji nepavydi, ji neieško savęs“.

Mūsų jaunoji moteriškija,kurią visa tai, kas vadinas koe- 
dukacija platesne to žodžio prasme, per daug yra pastūmusi 
taikintis prie vyriškojo būdo, turėtų giliai atsiminti savo pačios 
esmę ir ieškotis lygybės tame meilės pasaulyje, kurs Evangelijoje 
yra statomas prieš vyriškosios energijos pasaulį. Tiktai bū
dama visiškai ištikima pati sau, moteriškė teįsigija savo augščiau- 
sios jėgos ir paslaptingu būdu teatsispiria prieš pasaulio bru
talumą.

Nemaža yra naujamadiškai apsišvietusių, arba, geriau pasa
kius, apsitemdžiusių moterų, kuriose nedaug ko tėra čia nuro
dytiems uždaviniams atlikti. Per daug vienpusis savo teisių ir 
laisvių ieškojimas yra padaręs daugeliui moterų sielų didelės 
žalos, atpratinęs jas nuo senos, kaip pasaulis, kitiems tarnavimo 
išminties ir nuvaręs į sau tarnavimo dykumą. „Daug duoti ir 
maža reikalauti yra augščiausia moters teisė“, sako indų patarlė. 
Kas supranta tos patarlės prasmę, tas daug yra supratęs. Be 
abejo, naujieji laikai išplėtojo moteryse daugelį dalykų, kurie, 
tinkamai pastatyti po tuo vieninteliu, kurs yra reikiamas, turi savo 
reikšmės ir savo garbės. Bet jie per daug užmiršo tai, kas kita
dos gyveno geriausiose, dievingose, namie tarnaujančiose mote
ryse ir kas turi vėl atgyti, jei nenorime, kad ant žmonijos už- 
griūtų naujoji ledų gadynė O tai yra tylus, neapčiumpamas 
mylinčios širdies darbas: budri akis, pilna užuojautos širdis, pa
guodos žodis, Šimteriopa pagalba, pasiryžimas pasiaukoti — 
vis tokie dalykai, kuriems nėra nei diplomų, nei žemiško mato, 
nei parodomų rezultatų. Čia yra dirbamas neregimojo pasaulio 
darbas, kurs pas Dievą teturi vertės ir tiktai Kristaus tėra ger
biamas. Bet kaip tik dėl to tai yra švenčiausis ir kilniausis 
darbas, užgesinto aš, nugalėto noro kuo daugiausia reikšti, nu
tildyto troškimo veikti darbas. Tiktai čia tegimsta naujasis žmo
gus, kuriam tyliai nebudint gyvenime, visi dideli darbai tetarnauja 
piktajai dvasiai ir tekuria egoistingą melo karalystę. Ir tiktai tos 
moters, kurios yra užaugusios toje paprasčiausios meilės mo
kykloje ir taip yra apgalėjusios pačios save, tiktai jos tesukurs 
namų židinį, apie kurį svajoja nerami žmogaus siela. Iš tokių 
palaimintųjų apskričių ir į plačiąją visuomenę plauks palaima ir 
pašventimas, kurio negali duoti joks, kad ir plačiausis, šocijali- 
nis darbas.

Nurodytiesiems čia uždaviniams išpildyti reikia dviejų da
lykų. Net ir malonėmis apdovanota siela reikalinga augščiausios 
šviesos ir augščiausios jėgos iš augšto, nes tiktai Kristuje mei-
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Lė tėra lig galo išgyventa, išmąstyta, iškentėta. Tiktai Jis teat- 
skleidžia* mums jos giliausi dėsnį, paliuosuoja ją nuo visų ne
grynų priemaišų, kreipia jos tarnavimą į augščiausįjį labą, tiekia 
jai charakterio ir logikos ir gelbsti jausmo gyvenimą nuo ištižu
sio minkštumo ir silpnumo. „Meilė apgali mirtį, bet vienas ma
žas blogas įprotis gali apgalėti meilę“, sako vienas dabartinis 
poetas. Tat kiek jėgos iš augšto reikalinga yra mirtingoji mei
lė, kad nesusikultų, susidūrus su žmogaus tikrenybe, su artimo 
veidu, su artimo meilės stoka, su nervų jautrumu ir su kitomis 
įvairių įvairiausiomis šios žemės kliūtimis!

Antra—ir čia reikia akylai pratintis, mankštintis, lavintis ir 
koncentruoti mintis. Paskaitykite skyrių „Apie viską mąstyti“ 
Florence Nightingale knygose „Patarimai ligonių slaugytojams“. 
Tuomet suprasite, kiek reikia dėmesio, apmąstymo ir „akių kul
tūros“, norint savo meilę ištobulinti ir išsivaduoti iš aplamumo. 
Tuomet suvoksite, kokių augŠtų auklėjamųjų jėgų yra paslėpta 
kiekvienos rūšies tarnavime ir kaip tik paprasčiausiuose darbuose,, 
ir kad tiktai drąsiai apgalėjus materijalinius dalykus, mūsų dva- 
sinė pusė tampa tikrai išbandyta ir ištikima. Augščiausiasis 
atėjo pas mus tarnu, kad mes suprastumėm, jog tarnaudami te
galime augščiausiai pakilti. Ne viešpatavimas visose mokslo 
srityse, bet meilingas atjautimas ir supratimas visai įvairių žmo 
nių ir amžių reikalų veda į tikrą mąstymo universalumą. Ta 
prasme kalba Pestalozzi apie grįčios ir kiekvienos rūšies „naminio 
dėmesio“ „lavinamąsias priemones“. Artinas laikai, kuomet toks 
asmeninis tarnavimas vėl bus daug labiau vertinamas, viena dėl 
to, kad apskritai žmonės liausis tiek vertinę abstrakčią proto kul
tūrą, kurioje nėra nei gyvos dvasios nei tikros kultūros, antra 
— kad reikalas naminiu patarnavimu palengvinti sunkiai apkrau
tas bet nepasiturinčias šeimynų motynas eis vis didyn. Socijalinio 
suirimo laikais praplatinta šeimyna vėl taps ūkio centru, Augstas mo
terų jaunimo judėjimo uždavinys bus tokiam plėtojimuisi priren
gti dirvą doriškai, dvasiškai ir techniškai. Paskaitykite šitą klau
simą mergelėms, įdėtą į jaunimo laikraštį „Zwiespruch“: „Šis 
klausimas yra nepatogus, bet kaip tik dėl to reikia jį pastatyti. 
Kad nebūčiau galėjęs kitu keliu įžvelgti į tuos santykius, būčiau 
supratęs tai iš daugybės laiškų, kuriais prašomas esu gelbėti. 
Mat, dabar ėmė labai mirti moters ir tai reiškia mūsų kultūros 
žlugimą. Ypač mūsų vidurinio luomo inteligentų žmonos (val
dininkų, mokytojų, dvasiškių ir t. t.) nebegali šiandien laikyti 
namie padėjėjų. Jų lėšų nebeužtenka toms didelėms algoms, 
kurios šiandien yra mokamos. Daugelis mergaičių, kurios pir
miau noromis eidavo į turtingas vaikais šeimynas, dabar nebe
nori, nes kontoroje ar fabrikoje uždirba daugiau ir namų ūkyje 
aštuonių valandų diena nėra žinoma.

„Tat žmonos gauna virti, valyti, vaikus daboti .r visus kitus 
namų ruošos darbus dirbti, viską pačios vienos. Pasekmė to yra 
ta, kad jos netenka sveikatos ir per anksti atlieka. Jos randas 
nervingos, gauna vidurių ligų; niekaip heįgalėdamos dalyvauti
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100 Moteriško charakterio tikslas

dvasios gyvenime, jos nebepajėgia būti dar ir dvasinėmis savo 
vyrų draugėmis. Del to moterystės, vaikai ir šeimyna ali. Išro
do tai žymiai kyląs jaunų vidurinio luomo moterų mirtingumas, 
nuolatinis globotinų vaikų skaičiaus ir suirusių moterysčių au
gimas ir persiskyrimai toje sferoje.

„Jei dalyvaujančios jaunimo judėjime mergaitės nėra dar tiek 
subrendusios tam baisiajam skurdui pamatyti, tai tegu jos atei
tyje tyli ir daro atgailą. Mes, šeimynos tėvai, laukiame iš tų 
mergaičių supratimo, kad jos privalo ką nors daryti, būtent tuo 
būdu: Kiekviena dalyvaujanti jaunimo judėjime mergaitė turi prin- 
cipijaliai, — jei nepaprastos jos šeimynos aplinkybės to neužgina— 
tarnauti tokioje šeimynoje pusę ar ištisus metus. Triskart pa
brėžiu tarnauti. Reikia eiti sąmoningai į tokią šeimyną, aiš
kiai pasistačius tikslu duoti galimybės moteriai-seseriai būti mo
lyną ir žmona. Į tokius namus reikia eiti ne kuo daugiausia už
sidirbti, važinėtis ir turėti daug atlaikos, bet kiek tik begalint dau
giau dirbti ir aukotis, kad moteris, kuri norėtų būti namų siela, 
galėtų mūsų tautai auklėti sveikus taurus vaikus. Apie tarpinin
kavimą, apie visą to reikalo technikinę pusę nieko čia nekalbu. 
Aš tik klausiu čia, nebežinodamas, kaip kitaip padaryti, kaip man 
reikia atsakyti į tą daugybę šaukimų gelbėti, kurie beveik visi 
vienu balsu sako tai, ką sako paskutinis laiškas: Jauna vieno 
valdininko žmona, kuri pagimdžius gavusi tuojau keltis į kitą 
butą, esanti tiek nusilpusi, kad būtinai reikalaujanti padedama. 
Tarnaitės ji negalinti pasisamdyti, nes 1000 markių, ar gal dar 
daugiau, niekaip negalima esą sutaupyti.

„Taigi klausiu, kiek mergaičių iš vadinamojo jaunimo judė
jimo ne tik temoka romantiškai svajoti apie tautinius šokius, dai
nas ir keliavimą? Kiek jų yra kilniai pasiryžusių tarnauti, padėti 
molynai ir tuo pačiu šeimynai? jei mergaitės to nepadarys, tai jos 
nėra vertos kuomet nors būti rimtų ir subrendusių vyrų žmonomis. 
Tat atsakykite darbu!“

Papildyti tam atsišaukimui, kurį norėčiau didelėmis raidė 
mis išspausdinti pirmame skyriaus „Tikslai“ puslapyje, pridedu 
dar šį sumanymą, duotą Kilty jo „Naujuose laiškuose“ vienai 
mergaitei.

„Jei tamsta, sakysime, kasdien po vieną kartą arba tik ke
lius kartus per savaitę nueitumei į kokią nors neturtingą didelę 
šeimyną pasižiūrėti, kaip jie9 ten gyvena ir pavargusiai žmonai 
padėti — ar tvarkant, ar atliekant kokius reikalus, ar mokant vai- t 
kus — tai tamsta būtumei daugiau patenkinta, negu lankydamos 
visuose koncertuose ir genijalio.se paskaitose. Pažinau vieną pa 
prastą mergelę, kuri niekados savo amžiuje nebuvo pristojusi 
tarnauti ilgesniam laikui, bet buvo visados pasiryžusi eit į sve
timus namus ir pasidarbuoti ten sūlig išgalėmis ir už nedidelį už- 
mokesnį. Mažame gyvenimo ratelyje kiekvienas pagaliau žinojo, 
kad gali ją gauti dienai ar savaitei, kuomet reikia, kiekvienam 
namų darbui ir kad ji visur dirbs kuo geriausiai ir kuo ištiki-
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Moteriško charakterio tikslas 101

miausiai. Kai ta labai paprasta pažiūrėti mergelė, kuri gal savo 
amžiuje niekados nebuvo masčiusi apie meilę ir moterystę ir dar 
mažiau apie kokį nors „gėrėjimąsi gyvenimu“, mirė, Ilgai ir nau
dingai išgyvenusi visiems betarnaudama, visi jos daugiau gailė
jos, negu oriausių apylinkės asmenų“.

Tolimesnis saviauklėjimo uždavinys, norint įvykinti savarankį” 
moters idealą, kuriame ypatingi moters gabumai ir uždaviniai yra 
pilnai išriedėję, yra: pagaminti naujų moteriškų papročių bei gyve
nimo formų ir saugoti bei atgaivinti tai, kas buvo gera senovėje. 
Yra šalių, kuriose per daug vertinama formos reikšmė. Ten nemąs- 
stoma. apie tai, kad forma yra ne tiktai išlaukinis dalykas, bet kad ji, 
■kaip rodo didžiausių visų laikų sielos žinovų prityrimas, iš lauko 
kursto vidaus gyvenimą. „Elgkis taip, tartum mylėtumei, ir pa
mylėsi“, pasakė Marija Teresė vienai jos globojamai mergelei. 
Kartais tai nevisai įvyksta, vis dėlto tuose žodžiuose yra gilios 
tiesos. Vienose knygose apie „Katalikų mergelių auklėjimą“ rašo 
J. C. Stewart, kokios dvasinės reikšmės turinčios manieros, jei į 
jas žiūrima, ne tik kaip į salioninius papročius, bet jei norima 
jomis tiksliai išreikšti moterišką jautimą, švelniai atsižvelgiant į 
svetimus jausmus. Jaunimui esant labai linkusiam daug ko sau 
pačiam atleisti ir. žmonių santykiams visur sužiaurėjus, tvirtai su
tvarkyta apsauga nuo egoistinių instinktų esanti būtinai reikalin
ga. Tokios manieros laužo buką egoistinio gyvenimo tingumą, 
verčia dvasią budėti ir save kontroliuoti ir nesiliaudamos prime
na žmogui, kad jo esama šiame pasaulyje ne vieno. Iš tikro, 
ar mes šiandien numanome, kaip reikiant, kaip svarbu yra ben
dram žmonių gyvenimui mokėti surasti tinkama išraiška laimei 
ir nelaimei? Yra daug žmonių, kurie rods turi savyje geriausių 
jausmų, bet niekados nėra mokęsi parodyti juos ir kitiems, laiku 
tarti gerą švelnų dėkos, užuojautos, supratimo žodelį. Jie gyve
na mirtinai tylėdami arba tepajėgia iškrauti vien savo nepasiten
kinimą ar nervingumą — kol mirtis galutinai užbaigs visą jų 
atbukimą.

Kad jaunimo* su kits kitu elgimos formos būtų ir kažin 
kaip natūralios, ir nesuvaržytos, vis dėlto vadinamajam draugiš
kumui ten ne'vieta. Jis niveliuoja, jis neatsižiūri į moters kito
niškumą, jis neigia gamtos tikrenybę.

Tikrai moteriškų papročių atnaujinimas yra ypač svarbus 
lyčių su viena kita elgesio atžvilgiu. Moters idealo savarankiš
kumas reikalingas čia ypač stiprios apsaugos nuo niveliuojančios 
vyrų įtakos, kuri eina iš kasdienių santykių darbe ir sporte. Tai 
yra baisi klaida, kad toks daugelis mergaičių, norėdamos būti 
lygios berniukų draugės, su visa galva įklimpo į „buršiškumą“. 
Vyre tas šiurkštus būdas, kuriuo jis pasireiškia, yra tartum koks 
dvasios užsigrūdymas, humoringas žaidimas su kasdienio gyve
nimo žemumu, pratinimasis prie būvio kovos žiaurumo. Mote
ris kitaip organizuota: stiprumas yra kaip tik jos motyniškos 
prigimties priešingume brutaliai būvio kovai. Tuo vienu ji yra 
kultūrinė gale, dėl to ji privalo ir savo išlaukinėmis formomis
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būti ištikima tam, kas ji yra ir visai nebandyti taikintis prie vyrų 
žargono. Žinoma, ji irgi turi užsigrūdyti savo profesijos parei
goms eiti, bet tas užsigrūdymas turi eiti iš mokančio pasiaukoti 
heroizmo, ne iš kompromiso su žemumu. Tiktai tuomet ji te
gali pažaboti savo aplinką. Išganymo Armijos mergelės eina ne
liečiamos per aršiausias Rytų Londono matrosų smukles kaip 
tik dėl to, kad jos ten atstovauja visai kitokiam pasauliui. Jei kal
bėtų matrosų žargonu, jos žūtų

Vadinamoji koedukacija dažnai gamina dviejų lyčių tarpe tą 
klaidingą draugiškumą, į kurį įklimpus, mergaitė, norėdama būti 
lygi berniukui draugė, taikinąs prie visų vyrų papročių ir kaip 
tik dėl to netenka giliausios įtakos kitai lyčiai. Studentės ėmė 
kalbėti apie savo „būdą“, visai užmiršdamos, kad mergaitės tu
rima ne būdas bet „namai“. Gelžkeliuose, einančiuose į sporto 
aikštes, prasidėjo geležimis apsikausčiusių panelių balsingas kal
bėjimas ir kampuoti judėjimai; visiškai užmiršta šv. Augustino 
žodžiai, tarti jaunoms moterims: „Eikite kilnybės keliais nusiže 
minimo kojomis“. Kultūra yra visur ten, kur vidaus gyvenimas 
deda savo antspaudą ant išlaukinių dalykų, kur viešpatauja sti
lius, minties ir judesio vienybė. Moteriškoji kultūra tėra ten, kur 
moteris turi tiek charakterio, kad visu savo išlaukiniu laikymusi 
ir elgesiu įstengia stipriai išreikšti savo kitoniškumą ir savo
tiškumą.

Kilnūs moteriški papročiai yra kaž kas daug augštesnis už 
buržuazinį padorumą; jie reiškia tikrai moteriškų moterų galią 
ant silpnesnių ir mažiau instinkto teturinčių moteriškosios lyties 
narių. Kame buvo garbinamųjų vidurinių amžių papročių esmė 
lyčių santykiuose? Ji buvo tarne, kad kiekviena lytis savo elge
siu stiprino ir kitoje visa tai, kas vadinas orumu ir geru laiky
musi. Moteriškasis padorumas yra viešpatavimas moters ant 
palelės, motynos ant kokotos, lygiai kaip vyriškasis padorumas 
yra viešpatavimas vyro ant patino, tėvo jausmo ant žaidimo 
geidulio.

Be tokių papročių elemento, be mankštinimos ta linkme, 
negali nuosakiai plėtotis gyvenimo stiliaus vienybė. 
Kaipo to „gyvenimo stiliaus vienybės“ kontrastą galiu nurodyti 
daugybę jaunimo, kurie stingdanti vadovų, tradicijos, ryškių sa- 
viauklėjimo tikslų, savo santykiuose su kita lytimi tegyvena ta 
viena valanda, teklauso vien savo atsitiktinų impulsų, nors ir ga
lėtų pakilti augšciau. Taip pat mąstau ir apie daugelį, tikrai 
sakant, gerbtinų moterų, kurios iš apsileidimo pasiima iŠ demi- 
mondo ateinančias rūbų madas, arba įsigyja tokių elgesio papro
čių, kurie, tikrai sakant, netinka jų pasauliui, moterų, kurios tartum 
yra užmiršusios, kaip augštai moters susilaikymas ir visi čia pri
klausą papročiai yra surišti su visa moters kultūrine gale.

Berods visados bus moterų, kurios vien Ievą savyje teturi, 
tėra vien veislės būtybės ir sąmoningai ar nesąmoningai viena 
tesiekia — sujaudinti vyre atatinkamą pusę. Lygiai visados bus 
nepataisomų vyrų kokiečių, kurių garbės jausmas apgalėmis te-
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minia, kuriems vienintelė viduje parama yra erotinis žaidimas ir 
kuriems Etos tiek mažai terūpi, kiek kuriam nors kitam povui, 
— augščiau padėtieji žodžiai, žinoma, ne jiems yra rašomi. Bet 
šalia jau visai pozityviai apsisprendžiusių yra daug tokių, kurie 
tik laiko dvasios atbukinti arba gerai neapsimąstę, dar nėra atra- 
radę patys savęs — į tuos pirmų pirmiausia kreipiuos, jie turėtų 
suprasti, kad gili, tikrai nuosaki etika yra ne susikristalizavusioji 
pedanterija, bet tikrai asmeninio gyvenimo plastinis principas; 
dvasios viešpatavimas ant materijos, ir kad mums šiandien dau
giau, negu kitą syk, reikia moterų ir vyrų, kurie turėtų drąsos, 
priėšindamies viską griaujančiai laiko dvasiai, išpažinti dvasinį 
žmogaus paskyrimą ir atatinkamai mąstyti, kalbėti ir el
gtis. Ir prie to organizacinio charakterio darbo, bekovojant su 
geidulių chaosu, pritaikinami šie žodžiai iš Fausto prologo: „Ir 
kas duliuoja neaiškia vaizdu, patvirtinkite patvariomis mintimis“.

Vertė M. Pečkauskaitė.

Bobutės dėželė.
Uždegusi aukos degalėlį mėlynoje lempelėje, atsisėdo bo

butė sename šikšniniame fotelyje ir ėmė kalbėti rytmetinius po
terius. Drebančiu kugždėsiu, retkarčiais paklysdama ir užmirš
dama, dėkojo Dangaus Karalienei už užsidegusios pirm dviejų 
dešimčių metų daržinės užgesinimą ir nuvarymą šalin (dar se
niau) nuo laukų krušos debesies. Paskui meldės už sūnų, mar
čią ir anūką, už kaimynus, tarnus ir gyvulius, pagaliau priminė 
ilgą mirusių giminių, prietėlių ir pažįstamų eilę. Saulės spinduliai, 
pabučiavę stovinciäs lange gėles, slinko per baltą kambarėlio 
sieną ir atsimušę nuo švento paveikslo, šildė katę besiranžančia 
pas fotelį ir sup ) šviesuma tamsų bobulės veidą bei sausas ran
kas, maldingai suglaustas. O kiek kartų senelė, mažumą pakė
lus balsą, murmėjo: „Amžiną atilsį duok jiems, Viešpatie...“ ir 
tilo, tiek kartų degalėlis, jau siekiąs vandenį lempelėje, plonitelai- 
čiai čirškėjo atsakydamas: „O amžinoji šviesa tegu jiems šviečia“.

Nesistebėjo tuo bobutė, gerai žinodama, kad šviesa kyla 
iš degalėlio ir dėl to jam kaip tik pridera apie ją kalbėti.

Paskui abelnų poterių ėjo ypatingi už šviesplaukę Kazio 
nabašniko sielą, mylimiausio anūko, kurs mirė, turėdamas ketve
rius metus, o šiandien būtų turėjęs jau aštuonerius. Beveik vi
sados tai atsiminus, nabagei tekėdavo ašaros iš akių. Ak, ko
dėl jai teko gyventi ilgiau už jį, jai, kuri taip seniai turi prisi
rengus pas lovą geltoną grabnyčią, į kuodelį įvyturtą? Kokiu 
tikslu tebelaiko ją Dievas šioje žemėje, kur) saulė kasdien silp
niau bešviečia, medžiai ir gėlės blankesni ir menkesni negu ki 
tados, kur vasara nuo kai kurio laiko tokia šalta, kad liepos mė-
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nesyje vatinės nusivilkti negalima? Ar negeriau jai būtų ten, 
dangaus kambarėlyje, su Kazeliu gyventi ir pro pravirą langą 
klausyti angelų chorų, negu čia, skaudžiai anūko besigailint, ste
bėtis, kad vieni paukščiai kaž kokie apkimę, o kili visai balso 
nustoję?

Senas žmogus taip ilgis mirties, kaip nuvargęs darbininkas 
kieto miego. Pasaulis jam nebeįdomus, aplinkiniai žmonės jo ne
besupranta, o gailėsis traukia į kitą tos duobės skardą, kurią jau 
yra peržengę artimiausieji. Gal jų laimingame būryje atrasime 
tą jaunystę, kuri nuo mūsų klastingai gyvenimo pradžioje pabė
go, ir nutildysime tą ilgesį, kurio calunąs dengia visus gyvenimo 
spindesius. Gal miegūstų dienų ir bemiegių nakčių grandinės 
pabaigoje sužibės pagaliau amžinosios saulės šviesa, kurios 
spinduliuose siela randa nemirtingumą, o širdis troškimų paten- 
kinimą?—Bobutė žvilgterėjo pro langą ir atėjo jai į galvą klausimas: 
Kodėl šitas kiemas, didelis kūdikystės dienose, jaunystėje atrodė 
jai per mažas, o šiandien vėl taip užaugo, kad ji nė per valan
dą jo neišeitų? Bet tuojau ji užmiršo tą mintį ir ėmė rūpintis 
tuo, kad Kazelis nuo pat ryto išėjo iš kambario ir dar peršals 
ant rasos. Valandėlę negalėjo įsivaizduoti, kad Kazio nėra kieme. 
Juk ką tik jis davinėjo cukraus savo kumelei, ką tik pasislėpė už 
liepų, tarp alyvų krūmu, kurie dar tebesvyruoja... Ji pasitrynė 
akis, norėjo sušukti: „Kazei! Kazei! eikš pas bobutę!“-bet vėl 
užsimiršo. Vaidiniai pranyko, net pavargusi mintis spruktelėjo, 
lyg tas štai šešėlis, skriejas nuo vejyno, ir tik kaž kame, pačia
me sielos dugne, pasiliko neaiškaus, neva nesąmoningo ir labai 
kartaus liūdesio krislelis.

Tą valandą į kambarį įbėgo jauna kaimo mergina, basa 
pliuškė su atsisegusiais ant krūtinės marškiniais ir šūkterėjo bo
butei į pat ausį, kad ponai laukią su pusryčiais. Senelė pažiūrė
jo į ją piktomis ir stverdamos fotelio atkalčio ir merginos pe
ties, sumurmėjo: ■

— Ak tu beprote! Turėjau kaž kokią labai svarbią mintį, o 
ta ir sutrukdė. Visados puola į kambarį, kaip kokia burzdana, 
dar kuomet nors, atsidaužusi į ką nors,. subiręs.

Paėmus mergaitę po ranka, drebanti, pasilenkusi, ėjo vis 
gyžendama:

— Ko tu taip šokinėji?
— Aš nešokinėju.
— Tai ko taip drebi? Tur būt, iš didelio noro lakstyti.
— Aš nėmaž nedrebu.
— Ar girdit? Ji mane dar melagius tiesiai į akis! Juk aš 

ant savo rankos matau, kad visa virpi.
— Dievulėli! ponia nuo pat ryto pradėjo zulinti!—atsibarė 

mergina ir supykusi atkreipė galvą į liokajų, kurs priemenėje 
atsistojęs, juokės rodydamas dantis.

— Nedejuok, kvaile!—tarė liokajus įžūliai išsivypdamas.— 
Ponia išdergs, bet užtai duos tokių kalėdų, kad nu! Ir tuojau 
pat pridūrė tyliau:
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— Lauk,—po smerčio trečiąją dieną!
Mergina, prunkšterėjo juokais ir užsikimšo su kumštini 

burną. ■
— Ką, tu slogas turi, kad taip čiaudi?—paklausė jau mei 

liau senelė.—Visados sakau, kad tas lakstymas tau geru nepa
sibaigs.

Liokajui taip buvo linksma, kad jis net atsigulė ant stalo. 
Koks džiaugsmas jam, kad šykščioji ponia, nuo kurios nė ska
tiko niekados nebuvo matęs, neatskiria čiaudėjimo nuo juoko.

Vis įsikibusi į merginos ranką, pavargusi ir uždususi, bo
butė pagaliau įėjo į valgomąjį kambarį. Sūnus ir marti pabučia
vo jai rankas, bet kai ji norėjo atsisėsti ant kėdės šalia jaunos 
Šeimininkės, pas verdantį samavorą, marti tarė: . 4

— Sėskitės, mamyte, ant kitos kėdės, čia yra vieta auklei 
ir Vladeliui.

— Norėjau truputį pasišildyti.
— Kaip šiandien sveikatėlė, mamyte?—paklausė sūnus.
— Visai gera—atsake senelė,—Esu kaž kodėl stipresnė ir 

kad ne tie šalčiai lauke...
— Ką mamytė kalbi! Lauke karšta, kaip pečiuje.
Bobutė bemirkydama pyragą kavoje, kurios dalį buvo jau 

įpylusi į lėkštelę, negirdėjo paskutinių sūnaus žodžių ir ėmė kal
bėti tartum pati sau:

— Buvo šiandien pas mane Kazytis...
Sūnus ir marti žvilgterėjo į kits kitą.
— Buvo kaž koks toks suliesęs, kad bijau, ar neserga...
— Ten, mamyte, niekas neserga—pasakė marti.
— Jis nė čia nesirgdavo, pupelė. Tik paskutinį mėnesį 

kaž kas jam atsirado, kad kasdien ėjo silpnyn, nykte nyko. At
nešk man nosinį, Katriute, iš mano kambario—sakė senutė, jaus
damos turinti pilnas akis ašarų. — Kiek aš prisimokėjau dakta
rui—tęsė—kad jam sveikatą sugrąžintų, kiek prisiprašiau Dievo, 
Kad mane pasiimtų, o jį paliktų, viskas veltui!..

— Gal mamytei pripilti grietinės?—paklausė marti, kurią 
bobutės pasakojimas, nors kasdien kartojamas, labai erzino.

Tuo tarpu sūnus nulenkė galvą, su kairiąja ranka pasirėmė, 
o su dešiniosios pirštais ėmė mašinaliai sukti iš duonos gumu
lėlius.

— Gal mamytei pripilti?—pakartojo marti.
— Grietinės?—paklausė bobutė:-Ką aš žadėjau sakyti, ar 

apie Kazytį? Ne, tiesa, norėjau pasakyti, kad grietinė iš akmeni
nio puodelio būdavo geresnė. Bet ir jis susikūlė... Ar čia kas 
važiuoja?

— Ne, tai samavoras šnypčia.
— Kaž kokius keistus samavorus dabar parduoda... Marti 

pažvelgė į vyrą ir palingavo galvą, lyg norėdama pasakyti, kad 
oobutė vis labiau atlieka. Jis tiktai atsiduso ir, tur būt, nuliūdi 
mui išreikšti, uždengė su lėkštele musių spiečių, kurios buvo 
sulindusios į stiklą. W 4« .
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[ėjo į valgomąjį auklė su riebiu, ką tik nupraustu berniuku 
ant rankų. Motyna nubėgo priešais juodu ir, pagrobusi sūnelį, 
gal jau dvidešimtą kartą, nors buvo dar rytas, aistringai apka
bino jį ir pabučiavo. Tuo tarpu riebusis berniukas atkreipė mė- _ 
lynas akis į sėdinčią jau už stalo auklę, paskui stiklą lengvutės 
kavos, jam paskirtos, paskui, neatitraukdamas akių nuo stiklo, 
paseilino ranką, kurią tėvas padavė jam pabučiuoti, pagaliau ėmė 
kukštuotis ir rėkti. Motyna pasodino jį ant auklės kelių, sutvar
kė rausvas kvaldotas kojas taip, kad jis nedėtų jų ant stalo, ir 
nušluostė rankeles, kurias buvo įkišęs į stiklą.

Bobutė sulaikius puškelyje nešamą į burną šaukštelį, liūd
nai žiūrėjo į besisukinėjantį anūką ir vėl ėmė. kalbėti silpnu ir 
vienodu balsu:

— Kaip tik taip Kazytis sėdėjo an mano kelių. Buvo gal 
kokia trečia valanda po pietų. Adariau langą, kad įeitų bent 
kiek šilto oro, manydama, kad jį atgaivins. Tuomet kaip tik 
Laurynas buvo išleidęs Kazyčio kumelę į kiemą. Jis, nabagėlis, 
žiūrėjo į ją, rodė su piršteliu, ir pagaliau tarė: „Bobute, matai, 
kaip mano kumelė laigo“—ir nudribo man ant rankų nebegyvas. 
Ak, kodėl man širdis neplyšo galutinai!

Pabaigus, ji prarijo šaukštelį išmirkyto pyrago, paskui ėmė 
dejuoti ir kukčioti. Per jos veidą, raukšlių išvagotą,, iš paraudo
navusių akių tekėjo ašaros. Kąsnojo pyragą ir verkė, mąstydama 
apie Kazelį, kurs taip anksti ją pametė.

— Gal mama dabar išgersi arbatos?—paklausė marti.
— Gerai, nors jau visai nebeturiu apetito. Tik padėk man 

gabalėlį cukraus į lėkštelę, dūosiu kumelei pamačiusi.
Marti buvo gera moteris, bet senelės raudojimai taip keis

tai ją nuteikė, kad dėdama cukraus į lėkštelę, tarė su pikta in
tencija: ,

— Duok jai mama du gabalėliu ir tuojau, nes jau popiet 
kumelės nebebus.

— Kumelės? Kazyčio9—paklausė bobutė.
— Taip. Vyras parduoda ją ir širvuką Vesalauskiui, kuriam 

reikia balto ketverto vestuvėms.
Sūnus ėmė barškinti su pirštais į stalą, žiūrėdamas į garo 

srovę, kuri švilpdama veržės iš samavoro. Bobutė iš pradžiūs 
tartum nesuprato marčios žodžių, tačiau pamažu ėmė eiti gyvyn. 
Ant jos iškilos beplaukės kaktos pritvinko gyslos, akys sužibo, 
lūpos susičiaupė. Aštriai pažvelgus sūnui į veidą, paklausė stip- 
priu ir griežtesniu, negu visados, balsu:

— Kaip, Joneli, tai tiesa, kad parduodi Kazyčio kumelę?
— Jei man duoda tris šimtus rublių už porą, tai kodei ne 

parduoti?—paklausė ponas Jonas, žiūrėdamas į ąžuolinį bufetą. v
— Dieve maloningasis, ko aš sulaukiau!—sušuko senelė, 

grąžydama rankas.—Juk ta kumelaitė tai beveik paskutinė Kaze
lio paliktoji atmintis!

— Mamyte—pertraukė marti—juk aš buvau Kazelio nabaš- 
ninko motyna, o Jonas tėvas, tat myliva jį ir atmenava neblo-
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giau už kitus. Tačiau šiame atsitikime nematova priežasties, dėl 
kurios negalima būtų parduoti arklių už gerus pinigus.

- Oi tie pinigai!—sumurmėjo bobutė.—Šių laikų žmonės 
už pinigus atiduotų ir savo vaikus.

— Mamytė afektuoja-įsikišo sūnus.
— Ak, kaip judu lengvai užmiršota tą nabagėlį!—sakė su

sijaudinusi senelė.—Kokius tik turėjau jo žaislelius atidavėta Vla- 
dziui, kurs juos tą pačią dieną sugadino. Jo lovelę dovanojota 
urėdui, o vežimėlis pūva pašiūrėje, nors su ašaromis judu mel
džiau, kad paliktumėta jį mano kambaryje. Dabar atėjo eilė ku
melei, kurią jis savo rankele š erdavo, jodinėdavo, bučiuodavo...

— Jei mamai ištikro tiek brangūs Kazio palaikai—tarė jau 
nekantriai sūnus—tai kas mamai neleidžia pirkti nuo manęs abu 
arkliu? Tuo būdu aš neturėsiu nuostolio ir kumelė pasiliks na
mie. Trys Šimtai juk tai ne tokie jau didelį pinigai, o man 
pravers.

— Kaip tik norėjau tą pat pasakyti. Iš burnos man išė
mei—tarė labai gyvai marti.

Bobutės suirzimas buvo toks didelis, kad, rodės, be vargo 
pati atsikėlė nuo kėdės.

— Aš duosiu tris šimtus rublių?—paklausė.—Aš?
Mergina atbėgusi padavė ranką senelei, kuri, su neapsako

mu skaudžiu priekaištu pažvelgus į sūnų, nuėjo pas save, kaž 
kokia išsitiesusi ir vikresnė. Tik savo kambaryje sunkiai puolė 
į fotelį, pravirko ir netrukus užmigo. -

—- Keista ta senatvė—tarė valandėlę patylėję ponas Jonas 
savo žmonai.—Sugrusta dėl kiekvieno niekniekio, kasdien lieja 
ašaras, praeitį atsimindama, bet pasirodo tokia energinga, kai 
kalbama apie pinigus.

Tylėjimas.
— Mama iš tikro paskutiniais metais labai atsimainė—pri

dūrė marti.—Seniau tokia duosni tarnams ir mums, šiandien 
niekam nenori duoti nė skatiko.

— Gerai ponia sako—įsikišo auklė.—Kol tebebuvo gyvas 
Kazelis, amžiną atilsį, nebuvo mėnesio, kad nebūtu mei gavęs, 
ir ne tik aš, bet ir liokajus, ir purmonas, ir mergės. O dabar tai 
senoji ponia drebėte dreba dėl kiekvieno skatiko, nė sau nieko 
nebeperka. '

— Senatvės yda - tarė ponas Jonas.
Vėl rados tyla, tetrukdoma musių zirzimo ir mažojo Vladzio 

vapaliojimo.
— Kažin, kokį kapitalą motyna gali turėti? paklausė susi

mąsčiusi marti.
— Sunku atspėti—atsakė vyras,—Tiek težinau, kad motyna, 

jos broliui mirus, išleido mūsų namams, visokioms pamaldoms > 
ir 'dovanoms į dešimtį ar penkiolika tūkstančių, bet nežinau, kiek 
jai dėdė yra davęs gyvas tebebūdamas. Gal jau nieko nebeturi.

— Ką čia kalbėti! Žinai, kad nėra taip blogai—atsakė po
nia š ypsodama.
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— Kam čia dar bereikia pono—atsiliepė auklė; - juk dvare 
visi žino, kad senoji ponia turi krūvą pinigų.

— Iš kur žino? -paklausė ponas, ūmai pakėlęs galvą.
-— Ar aš, poneli, nesu mačius, kaip senoji ponia, užsiraki' 

nūs kambaryje, nuleidus štoras, išima iš skrynios dėžutę ir kaž
ką skaito kartais pusę dienos. Kaip tik Palonkų džiakono na- 
bašninkas, būdavo, nei pavalgys lig soties, nei išgers, gyvens ir 
vilkės, kaip ubagas, o naktimis rublius ir auksinius pinigus kvor 
tomis mieruos. Tarnavau tuomet už mergę pas vargonininką, tai 
būdavo, eisim į palangę ir pro langinių plyšius žiūrėsim, ką jis 
daro. Jau aš amžiuje tur būt nebepamatysiu tokios daugybės 
pinigų.

Nutilo auklė, nes gavo raminti verkiantį Vladį, kurs užsi
gavo rankelę į stalą. Išsigandusi motyna užmiršo vislią bebu
čiuodama ir bepūsdama vienturčio riebius pirštelius, o p. Jonas 
vis tebebarškino į stalą ir mąstė apie senatvės keistumus. Kas 
būtų galėjęs manyti, kad jo motynai, tai duosniajai, kilniadvasiai 
ir linksmajai poniai, vienintelis malonumas šiandien bus slaps
tyti ir skaičiuoti pinigus ir verkti mirusio anūko, aplink kurio 
trumpo kapelio užaugo jau tankių medžių girelė!

Valandai praėjus, mandagiajam Vladziui motyna užmovė 
ant galvelės balto muslino kepurėlę ir šiaudinę skrybėlę, apvilko 
jį su baltu ilgu rūbeliu, kaip tas, kurį dėvi panelės jodinėdamos, 
ir išsiuntė su aukle pavaikščioti. Auklė apėjo su juo aplinkui 
visą kiemą, o kai jis užmigo, atsisėdo liepų paūksmėje priešais 
arklidę. Išbaidyti iš medžio žvirbliai sustojo eile ant artimos 
tvoros ir čiulbėdami atsidėję žiūrėjo į vaiką, kuriam virš galvos 
kelios bitelės niūniavo dejingą dainą, o šiltas pietų vėjas, čia 
praskleisdamas, čia suglausdamas šnabždančias šakeles, pūtė jam 
į riebų veidelį ir raukė kaktą, neužtemdytą dar minties debesies.

Tuo pačiu laiku vežėjas Laurynas ri šo prie tvoros pasmerk- 
tuoju parduoti arkliu. Tas augštas, petingas žmogus, retais plau
kais, kuriems nebuvo svetimas tekinių tepalo kvapas, keikė šu~ 
kuotuvą ir šepetį, skundės sunkia tarnyste ir baisiai stumdė nie
ku nekaltu arkliu, kuriuodu vis gręžė galvas, žiūrėdamų į jį 
nustebusiu.

— Koja, šunsnuki! — šaukė vežėjas širvukui, trindamas 
jam kanopas. — Dabar žinosi, kas tai yra ponams tarnauti. Ne
sistumdyk, šakreva! — sakė kumelei — kad mausiu tau su mie
tu per nugarkaulį, tai stipsi ant vietos ir eisi pas rimorių. Kol 
tavęs reikėjo, tai davinėjo tau cukerkų, o dabar parduoda, kaip 
tą paršą. Et, nebent ir aš eisiu paskui judu, šunsnukiai, juk kaip 
judviejų nebliks, tai nebebus stainėje nė su kuo padoriai pasi
kalbėti. •

— Brum! — prunkšterėjo širvukas.
— Sveikas! — atsakė Laurynas. — Nebijok, nebliks tavęs 

nė pusės, kai pateksi į svetimas rankas. Nebevogs tau niekas 
avižų, nuo darbinių arklių ir dar duok Dieve, kad tavęs paties 
neskriaustų. Ir kas jo sprandas, kas pasturgalis, kaip kokios gra-(
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fienės! Auklė, kuriai, išgirdus šnekant; visados niežėdavo liežu
vis, sugavusi ausim Lauryno pasikalbėjimą su arkliu, išskleidė . 
skėtį ir miegančiu vaiku nešina prisiartino prie tvoros.

— Tai kad gausit magaryčių nuo Vesalauskio! — tarė šy
psodama.

Apsiblausęs Laurynas žvilgterėjo skersomis į bobą, nusis
pjovė pro dantis ir, matyt, įtardamas ją norint iš jo pasityčioti— 
suriko:

— Dabok savo vaiką, o prie arklių man nosies nekaišiok! 
Nebijok, atiduočiau tau ir tas magaryčias ir dar ką nors iš ge
ros širdies su bizūnu pridėčiau, kad tik neparduotų tų arkliukų; 
o ji čia man dar magaryčias kaišios!

— Vaje tu mano! tu manai, kad man taip rūpi tie arkliai 
parduoti?

— Na tai ko čia tarški?
— Nes man jų gaila—atsakė auklė, ir pajutus kūdikį bun

dant, ėmė dainuoti:
— Aa a a pa pa-liu-liu-aaa!
— Toks ten bobos ir gailestis! Kad ir didžiausis būtų, iš

varvės iš jos, kaip vanduo iš stogo. Tik akis nusiskalaus, kad 
geriau galėtų į vaikinus dvilkčioti.

— Tai ar manai, kad man jų negaila? Ar negeriau ir man 
būdavo važinėtis su ponia į bažnyčią ketvertu? Būdavo, kai iš
lipsi su vaiku iš vežimo ir pamatysi tiek arklių prieš save be
sispardant, tai rodos tau kas... /

— Su sviestu pateptų — pridūrė vežėjas braukydamas su 
šepečiu baltąją kumelę.

O dabar — užbaigė atsidusus auklė — kai susėsime tiek 
žmonių porai arklių, tai dar kits pamanys, kad žydai važiuoja iš 
jomarko,

Laurynas pasikasė su šukuotuvu kelį, paskui padėjo ranką 
ant išlenkto kumelės sprando ir, gailestingai žiūrėdamas į auklę, 
tarė:

— Bobų gailėsis ir gana! Mat, jai reikia su ketvertu taba
luoti į bažnyčią, o to nesuvokia, kad arklys kartais geresnis už 
kitą žmogų ir kas arklį parduoda, vis tiek, kaip tikrą brolį kad 
parduotų. Ar žinai, kad kai aš tuojau po Velykų buvau apsirgęs 
strėnomis, tai šitas šelmis tol mane su snukiu trynė, kol sopulį 
išvarė. Tikra motyna nebūtų geriau pasistengus, net marškinius 
man suplėšė. Bet mūsų ponui rublis brangesnis už prietėlį.

— Dabar jisai pats ne tiek kaltas, kiek senė - tarė auklė.
- Juk pati girdėjau jį sakant jai, kad duotų jam už arklius tris 

šimtus, tai arkliai pas mus pasiliktų.
— Teisybė? — paklausė vežėjas.
—; Tikra teisybė. Bet senė šykšti, nors ir turi pinigų.
— Žinoma, turi — patvirtino Laurynas. — Atsimenu, kai 

Kazelis buvo blogas, ji davė man sidabrinį rublį kad daktarą 
greitai atvežčiau. O dabar nors ir pati važinėjas, nors ir bijo,
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kad jai net kaulai lenda laukan, kad neišversčiau, kur blogas ke
lias, vis tiek, neduos tau nė skatiko pauostyti

— Gudri senė, bet dėlto jai be galo gaila kumelės. Palauk 
čia, Laurynai, aš eisiu pas langą, gal jos širdis sugrus ir neati
duos arklių į svetimas rankas.

Tai pasakius, auklė zovada nubėgo pas bobutės langą ir 
su viena ranka laikydama miegūstą vaiką, su antra ėmė barškinti 
i rutę. w G v

— Ponia! — sušuko:— Štai Kazelio kumelė stovi patvoryje 
ir nori su ponia atsisveikinti.

Bobutė iš lėto prislinko prie lango ir padarius su ranka 
stogelį ant prigesusių akių, pažvelgė į arklius, kurie spardė že 
mę kanopomis ir mėčiojo augštyn galvas. Valandėlę taip pabu
vus, ji ūmai nuleido štoras.

Netrukus liežuvininkė auklė, pažiūrėjus į kambarį pro ply
šius tarp štorų ir lango, nubėgo pas jaunąją ponią, baisiai 
šaukdama:

— Poniute, jau arkliai tur būt pasiliks namie, nes senoji 
ponia semia pinigus iš dėželės.

— Niekus pliauški! — subarė ją marti.
— Na eikite pačios, poniute, pažiūrėti!
Ir nuėjo drauge, tarnaitė ir ponia, į bobutės padurius žiū

rėti pro rakto skylelę.
Tikrai prie staliuko, užpakaliu į jiedvi atsigręžusi, sėdėjo 

senelė bevartaliodama kaž ką didokoje dėžutėje, apmuštoje šer
no oda ir apkaustytoje žalvariais. Iš kambario sklido tylus kūk
čiojimas, aiškus išrodymas, kaip sunku buvo bobutei skirtis 
su pinigais.

— Mamyte! — sušuko marti. — Arklius jau veda iš namų!
Kėdė čiužterėjo, dėžutė bilsterėjo, bet tik valandėlei praėjus 

teatsakė bobutė:
— Tegu sau veda. O ką aš padarysiu?
— Tai mamytė neduosi Joneliui trijų šimtų rublių? Į šį 

klausimą bobutė neatsakė nieko, tik sukugždėjo tarsi pati sau:
— Dieve mano, kuo aš jiems nusikaltau, kad jie mane 

taip kankina!
Marti jau mažumą užsigavusi, išėjus iš padurių, tarė 

pusbalsiu:
— Kokia tai baisi liga šykštumas ir kuo jis paverčia žmones!
Auklė tekina nubėgo pranešti vežėjui, kad senė jau buvo 

beskaitanti pinigus, bet pamačius tokią krūvą sidabro, pasigai
lėjo ir išsižadėjo arklių.

— Menkas jau, matyt, tėra senės protelis — tarė vežėjas. 
— Ji jau neilgai besikaršins, o vis juk ir jai gražiau būtų į ka
pines su ketveru poniškai nubildėti, negu su pora.*

Jau baigės rugsėjis. Laukuose dingo javai svyruoliai, o 
jų vietoje, šen ir ten, išaugo dideli, į trobą panašūs kūgiai, ku
riuose apsigyveno linksmų pelių gaujos. Visų bėgiojančių po
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laukus ir pievas šunų nosys buvo apvyturtos bobų vasaros siū
lais, įkypi saulės spinduliai vis dažniau ėmė dažyti purpura tam
sius debesis, o pelkėse vakarais vis balsingiau kvaksėjo lauki
nės antys arba raudojo žąsys, rengdamosios išlėkti. Ant erš
kėtrožių krūmo raudonavo didelės uogos, kiemuose vasarinių 
gėlių vietą užėmė jurginai, gražūs, įvairiaspalviai bet liūdni, ir 
kiekvienas stipresnis vėjo pūstelėjimas kratė žemėn po kelius ir 
kelioliką geltonų, rudų arba raudonų lapų. Krito jie dusliai šnabž
dėdami ir sustodami kiekviename šakos augšte, tartum gailėdamies 
motynos—medžio, nuo kurio viršūnės niekados jau nebežiūrės į 
bangotą žemę nei iš saulės bereikalaus vaivorykštinių rasos lašų.

Senoji bobutė vis rečiau teišeidavo iš savo kambario. Kan
kino, ją kosulys, jėgos nyko ir tiktai karščio antpuolis retkarčiais 
tekurstė gyvybės energiją. Vieną dieną žmonės, bekasdami lau
ke bulbes, išgirdo kelyje iš bažnyčios į dvarą varpelį smulkiai 
skambant. Tat nusiėmę šiaudines skrybėles, suklaupė vagose, 
melsdamies už senąją ponią, pas kurią nuvažiavo kunigas su 
Ponu Dievu.

Tą dieną bobutė buvo labai bloga, tokia bloga, kad net 
sūnus nusiuntė į miestelį staliaus, kad nuimtų matą karstui. Bet 
staliui atvažiavus su ilga keturkampe linija, kuri kyšojo toli iš 
brikelio, bobutė kaip tik pagerėjo. Suvalgė net vištos sriubos 
ir atsisėdo lovoje, apkrauta pogalviais.

Nuo tos dienos laikas jai slinko labai liūdnai. Būdavo vis 
miegūsta, nors užmigti negalėdavo; kai norėdavo sutelkti 
mintis, užsimiršdavo viską, o kai norėdavo užmiršti visą 
pasaulį, jos sieloje slankiojo niūrios svajonės, lyg vorų 
spiečius griūvančiame trobesyje. Valandomis ji nejuto ran
kų nei karšto vandens pripiltų šildytuvų, kuriais šildydavo 
jos stingstančias kojas. Kai kada, kam nors adariūs duris, ji 
žvalgydavos po kambarį, lyg žmogus, ūmai iš rūsio į šviesą išė
jęs. Rodės, kad ji laukia pasirodant mirties, kad galėtų jai tarti: 
„Štai esu“. Ji buvo panaši į lapą, kurs netekęs jautrumo, džiūs
ta. Amžinai žydinčiam žmonijos medžiui užaugo jau nauji pum 
purai, kuriems ji dabar privalė užleisti vietą, kaip ir jai kana ka 
dos kad užleido kiti.

Mirtis, būdama vieniems kančia ir pavojus, kitiems vedą į 
laimę vartai, dar kitiems prieglauda nuo pikto, jai buvo pasku
tinis nuovargio aktas. Šiandien ji jau nė jos nebetroško, nes mi
rimas yra dar ženklas gyvybės, kuri jai buvo tokia sunki — ii 
tiktai geso. Tik, kai keli seno vyno lašai pakeldavo jos energi
ją, kai atsiminimuose, lyg tolimas vaizdas, pasirodydavo jos jau
nystės ir tvirtumo metai, kai tuos neaiškius ir taip gražius vai
dinius ji palygindavo su dabartine blanda, nuolat ją apsupančia, 
ji žiūrėdavo į žmones ir skaudžiai šypsodama klausdavo: „Kada 
gi pagaliau tai pasibaigs?“

. Kiekviena gęstanti šviesa turi valandėlių, kuriose žiba sti
priau. Tokia valandėlė atėjo ir bobutei. Kaž kokie sveikiems ir 
jauniems nesuprantami simptomai įspėjo ją, kad jos būvyje
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įvyks svarbi atmaina. Ji norėjo dar pasisemti tyro oro, pažiūrėti 
į medžius, nors iš tolo, ir paprašė adaryti langą. Paskui pašau
kė sūnų ir marčią. Atėjo auklė su Vladziu, kurs laikydamas ran
kelėje barškalą, nesiliovė jo barškinęs; atbėgo išbalusi, kaip sie
na, Katriutė, liokajus, kurs šį kartą užmiršęs juoką, negalėjo 
atsikvėpti, ir virėjas, kurs jau už durių atsiklaupęs, tiktai išsigan 
dusį veidą plyšyje teparodė. Bobutės kambaryje rados taip tylu, 
kad buvo girdėti jurginiai šlamant, tolimas malūnas tarškant ir 
kaž kur tenai, pamiškėje, medžiotojo ragas skambant. Net. ir Vla
dziu i neleido barškinti,

— Mano vaikai - tarė bobutė — ir jūs visi, mielieji žmo 
nės, atleiskit man,ką blogo esu kam padarius paskutiniais laikais. Tai 
mano senatvė čia daugiau kalta už mane, nors ir man Dievas teesie 
gailestingas!...

Sūnus ir marti atsiklaupė prie senelės lovos, moters verkė, 
liokajus norėjo bėgt į pasaulio galą, kad kas jį būtų leidęs, o 
virėjui kažin iš kur atėjo į galvą, kad senoji ponia tikriausiai bus 
jam užrašiusi du šimtu auksinų. Tą valandą žmogelis apsižadėjo 
duoti mišioms už nabašninkės sielą, o paskui išnuomuoti nuo 
pono smuklę.

Bobutė valandėlę atsilsėjo ir, atsikreipus į sūnų, tarė:
— Joneli, tu žinai, kad buvau tau gera motyna. Užauklėjau 

tave, kaip beišgalėdama, dvarą, tėvui mirus, iš skolų išvadavau, 
visa, ką turėjau, jums atidaviau ir atiduodu... Už tai padaryk tu 
man vieną malonę... Prižadėk, kad padarysi...

— Prisiekiu! — tyliai tarė sūnus.
— Kai mirsiu, išimk iš mano skrynios dėželę ir įdėk man 

ją į karstą. Tai paskutinis mano prašymas, didžiausias... Matai, 
baisu yra mirštančiam pamąstyti, kad ateis valanda, kurioje jis 
pats nieko jau nebegalės sau padaryti ir jo brangiausieji norai 
priklausys lygiažiūrių žmonių... Padaryk man tai!

— Padarysiu — pakartojo sūnus.
— Tegu Dievas jus laimina!
Urnai senelė pakilo, apsižvalgė aplinkui neramiai, kaip žmo

gus, pametęs kelią tankumyne. Jos akys sustojo įbestos į sūnų, 
karščiausiai prašydamos.

— Dėželę! — aitęrėjo ir paskui kelius kartus pajudino lū
pas, bet jau be jokio garso.

Jos mintyje atbudo visi kūdikystės, jaunystės laiko ir se
natvės atsiminimai. Ji matė kaž kokią mažą mergelę skinant 
gėles sodne... kaš kokias jungtuves... šviesplaukį Kazelį... jo ku
melę ... Paėmė ją didelis nustebimas, ji norėjo paklausti: ar visa 
tai buvo sapnas ir kas yra svajojęs apie tuos dalykus? Jos 
akys merkės savaime, o atsimerkus, ji pamatė su kuodeliu ap
vyturtą grabnyčią ir raudoną drebančią liepsną, apsupamą vis 
didesnio rato. Bet šitas regėjimas buvo jau grynas sapnas...

Palangėje plasnojo sparneliais keli linksmi žvirbliai, šlamėjo 
geltoni ir vijoletiniai jurginai, iš tolo tarškėjo malūnėlis, tiekda
mas miltų žmonėms, bet tų atgarsių jau nebesugavo bobutės ausis.
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Šį kartą stalius neveltui atvyko į dvarą su savo linija, o 
ryto metą atvežė juodą liakieruotą karstą su sidabriniu kryžium 
ant viršaus.

■ •’ - .. ■ *■

*

Bobutei mirus, po kelių valandų atvažiavo keletas artimiau
sių kaimynų. Vienas norėjo rūpintis laidotuvėmis, kokiai savai
tei pavaduoti poną Joną ūkyje; kitas pasiūlė p. Jonienei savo namus 
nemaloniausiam laikui. Abudu šeimininku padėkojo už gerus 
norus, bet pasinaudoti jais nenorėjo.

— Vis dėlto liūdna bus judviem nakvoti viename name 
su nabašninke — pastebėjo kaimynas.

—Liūdna? Bet kodėl? — paklausė ponia. -— Nejaugi aš 
bijočiau gerosios savo vyro motynos?

Pavakariais perkėlė kūną į salioną ir p. Jonas, iš dalies 
nuvargusioms mintims prablaivinti, iš dalies dėl tvarkos drauge 
su žmona peržiūrėjo nabašninkės stalčius. Stalelyje rado kelias 
perlų eilutes, auskarus, brošą ir žiedus su brangiais akmenimis, 
Toaletoje buvo keletas senų olandinių dukatų kartu su švęstu 
smilkalu ir kreida. Bet daugiau pinigų nerado niekur.

— Tur būt motyna viską išleido, kiek jai brolis buvo pa
likęs — tarė ponas Jonas.

Ponia, nuleidus akis, tylėjo.
— Bet reikėtų — tarė palūkėjus dusliu balsu — nunešti 

tą dėželę į salioną. Nabašninke norėjo turėti ją prie savęs.
— Padarysiva tai, kai bus karstas.
— Dėlto įdomu man, kiek ten gali būti?
— Vis tiek, juk1 nieko neimsiva.
— Taip... bet vis vertėtų pažiūrėti. Man paskutinioji mo

tynos valia yra tokia šventa, kad, nors būtų ir kokie keli tūk
stančiai, neleisčiau jų paliesti. Buvo čia nabašninkės kaprisas, 
keistumas, bet gerbti jį reikia...

Nebekalbėkiva apie tai — pertraukė ponas Jonas. — Štai 
atiduodu tau tuos brangu my nu s.

— Geriau būtų atidavus juos į bažnyčią mirusiosios intenci
jai. Tiesa, ji būva tokia šventa moteriškė, nepaisant kai kurių 
keistumų, kad be abejo yra jau danguje — tarė ponia.

— Koks tas kambarys liūdnas! — sakė vyras. — Jame 
netekome Kazelio, dabar motynos...

— O (M t°s dėželės — tarė žmona — tai geriausia jos 
nedarinėti. Žmogus yra silpnas, o suprantu, kaip man būtų 
skaudu, kad musų Vladelis neišpildytų mano paskutiniojo pra
šymo. Nors... lengvai jam tai atleisčiau, jei to reikėtų jo laimei.

— Kalbėk poterius ir eikiva gulti.
— Reikia gerai uždaryti langą. Ar turi to kambario raktą, 

kur yra dėželė? — paklausė ponia.
— Kam tas atsargumas?
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— Jis yra būtinas, nes, jei atsimeni, mama visiems tarnams 
girdint, kalbėjo apie dėželę. Tie žmonės žinojo nabašninkę tu
rint pinigų, tat gali atsitikti, kad koks nors gobšas...

— Nebijok. Dar mūsų žmonėms tebėra šventa numirėlių; 
nuosavybė. Na, eikiva!

Ir išėjo ponas Jonas, o paskui jį žmona, rūpestingai apžiu
rėjus Jangą, nuleidus štoras ir užrakinus duris. ,

Guldama, ponia paklausė vyrą.
— Ar tiesa, kad tavo dėdė turėjęs pusę milijono?
— Apie tiek.
— Pats dvaras buvo vertas tris šimtus, o kame daugiau?
— Aštuoniasdešimtis, tūkstančių gyvų pinigų buvo padalyta.
— Tai kame gi šimtas dvidešimt?
— Miegok ramiai — tarė ponas Jonas.
— Labanakt! — atsakė žmona.
Valandėlę palūkėjus, vėl atsiliepė:
— Juk mama pas mus teišleido daugiausia dvidešimt tūk

stančių? .
— Liaukis! Kas mudviem darbo šiandien?

Nutilo abude, bet nė vienas lig pat ryto negalėjo užmigti. 
Atsikėlė abudu anksti, nuvargusiu, susimąsčiusiu ir vengdama 
kits kito žvilgesio, nors kiekvienas jų dviejų nusimanė žinąs 
varginančias kitą mintis.

Po pietų viduryje salės pastatė katafalį. Atvažiavo klebo
nas, keletas kaimynų, susirinko namiškiai. Kai nabašninkės 
kūną juodais rūbais apvilktą jau rengės dėti į paskutiniąją prie
glaudą, pasirodė p. Jonas, dėžtite nešinas.

— Mano motyria — tarė susirinkusiems — nenorėjo skir
tis su šita atmintim, kurią čia įdedu, pildydamas jos valią.

Tai pasakęs, padėjo dėžutę ant karsto dugno ir pridengė 
ją skiedromis prikimštu pagalviu, ant kurio netrukus atsigulė 
negyva bobutės galva.

Ponią Jonienę taip sugraudino tos paprastos apeigos, kad ji 
gavo spazmų ir pusvalandį gulėjo sustingusi, lyg medis.

Tuo tarpu du stipriu bernu padėjo karstą ant katafalio, 
moters apstatė jį žolynais, o vargonininkas užžiebė šešias bal
tas vaškines žvakes. Adarė duris ir dabar jau geri žmonės ne- 
kiudomi galėjo čia eiti sukalbėti poterių už nabašninkės sielą ir 
pasižiūrėti į iškilniausią ponų kambarį.

Subrėškus, pas nabašninkės karstą tepasiliko viena pavar
gėlė bobelė ir jai buvo bugštu. Pastebėjo tai numirėlės marti 
(tegu Dievas duoda jai visokių malonių!) ir nenorėdama kankinti 
bobelės, pavaišino ją degtine ir leido eiti miegoti į virtuvę. Se
nelė dėl ceremonijos gynės nebijanti numirėlių, bet p. Jonienė,, 
norėdama nugalėti jos skrupulus, davė griežtą paliepimą, kurio 
reikėjo klausyti. Tat nuėjo bobelė laimindama ponią ir mąsty
dama apie patogų poilsį gyvųjų tarpe, ant šviežių šiaudų.
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Mergės labai nudžiugo jai atėjus. Rytdiena, kuomet žadėjo 
laidoti nabašninkę,_buvo kaip ir šventa, tat jos bevelijo anksčiau 
atsigulusios bet užtai ilgiau kalbėjusios apie baidykles* Kadan
gi buvo laukiama svečių, tai liokajus su kambarine krovė lėkš
tes ir kitus daiktus, o virėjas rengė savo indus. Del tos priežas
ties žmonių virtuvėje buvo daug, o plepėjimo dar daugiau.

. Bobelei įėjus, mergės pasodino ją, kaip gerbiamą viešnią, 
pas pečių ant suolo ir pristūmė jai puikų, nudilintą kelmelį, ant 
kurio šeimininkė bematant padėjo bliudelį kankolinės, pienu už
baltintos, ir antrą — bulbių su spirgučiais, ragindama visa tai su
valgyti už dūšeles. Senelės pamaldumas negebėdavo trauktis 
atbulas nuo tokių dalykų, bet jėgos jau nebištesėjo. Išvalgius 
kankolinę, ėmė sunkiai alsuoti, o baigiant bulbes, taip ją su
spaudė, kad dideliai nuliūdusia dvasia gavo padėti šaukštą.,

— Vaje, jau nebevalįosiu! — sudejavo šeimininkei. Šeimi
ninkė, tur būt sumetus, kad bliūdelio dydis neatitinka bobelės 
ugiui, atsakė:

— Ee, nesirūpink! Visagalis Dievas ir tai priims savo gar
bei, jei tik apieravosi gryna širdžia.

— Oi gryna... oi gryna... net mane nutroškino! Mergės 
atėmė bliudėlius ir pastūmė kelmelį, kad bobutei būtų lengviau 
atgauti kvapą.

Netrukus ji atsipeikėjo ir net rados linksma*
Kamine jau baigė degti ugnis, mesdama ant lubų dalies, 

sienos ir lentynų su puodais gelsvai raudonos šviesos. Kitame 
didelės virtuvės gale, šalia suolo ir kabančios virš jo gulamosios 
galerijėlės blykčiojo naftinė lempelė, prie kurios liokajus šluostė 
lėkštes, kraudamas jas į stulpus. Mergės, pabaigusios darbą ir 
šneką, žiovavo pakampiuose, priemenėje aimanavo sergąs bernas, 
o užkrosnyje čirškė svirplys.

Tuomet Magdė tarė Pranei:
— Ar matei tą skrynelę, kur ponas įdėjo į grabą ponios 

nabašninkei?
— Kur nematysi — atsakė paniurusi Pranė, remdamos smak

rą su ranka.
— Ten, sako, esanti krūva pinigų?
— Kur nebus! . t
Liokajus, padėjęs šluostuką, klausė.
— O ar išimtumei dabar pinigus nabašninkei iš po galvos?
Liokajus krustelėjo. -

— Tfu, pagunda!—bambterėjo Pranė. — Kad ten būtų visi 
turtai, kokių tik yra sviete> ir tai nė ant to kambario slenksčio 
nežengčiau koja.

— Ka, ka! — prasijuokė liokajus, pribėgęs , prie mergių ži
bančiomis akimis. — Kvailos jūs! Ot, mužikų kraujas... numirėlio 
bijo. O ar tu žinai, kad tas, kur grabe guli, tiek tevertas, kiek 
padvėsęs šuo arba arklys. Varnos, kirminai jį ėda, žiurkės jo 
drabužius drasko, ir aš, mat, jo bijočiau! Senę, dar kol gyva te-
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^bebuvo, būčiau nugalėjęs vienu pirštu, o šiandien ką ji man pa
darys? Iš grabo ją išmesčiau, netik skrynelę iŠimčiau.

Išsigandusios jo žiauraus veido, mergės ėmė glaustis prie 
viena kitos. Liokajus, matyt, susiprato ir ūmai pridūrė:

— Bet kur ten bus kokių pinigų toje skrynelėje! Vis tai 
kvaili žmonių plepalai.

Nusigręžęs skubiai nuėjo pas stalą, bet darbas jam ne
besisekė.

Bobelė, tos šnekos beklausydama, kinknojo galvą.
— Ar tiesa — paklausė ją smalsioji Magdė — kad numirėlių 

nėra ko bijoti? Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus... kad neištarčiau 
blogoje valandoje.

— Bijoti nėra ko, bet ir kariauti su jais negera — atsa
kė senė.

— Klausykit, mergaitės, klausykit! — tarė šeimininkė atsi
sėdus.

Liokajus, lyg karščio kurstomas, jau antru atveju ėmė šluos
tyti ir skaičiuoti lėkštes.

— Buvęs kitą kartą smuklininkas — pasakojo bobelė.
— Ir jis sulažinęs su savo kūmu iš kvortos arielkos nu

eisiąs į lavoninę, kur buvęs žmogus, miręs koletą, ir adarysiąs 
jo grabą.

— Nesignaibyk tu, Magde! — sušuko Pranė.
— Kad baisiai bijau.
— Cit, mergaitės! — atsiliepė šeimininkė.
— Kaip pasakė, tasgaties, — tęsė bobelė — taip ir padarė.

* — Vaje, nebekalbėkit, senele balandėle! — prašė Magdė 
drebėdama.

— Na, tai nebesakysiu.
— Ee, tai jau geriau pasakokit...
— Tat ėjęs tasai smuklininkas, kur buvo susilažinęs su 

kūmu, į lavoninę, pas žmogų, kolera mirusį, bet radęs duris už
rakintas, a girdi, įlipęs pro langą, pro iškultą.

— Ar Dievo nebijojo, ar ką, kad net pro langą lipo? — ta
rė šeimininkė.

— Kai, tasgaties, įlipęs patamsiais, tat ėmęs įskėlęs ugnį, 
norėdamas pamatyti tą žmogų. Bet tepamatęs jo grabą stovint 
kampe ant morų...

— O Jėzau! — ūmai riktelėjo Magdė, pašokus nuo suolo.
— Čia kaž kas sėdi pasuoly ir grobstą man už kojų.
— Tylėk, kvaile! — subarė ją Pranė. — Tai aš norėjau pasi

krapštyti, o ta jau ir bešaukianti, kaip kieno apsėsta.
— Tat tas smuklininkas, pūsdamas savo kempę, priėjęs 

prie grabo, nuėmęs viršų. Tik žiūri — o gi nabašninkas besi- 
keliąs, a girdi, tatai tas žmogus, kur kolera buvo miręs, ir klau- 
siąs: „Dievulėli, kame aš esu?“

„Kame gi būsi? — sako smuklininkas — žinoma, lavoninėje 
— nes esi miręs“. „Kur aš mirsiu“ — sako žmogus, bet kai
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susipratęs besėdįs grabe, tai kad imsiąs prašyti smuklininką 
„Broleli — sako — prieteli, išvaduok mane iš tos nelaimės, juk 
matai, kad nesu nabašninkas!“ O smuklininkas ir sakąs (mat, jau 
gerokai buvęs įkaušęs): „Kad tu sako — nebūtumei nabašninkas, 
miręs, kaip vien reikiant, tai tavęs nebūtų aprašę ir čia pastatę“. 
Ir užvožęs grabą, iš to žmogaus tikrai dūsią išvaręs.

— Vaje, Jau nebesitveriu!— dejavo Magdė.
— Tylėk! Imsiu pagalį — greudeno ją Pranė.
— Taip tatai — tęsė senė — smuklininkas padaręs, ką buvo 

žadėjęs, bet galų gale ir jam pritrūkę drąsos. Mat, kai pro lan
gą atgal lipęs pas kūmą, užkliuvusi jo sermėga už vinies. Tik 
iš karto kad riktels:

„Kūmai, gelbėk, nadašninkas mane sugavo!“ ir bakst per 
palangę. O kūmas dar su vienu žmogum kad ims dumti ne- 
atsigręždamu. Teatgrįšęs auštant, bet teatradęs tik smuklininko 
nabašninką, pasikorusį už skverno ant vinies.

Tą valandą liokajus metė ant žemės lėkštę, kuri susikūlė į 
druzgus.

— Bobų plepalai! — sušuko jis atsimainiusiu balsu.
— Toks mat smuklininkas, kur jau buvo kalbėjęs su nu

mirėliu, būtų išsigandęs vinies! Atsivilks, mat, čia visokių uba
gų ir pasakos pasakos, kad žmonės prisisklausę negalėtų už
migti^

Urnai sugirgždėjo priemenės durys, pasirodė ponia.
— Nebijokit, juk čia ponia — ramino jas šeimininkė.
Ugnies spindesiui ant ponios Jonienės puolus, visiems pa

sirodė, kad jos veidas yra geltonas, kaip vaškas, o lūpos mėlynos.
— Ar yra čia senelė? — paklausė ponia.
— Esu, poniute.
— Ar davė jums valgyti, gerai atsigulti? — kalbėjo ponia 

greitai, trapiai.
— Ir valgyti davėm ir gulėti bus gera — atsakė šeimininkė.
— Na tai gerai, pąsilikit sveiki. Kodėl Juozas dar nemiega?
— Liokajus krustelėjo ir vos teišstenėjo:
— Ar aš? >
— Gulkis ir tu, gulkis, nes rytoj anksti reikia kelti. Laba

nakt jums!
Pasakius tai, ponia išėjo. Kelioms minutėms praslinkus, 

susirinkusiems pasirodė, kad ji dar žvelgia pro langą. Bet vei
kiausiai taip tik jiems pasirodė.

Pusvalandžiui praėjus, liokajus nuėjo į kredensą, mergės ir 
bobelė sugulė ant suolų. Ugnis kamine vos terusėjo, bet už 
tai vis balsingiau čirškė svirpliai ir zizo musės kampuose, besi- 
galuodamos su vorais. Viešpatavo tyla, kurią tedrumstė miegan
čiųjų kvėpavimas ir Šūkterėjimai bugščiosios Magdės, matyt, kaž 
kokių sunkių svajonių kankinamos.

Gerai jau po vidunakčio ponų kambaryje kaž kas sužnabž- 
dėjo, tartum kas atsargiai ėjo basas girgždančiomis grindimis.
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Bilsterėjo kėdė, sugirgždėjo klembaris, ir priemenėje, už kurios 
buvo salė, silpni žvaigždžių spinduliai pro stiklines duris nušvie
tė vienmarškinės ponios Jonienės stuomenį. Moteriškė ėjo taip 
lėtai ir tyliai, jog rodės, kad stovi ant vietos, lyg statula. Tam
sių plaukų pluoštas išlindo jai iš po kepuraitės ant kaklo. Vie
ną ranką ji, drebėdama, ištiesė priešakiu, tartum bijodama su 
klupti, už ko nors užkliuvus, sū antrąja spaudė širdį, kuri pla
kė iš reto ir nelygiai, kaž kaip viduje skambėdama, panašiai į 
varpą. Sekundos darės ilgos jos vaizduotėje, menkiausias girgž
dėjimas virto trenksmu jos suirusiame klausė. Ji manė, kad tą 
valandą palies su ranka saliono duris, ir kai per vieną akimirks
nį jų neapčiupo, paėmė ją begalinis išgąstis. Dar žingsnis—ir ji 
atsistojo ant slenksčio.

Salione viešpatavo apytėmis, kuriame sklaidės kaž kokia 
blanki, drebanti šviesa. Lubos buvo pilkos, grindys tokios tam
sios, kad atrodė, lyg armens gilmės. Ant blankios, ne
aiškios spalvos sienų juodavo dideli šešėliai. Tas vienas — tai 
stovinčio numirėlės galvose kryžiaus šešėlis, tas antrasis... Po
nia Jonienė sustingo. Pasirodė jai, kad antrasis šešėlis pakeitė 
vietą ir atidengė lempelė. Ji patrynė akis... lempelė vėl uždeng- 

, ta—ir—vėl ji matyti.
Ūmai pas karstą smarkiai sušlamėjo gėlės, trukšmingai čiūž

telėjo sunkus cininis liktorius, lempelė užgeso ir salėje pasklido 
du šūkterėjimu. Ant grindų nukrito kaž koks daiktas ir kaž kas 
nuo katafalio nubėgo kredenso linkui.

— Gelbėkit!—sušuko ponia Jonienė.
Pašoko iš miego ponas Jonas ir uždegęs žvakę, išbėgo į 

priemenę. Ten sutiko žmoną, beveik iš proto išėjusią iš išgąs
čio. Daug laiko praėjo, kol ją atgaivino, nes rūme nebuvo nė 
vieno tarno. Pagaliau ji prašneko:

— Kaž kas norėjo pavogti dėžutę, bet pametė ant žemės.
— Tai buvai ten?
— Buvau. Atnešk ją, pamesta netoli kredenso.
— Tai buvai? Ir dar apie ją tebemąstai?
— Mąstau—kalbėjo smarkiai—nes tai mūsų vaikų turtas: 

Vladelio ir to, kurs ateis į pasaulį.
— Tai tu bijai ne savo baisaus darbo, bet liktai to, kad 

kaž kas galėjo pavogti dėželę? Tokioje valandoje, kada galėjai 
nustoti gyvybės?—klausė pasibaisėdamas vyras.

— Tai tavo liurbystė privedė mane prie to—sakė ji virpė
dama,— pasidavei senatvės, šykštumo kaprisui...

— Tylėk bent prieš mirtį!
— Netylėsiu! Visam pasauliui pasakysiu, koks esi tėvas ir 

vyras. Nuolankumas numirėliams, kuriems jau nieko nebereikia, 
padarė tave akmeniu gyviesiems. Privertei mane rizikuoti gyvy
bę išgelbėti tam turtui, kurį šykštumas atidavė į vagių rankas. 
Atnešk dėžutę arba antrą kartą eisiu jos ir turėsi išsyk dvejas... 
trejas laidotuves... Girdi? Trejas!
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Moters įnirtime buvo tiek jėgos, kad ponas Jonas negalėjo 
jai pasipriešinti Nusiminęs išėjo ir po valandėlės sugrįžo su 
dėžele.

— Še!—tarė, dėdamas ją ant lovos.—Pati atrakink ją ir pa
siimk visa, kas ten yra, sau. Nei aš, nei vaikai naudotis...

— Duok man raktą!—pertraukė ji įsikarščiavus..—Kai pa
matysi šimtą tūkstančių, kitaip kalbėsi.

Ponas Jonas suieškojo raktą rašomajam stale ir atidavęs jį 
žmonai, atsisėdo ant kėdės, užsidengęs rankomis veidą. Apgi- 
męs flegmatikas, žmogelis gniužo, prislėgtas jausmų, kurių nie- 
kados^nesitikėjo.

Žvangtelėjo jutrina, atšoko dėželės viršus. Ponas Jonas ma
šinaliai pakėlė galvą ir pamatė žmonos rankose mėlyną, nublu
kusi vaiko rūbelį ir šviesių plaukų garbanėlę.

— Tai Kazio palaikai—tyliai tarė ponia Jonienė ir apalpusi 
nusviro ant adaros dėželės.

Jupelė, su kuria mirė mylimasis anūkas, ir jo plaukų pluokŠ- 
telis buvo vieninteli turtai, norimi bobutės pasiimti į kapą.* *

Tą pačią dieną pabėgo liokajus ^Juozas. Valkiojos jis kai 
kurį laiką po apylinkę, pagaliau pateko į kalėjimą už vagystę.

Poniai Jonieniai buvo dar blogiau. Po tos nelaimingosios 
nakties ji gavo atsigulti į lovą ir suirę nervai jau niekados ne- 
bepasitaisė.

— — Tu esi prie viso ko kaltas!—sakydavo ji nekartą vy
rui. Tu pažinai savo motyną ir reikėjo neleisti man įtarti ją, tą 
šventąją moterį, esant šykščią, norint paslėpti pinigus, nuskriau- 
dus anūkus.

O kartais vėl raudodavo tuo būdu:
— Pagaliau ar buvo ar nebuvo pinigų toje dėželėje, kas 

man darbo? Jėi nabašninkė nedovanojo jų mums, tai jie nebuvo 
mūsų nuosavybe. Kam aš ėjau, nelaiminga, pas tą karstą, kaip 
vagis? Ak, kad turėčiau kitokį vyrą, nebūtų jis manęs leidęs!

Ir nuo to laiko nebebuvo laimės dvare.

J žmogaus prigimtį įdiegta toks gilus pasibjaurėjimas kai 
kuriais nusikaltimais, kad negalima jų daryti, kad ir slapčiausia 
nenutraukus tuojau pat ant savęs bausmės. Reikia trokšti, kad, 
kaip šiandien šventvagystė, taip kuomet nors kiekviena netei
sybė, neišskiriant smurto nei. prispaudimo, kiekviena blogy
bė, neišskiriant nė aikvojirho bei dykinėjimo, rastų galingą ža- 
boklį visuotinoje opinijoje ir vieneto sąžinėje.

Boleslovas Prūs’as.
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Valanda.
(Vienų moksleivių rekolekcijų įspūdžiai).

„Temsta dangus ir uolas trupina skausmas.“
Valandėlė nuostabiai žavinčios tylos ir vėl:
„Dievo valia Kristus, neša kryžių, prikaltas prie jo ir mirš

ta... temsta dangus ir uolas trupina skausmas... o tavo širdis?“
Vėl momentas tylos. Tik žvakės smarkiau sužibo ir dar 

geltonesnį spindulį siuntė į kryžių. O karštos jaunuolių akys 
kreipėsi į ramų kapeliono veidą, į jo lūpas, lyg maldaudamos 
paguodos, nes toji „širdis“ iš tikro kieta. Bet lūpos lyg žado 
neteko. Tyla. Tik žodžiai „o tavo širdis“ ramiai šlamėdami plas
noja augštai, nenyksta, dvelkia dieviška galybe ir mintis žaibo 
greitumu stabdo širdies plakimą klausdama: „širdie?“ Bet tai tik 
momentas!

„Kristus miršta, bet neapleidžia mūsų, jo malda prie am
žinojo Tėvo.“ Praskamba netikėtai žodžiai ir subangavę prany
ksta. Dar žodis ir „amen“ praskleidė savo sparnus.

Žvakės mirga, siūbuoja aukso liepsnelėmis, lyg kalbėdamos 
tarp savęs... rods džiaugiasi, kad tiek širdžių prie Kristaus au
kuro. Pro langus žiūri susimąstęs saulėtas vakaro dangus ir 
klauso maldos, galingos, saulėtos, kaip jis pats. Maldos į dan
gaus karalienę Mariją. O toji malda saulėta kyla, skrenda ir 
skamba augštybėje „....tarp verkiančių marių.... nupuolančius sti
prink.... išgelbėk nuo priešo baisaus.... Marija“.

. Pagaliaus nutilo malda ir mažoje šventovėje pasidarė tuš
čia. Sutemo. Baigėsi pirmoji atgailos diena.

Bet rytas ir vėl atėjo, baltutėlis, suvystytas rūkais ir tylus 
stebėjosi į miegančią žemę. Rodėsi, amžius taip bus. Bet ne!... 
suūžė kas tai, sukunkuliavo, tai žemės veidas pabudo. Suban
gavo suvirpėjo ryto bailieji rūkai ir nunešė jį amžinybėn, kad 
negrįžtų niekados. Atėjo diena. Mažoje šv. Augustino šventovė
je vėl mirgėjo žvakės, malda dainos sparnais vėl kilo į dangų. 
Vėl uolaus kapeliono lūpos nenuilstamai bėrė aukso žodžius 
jaunuolių širdysna ir Kristaus galybė dvelkė iš amžinosios šv. 
Mišių aukos, o mintis kilo, skrido į Dievą ir augo, augo dvasia.

Bet nieko amžina nėra šiame pasauly, greit diena slinko ir 
vėl jau temsta. Bažnytėlėje tylu ir tuščia. Gal jaunuolių Širdys 
atšalo, gal malda nustojo galybės ir mirė dar lūpose... ö gal...

Ne! Tai atėjo valanda. Malda ir dabar kilo prie Kristaus, 
tik buvo tyli it žvaigždžių mirgėjimas ir galinga, karšta, kad 
mažiausį sielos virpėjimą ir didžiausį jos troškimą aukojo Vieš
pačiui. Tik veržėsi dabar iš gotikos skliautų pro spalvotus di
džiosios bažnyčios langus.

Tyli galinga buvo malda... atgaila... Diena pamažu virto 
naktimi. Bažnyčioje tylu, retkarčiais aidas griaudėdamas nurie
dėdavo jos skliautais ir kaž kur dingdavo. Prieš didį aukurą ži-
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bėjo tikėjimo liepsna, darydama aplinkui raudoną ratą ir karts 
nuo karto suposi savo taurėje. Su ja suposi ir visas aukuras 
apibertas liepsnos slaptingai žėrinčia šviesa. Kokie tai balti še
šėliai slenka pro altorių, švysteri liepsnelės raudoname rate ir 
tyliai lengvai plaukia tolyn, skęsta tamsumoje. Tyliai pasirodo ir 
tyliai nyksta. Tyliau dar glaudžiasi prie jų juodi, tamsūs šešė
liai lyg pavilioti jų baltumo ir nyksta drauge.

Viskas skendo tamsoje, rodėsi, kad ir pati tikėjimo lieps
nelė pranyks besisupdama, bevirpėdama. Ir dar tyliau darėsi 
bažnyčioje. Rods, jau viskas apmirė. Bet štai skliaustuose sušla
mėjo kas tai ir virto aidu, kuris kas kartą augo stiprėjo, tai lyg 
nutrukdavo jo gūdi kalba ir tuomet rodėsi, kad mirties sparnas 
palietė šventąjį Dievo būstą. Valandėlė, ir vėl aidas iš tylaus 
šnabždėjimo pavirsdavo ūžimu, nerimo, bangavo, suposi, vėsu- 
lais skraidė, pagaliau virtęs griaustiniu, trenkdavo į skliautus ir 
subirėjęs į šipulėlius nutildavo... Tuomet tyliai, bet drąsiai kas 
tai belsdavo gotikos skliautuose... Kas tai būtų?.. Gal malda?.. 
Gal siela užklydo?...

Tikėjimo liepsna ėmė virpėti ir dar labiau suptis, aidas jau 
nuolat griaudėdamas riedėjo ir skraidė. Tamsūs šešėliai slinko 
vis artyn ir artyn prie liepsnelės raudono rato, sugaudavo nuo 
jo po dvi kibirkšti ir vėl lydimi aido sutirpdavo tamsoje.

Bet kurgi baltieji šešėliai, kodėl nesirodo?... Gal jie bijo 
šviesaus raudono rato?... Tamsa juos prarijo?!...

Aidėjančiose augštybėse vis dažniau ir dažniau kartojasi 
slaptingas beldimas...

Staiga sušvito žiburiai ir šešėliai virto žmonėmis. Aidas 
jau negriaudė, tik virpėjo kartodamas skubotus žingsnius ir ra
mų beldimą kylanti iš klausyklų. Amžinoji liepsnelė visai pasi
slėpė savo taurėje ir aukuro žarijos virto kibirkštimis, o akyse 
vietoj kibirkščių spindėjo ašaros.

Iš klausyklos iškrito paskutinis beldimas, suaidėjo pasku
tiniai žingsniai, užgeso žiburiai ir bažnyčioje likosi tik amžinoji 
tikėjimo liepsna, suposi jinai raudoname rate ir pasakojo juodai 
nakčiai apie didžią atgailos ir malonės valandą.

Laikrodžio rodyklė atbėgo prie paskirtos rytmetinės valan
dos. Būriai moksleivių rinkosi prie Kristaus aukuro. Veidai buvo 
skaistūs, ramūs, apsupti džiaugsmo spinduliais. Visus siautė 
Kristaus dvasia, galybė ir meilė. Prasidėjo amžinoji auka, virpė
jo bažnyčia nuo galingos giesmės, mirgėjo žiburiai, o kai prabi
lo maži varpeliai, tai viskas nutilo ir iš augštybių nužengė am
žinybės Karalius laimindamas palinkusias galvas...

Vėl subangavo giesmės. Kristus pakilo nuo aukuro ir tylus 
prisiartino prie širdžių, pažvelgė į jas ir ugnis suliepsnojo krū- 
tynėse... Amžinoji ugnis. Kristus aplankė savus!

Dar paskutinis šv. Mišių palaiminimas, paskiaus iš saky
klos: „Kristuje džiaukitės šv. Velykomis“ ir skaisti saulėta min
tis jau skrido ten, kur pirmą kartą pažino Kristų, kur motušė,

v
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tėvelis... O širdis skubiai plakė džiaugdamosi, kad tikrai skais
čią maldą padės prieš tą aukurą, nuo kurio pirmą kartą priė
mė Kristų.

Tylu, ramu sieloje, nes atėjo valanda ir Dievo malonė 
aplankė širdį. Jūružė.

Du paveikslu.
Šiemet labai gražus pavasaris. Nors žiema buvo gili ir 

snieginga ir žmonės iš anksto bijojo, kad pradėjus sniegui ir 
ledams tirpti, platūs, išsilieję vandens nenuneštų trobų ir kitų 
gėrybių — tačiau dėkui Dievui visa laimingai praėjo. Sniegas 
ištirpo, vanduo subėgo į upes, upelius, kitą sugėrė žemė, ir jau 
net keliai pradžūvę, tik kloniais dar stūkso klaneliai. Rugių plo
tai jau gražiai žaliuoja. Žmonės sėdami vasarojų pranašauja 
kad būsią geri metai, nes žiemą, ypatingai į pavasarį medžių ša
kos buvę gerokai samanotos. Saulutė kiekvieną dieną rodo 
pasauliui savo skaistų veidą tokį linksmą, giedrą. Spindulių ne
sigaili, tik siunčia jų daugybes šalčio išvargintai žemei, tartum, 
norėdama atlyginti padarytąsias žiemos metu nuoskaudas. Že
melė juos priima, lyg brangiausius svečius, ir skubiai puošiasi 
grasiausiais išeiginiais rūbais. Šit miškas vakar buvo tik parau
dęs, šiandien jau žaliuoja. Jo žalioji spalva be galo graži, tokia 
švelnutė, lengvutė. Sodas ir jau pradėjo žaliuoti; pirmiausiai 
krūmai, kai kurios gėliukės-žibuoklės, baltžiedės net žydi,' toliau 
ir dideli medžiai apsidengė žalia skraiste, tik ąžuolai sodo šali
mais ištiesę savo viršūnes stovi, rodos, nė saulės spindulių švie
sos nejaučia ir kaž ko laukia. Jų žali lapeliai negreit pasirodo.

Dar praslinko kelios šiltos gražios dienos, žiūrėk, jau tas 
sodnas tapo gražių žaliųv lapų ir baltų, rausvų žiedų vainiku, 
geriau sakant, puokšte. Žydi slyvos, vyšnios, obels, kriaušės. 
Kaip čia linksma ir smagu! Paukščiukai įvairiais balsais, džiaus 
gdamiesi šiltu pavasariu, garbina Tą, Kurs tokį gražų pasaulį 
įkūrė. Bitutės dūzgia apie gražius žydinčių medžių žiedus, ren
ka saldų medutį ir neša į savo raudoną žaliu stogeliu namelį. 
Skruzdės tvarko savo kambarius, viską vėdina, krausto. Musės, 
plėstakės skraido iš vienos vietos į kitą — žodžiu tariant, visur 
linksmybė, gyvumas.

Viši džiaugiasi pavasario grožybėmis, bet niekam nėr taip 
linksma, kaip vaikams. Taip, jie ne visi vienodai džiaugiasi. Vie
ni ilgą žiemą išsėdėję tamsioj, šaltoj lūšnelėj, pajutę saulės spin
dulių šilimos negali ja atsidžiaugti. Tuomet juos lengvu būdu 
jau nebeįvadinsi į žiemos kalėjimą. Nebent tik alkis turi tos jė
gos juos parsitraukti, nors dažnai iš to džiaugsmo ir valgį pa
miršta. Kitiems vaikams tas pavasaris patinka dėlto, kad jiems

i
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nusibodo dideli, gražūs kambariai, įvairūs žaislai, kuriuos gavo 
dovanų iš tėvelių, giminių ir pažįstamų. jie nori dar daugiau 
laisvės, įvairumo, juos traukia į lauką, nes ten pučia malonus 
vėjelis, žydi gėlės, paukščiai čiulba — sode ir kieme kur kas dau
giau vietos yra kur pabėgioti, pažaisti.

“Rimgailų Danutei ir be galo nubodo žiema. Pavasario ji 
laukte laukė, o sulaukusi nenusėdėjo gražiuose tėvelių kamba
riuose. Kiekvieną dieną nerimastavo ir auklę vadindavo į lauką, 
sodan. Labiausiai ji mėgdavo miesto sodną, kur prisirinkdavo 
daug vaikų, ir ten savo auklę traukdavo. Jai tiko tas sodnas ir 
vasarą, tik tada jau ne taip smarkiai viliodavo, jis lyg ir virsdavo 
paprastu daiktu, bet pavasarį — oi koks gerumėlis!

Danutė dar maža mergaitė, tik šeštus metus ėjo, bet buvo 
gan protinga. Ji dažnai duodavo savo auklei tokių klausimų, į 
kuriuos ta nestengdavo atsakyti, ją labiausiai^ domino gamta — 
tos srities klausimais ji ir vargindavo Uršulę. Ši dažnai, nenorė
dama prieš vaiką pasirodyti nieko nežinant^ aiškindavo savaip, 
bet ne kartą taip beaiškinant teko jai įsipainioti į nemalonias 
pinkles, ji labai Danutę mylėjo, tat bijodavo mažytę supykinti, 
o taip atsitikdavo, jei mergaitė negaudavo aiškaus suprantamo 
atsako. *

' ' 1 * _ _

Rimgaila ilgus metus gyveno Rusijoj ir ten vedė. Laisvės 
aušrai Lietuvoj pasirodžius, grįžo tėvynėn. Danutės tėvas val
dininkas, motina rusė, neva namų šeimininkė, jai daugiausia 
rūpi gražiai pasipuošti ir linksmai laikas praleisti. Namų ruoša 
ir tvarka pavesta svetimiems, net vienintelį vaiką augina ir aukli 
svetimas žmogus Uršulė. Mergaitė motinos nelabai ir bodavo. 
Tik kai kada rytą motina įeidavo į jos miegamąjį kambariuką, 
pabučiuodavo ir vėl sau kaž kur eidavo, palikdama dukrelę vi
siškai Uršulės globai.

Auklė, iš tikro, bu vo atsidavusi mergaitei visa savo siela 
ir kūnu. Danutei susirgus, Uršulė ištisas naktis budėdavo prie 
mergaitės lovelės, visus jos norus pildydavo, nors ir sunkiausius, 
visai save pamiršdama. Mergaitė taip pat mylėjo Uršulę ir su ja 
nesiskirsdavo. Ji mėgdavo klausyti jos pasakų, gražių pamoky
mų, bet vistik dažnai tuo nesitenkindama, klausdavo, dėl ko jos 
mamytė tap retai praleidžianti kokią valandėlę su ja kartu. Sene 
lė, kiek pamikčiojusi, atsakydavo, kad ponia daug darbo turinti 
ir negalinti ilgai su jomis sėdėti.

Uršulė mokė Danutę poterius kalbėti, vesdavos į bažnyčią, 
pasakodavo šv. Istorijos dalykėlių, ypatingai apie Vaikelio Kris
taus gyvenimą, kaip jis, būdamas Dievas, varge, neturte gyve
no, savo tėvelių klausydavo, juos mylėdavo. Mergaitė dar labiau 
pasigesdavo tos tėviškos meilės, nuliūsdavo, o graudžios, tyros 
ašarėlės nekartą* suvilgė gražų veidelį.

Ko ji tikrai verkdavo, kas gal įspėti? Vaiko ūpas ir jaus
mai greičiau keičiasi, kaip sraunaus upelio vanduo. Danutė il
gai neliūdėdavo. Apsisukusi vėl čiauška, juokias, kvatoja žaidžia.
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Ji dažnai matydavo motiną grįžtant iš miesto gražiai pasipuošu
sią, linksmą, su būriu svečių. Džiaugdavos tuomet mergaitė. 
Jai be galo būdavo smagu žiūrėti į gražias, linksmas viešnias, 
kurios taip smagiai šokdavo, linksmai dainuodavo, skambiai juok
davos. Nors Uršulė buvo daug pripasakojusi apie neturtą ir pras
tus, gerus žmones, kad ir neturtingi galį būti laimingi, tačiau vaikui 
tie žodžiai tuo tarpu praskambėjo pro ausis. Matydama savo na
muose linksmas, turtingas ponias, ji sakydavo auklei: „Uršyte, kaip 
užaugsiu didelė, tokia būsiu, kaip mama ir mamos ponios. Jos gra
žiai dainuoja, skambina, visada linksmos. Jos su manim žaidžia, 
mane myli. Ta jaunoji ponia, kur vis atneša man saldainių, su ma
nim per virvutę šokinėja, sviedinį sviedžia... Ai, kaip man ji pa
tinka! Ir aš tokia būsiu! Šilkais nešiosiu, daug kaspinų turėsiu"...

Auklė tyli, klauso ir galva linguoja. Danutė vis, lyg lakštu
tė čiulba: „Tu man patinki. Aš tave taip stipriai myliu", — ir 
prispaudė auklę, kiek galėjo, prie savo mažo kūnelio, — „bet dėl 
ko tu visada tokia rami? Visada tik juodus rūbus dėvi, nė mano 
raudono raikščio neprisisegi. Tu vis nuliūdusi. Neini su ma
nim pašokinėti, tik juoktis kai kada moki. Aš tokia nebūsiu. 
Man patinka tik jaunos, gražios, linksmos!"

Uršulė kartais pritaria mergaitei, tai vėl tyli ir vis kaž ką 
mąsto.

Metų dienos nelygios — vienos šviesios, saulėtos, kitos 
trumpos, ūkanotos, tamsios; žmogaus gyvenimo metai ir dienos 
taip pat nevienodi. Rimgailaitė gimė ir augo gan turtingoj šei
mynoj. Ji mylėta, ant rankų nešiota. — Uršulė nė žingsniui ne
atsitraukdavo. Mergaitė augo, lyg liepelė, linksmutė gerutė, tik 
nelemta jai buvo tame pačiame sode pražydėti. Motinai su sve
čiais beūžiant, o tėvui nuo ryto ligi vėlybam vakarui biuruose 
nelengvą darbą bedirbant, negalėjo tokios šeimos tarpe būti suti
kimas ir geras pavyzdys. Tėvas, lėto būdo žmogus, ilgai kentė, 
laukė šviesesnių dienelių, manė žmona grįžusi į Lietuvą nesu- 
rasianti sau atatinkamos draugystės ir surimtėsianti. Juk ne vie
nas toks Juozas parsivežė tokių ponių, tad ir draugystė sudaryti 
nesunku. Rimgailą galų gale išeina iš kantrybės — pradeda gerti,, 
kortomis lošti. Dabar ūžia abu, tik neilgai. Juozas netenka 
vietos. Iš nusiminimo.skolina pinigų ir be paliovos geria.

Vieną vakarą jis pakliūva į smuklę, kur susirenka dideliau- 
si miesto girtuokliai ir šiaip žemos doros žmonės; visi drauge 
geria, kol prieina prie vaidų, barnių, ir susišaudo. Pakyla ne
žmoniškas triukšmas, riksmas. Kas gyvas bėga, o Rimgaila... 
rėplioja žeme, dejuoja, rėkia, ir po juo kraujo klanas... Vargšui 
kulka pataikė stačiai į kairįjį šoną. Nuvežtas į ligoninę gyveno 
tik tris valandas ir mirė. Sužinojusi nelaimę žmona apalpo, at
sipeikėjusi blaškėsi, mėtėsi, prašė draugus—es, kad aplankytų, bet 
tie, matyti, turėjo „kitokių" darbų. Visumet linksma ūžianti 
ponia pasijuto visų apleista.
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— Kas daryti? Ar galima gyventi tokiose sąlygose? Kam? 
Delko? Taip, Danutė... Aš motina negaliu apleisti... Na, aras 
•motina?.. Uršulė augino... Bet kam mano kančia?!...

Prislinko prie spintelės, kur buvo sustatyti įvairūs buteliu
kai, drebančiomis rankomis pasiėmė vieną, atkimšo ir buvo be- 
bandanti dėti prie lūpų. Bet sustojo...

—- Reiktų dar atsisveikinti su dukrele... Tačiau kam?... 
Ne... Ji dar maža,,nepažįsta pasaulio, tenežino ir motinos, kuri... 
Ir stvėrusi nuodų išgėrė...

Neilgai trukus grįžta iš miesto nuliūdusi, tėvelio netekusi 
Danutė su Uršule. Auklė taip pat padeda jai tėvelio gedėti — 
juodoji skara tartum dar labiau prilipo prie jos veido. Juodvi 
grįždamos tikisi su ponia ir motina pasikalbėti, pasiguosti. Mer
gaitė ištiesusi rankutes bėga pirmoji ir... o varge... Suklykė, 
suspiegė, pribėgo prie auklės, dreba, bet nė žodžio netaria. Abi 
neteko žado... Ponia guli parvirtusi ant grindų, putos iš burnos 
eina, akys išverstos.. Saukta gydytojas, bet jau per vėlu.

Tos kelios iš viršaus žiūrint, rodos, menkos priežastys 
sudarė šeimynos gyvenime tragediją. Danutė liko viena, kaip 
pirštas, be giminių, be draugų, tik senoji Uršulė jos neapleido. 
Tėvus palaidojus, atsiliepė keli skolininkai, atsiėmė kas jiems 
priklausė. Uršulė, numatydama kokios juodvi gali sulaukti atei
ties, savaip pradėjo gyvenimą tvarkyti. Jau nebesi vedžiojo su 
mergaite, bet ėmėsi kitokio darbo. Ji mokėjo mėgsti įvairius 
gražiausius mezginius, tat šiuo amatu juodvi ir vertės. Pasiliko 
tik vieną kambariuką, į kurį sukraustė ir paliktuosius ponų 
daiktus, džiaugėsi tverdama kampelį ir galinti toliau mergaitę 
auginti ir auklėti katalikiškoje dvasioje. Mergaitė lankydama mo
kyklą parodė didelių gabumų, tačiau ilgai negalėjo ją lankyti, 
nes Uršulė vis seno, o Danutė turėjo mokytis tų darbelių, ku
rių mokėjo Uršulė, kad abi galėtų iš to gyventi. Iš tikro ji greit 
pramoko ir padėjo Uršulei uždirbti duonos kąsnį.

Juodvi dirbo, drauge gyveno, drauge dalydavos vargais ir 
laime, bet jų gyvenimo keliai skirtini. Uršulė kasdien eina se
nyn, vis rengiasi į amžinąją kelionę ir Danutei pasakoja, koks 
trumpas yra šis gyvenimas, kad neverta vienam akymirksniui 
atsiduoti tik pasauliui, o visa, kas augsta, šventa, dora skaityti 
antraeiliais dalykais. O Rimgailiukė kasdien augo didyn, gražyn 
ir šventai klausė senos Uršulės.

Laiko nesustabdysi. Jis lekia ir daro savo. Gražų pava
sarį Uršulė susirgo ir ramiai laukė paskutinės valandos, nes 
žinojo, kad senatvės liga neišgydoma. Pasirgo savaitę ir mirė pa
likdama graudžiai raudojančią našlaitę.

*

b

Daug metų praslinko, daug bangų Nemunas nurito į Bal
tijos jūrą, daug debesų nuplaukė iš vakarų į rytus, kai vėl iš
aušo vfenas gražus pavasaris. Visi džiaugiasi sveiki jo sulaukę.

t
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Mieste pilnos gatvės žmonių. Vieni eina toli už miesto į kal
nus, į mišką pakvėpuot tyru oru, kiti vaikščioja sodų alėjomis, 
gėris pirmosiomis pavasario gėlėmis. Vaikų būriai žaidžia prieš 
saulutę besišildydami. Ten sviedinį sviedžia, kiti pelę gaudo, čia 
sodo gale sėdi kaž kokia moteriškė su ponia ir saugoja du 
vaikučiu.

Vaikučiai žaidžia, juodvi gėrisi. Štai atbėga mažas berniu- 
į moteriškę ir sako: „Dane, imk tas plestakes, įleisk į dėžutę, 
parsinešime namo, tai bus mano karvutės".

Moteriškė pakėlė akis, nusišypsojo, priglaudė vaikelį prie 
krūtinės pabučiavo ir paleido. Vaikutis vėl nubėgo žaisti, gau
dyti „karvučių“, o moteriškė vis sėdi, lyg ko laukia, bet linksma, 
rami, tik juodais rūbais apsitaisiusi. Jos veide gali įskaityti, kad 
ji laiminga.

Kažin ar būtų buvusi laimingesnė, jei būtų tapusi didelė, 
turtinga linksma ponia, kokia ji norėjo būti dar maža būdama?...

. Sedula.

„Bobiškumas“.
(Pasikalbėjimas).

Anaiue „Naujosios Vaidilutės“ numeryje sakiau apie tai, 
kad mergaičių lavinimos tikslas turėtų būti plėtoti savo moteriš
kos sielos ypatybes. Dabar noriu pridurti, kad gink Dieve, ne 
visas.v '

Šiame pasauly nėra nieko tobulo. Tiek moters, tiek vyro 
siela turi gerų ir blogų ypatybių. Kai kurios tų blogųjų ypatybių, ly
giai kaip ir gerųjų, yra surištos su tam tikra lytimi, nors, žinoma, ne 
be to, kad kartais neatsirastų ir antrojoje pusėje. Aš tekalbėsiu čia 
apie tokias, kurios dažniausiai sukas lizdą moteryse, nes kiekvieną 
kritiką ir tobulinimą visados reikia pradėti nuo savęs. Tai yra tos ypa
tybės, kurioms pasireiškus, vyras gailestingai kinkuodamas gal
vą, paniekos sklidinu balsu sako: „E, boba!" Todėl pavadinčiau 
jas „bobiškumu“.

Nemanykite, kad bobiškumas yra būtinoji moteriškumo da- 
lis, vadinas, kad tikrai moteriška moteris turi būti ir bobiška, 
priešingai -- bobiškumas kliudo plėtotis tikrajam moteriškumui, 
tik apgalėjus bobiškumą tėra pasiekiamas tas amžinasis moteriš
kumas, kurs kelia augštyn.

*
-H

Viena bobiškumo ypatybė yra v e r k s m i n g u m a s. Siuvėja 
nedailiai pasiuvo rūbą, tėvai neleido eit į vakarėlį, nepavyko at
sakyti pamoka ir mokytojas pastatė dvejetuką — dėl tokių ir 
f tas panašių priežasčių kasdien teka upeliais mergelių ašaros.
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Ar tai nėra ašarų profanavimas? Juk ašara ir juokas tai gražių 
gražiausios Dievo dovanos žmogui, tik jam vienam tesuteiktos. 
Jomis betarpiškiau pasireiškia mūsų siela. Ašara yra kaž kas 
tiek šventa, tiek kilnu, tiek stebuklinga, kad turėtų sujudinti lig 
pat dugno kiekvieną širdį. Del to ir Kristus savo palaimini
muose mini ir verkiančius. Evangelija rodo mums patį Kristų 
verkiant du kartu: vieną kartą apsiverkė Jis gailėdamasis Jeru
zalės, kuri turėjo būti sugriauta, antrą kartą gailėdamasis- žmo
nių, verkiančių Lozoriaus ir sugraudintas prietėlio mirties. Abu
du kartu iš meilės: iš meilės tėvynės ir iš meilės artimo. Tai yra 
mums pamokymas: tiktai tokios ašaros, meilės išspaustosios 
— meilės Dievo, meilės artimo, meilės tėvynės — tėra kilnios, 
šventos ir gražios ir tiktai taip teverkiantieji yra palaiminti. Gal 
niekas taip stipriai nesugraudina, kaip ašara retai teverkiančio 
žmogaus akyse. Jauti, tartum čia teka dagus žmogus sielos 
kraujas. Bet dažnas dėl niekniekių „bliovimas“— žemaitiškai 
tariant — nedaro jokio įspūdžio, arba, tikriau sakant, daro visai 
priešinga, negu reikėtų: užuot žadinęs užuojautą ir gailesį, su
kelia apmaudą ir panieką. Et, tekasau vandenėlis, net ir nesūrus.

Atsimenu iš savo vaikystės laikų, kokio įspūdžio darydavo 
man motynos ašaros. Kasdieniame gyvenime niekados nema
tydavau jos verkiant. Bet kad prakutus nuvažiuodavau su ja į 
Pavandenio bažnyčia, šalia jos suole sėdėdama, kartais pastebė
davau jos didelėse akyse ašaras. Buvo tai dažniausiai per su
plikacijas, kuomet galinga žmonių balsų banga vienu dideliu 
dejavimu puldavo po kojų Viešpačiui. Tuomet man rasdavos 
taip skaudu ir graudu, kad ir aš imdavau tylitelaičiai verkti, ir 
paskui, daugeliui metų nuo to laiko praėjus, kiek kartų girdėda
vau giedant suplikacijas, tiek kartų matydavau tas ašaras ir tiek 
kartų tvirtai pasiryždavau pati niekados neišspausti nė vienos 
iš tų brangiųjų akių.

Motynos ašara galėtų būti svarbus veiksnys žmogaus sie
los gyvenime. Tik, žinoma, ne tokios motynos, kuri dažnai ver
kia dėl mažmožių ir prie kurios ašarų vaikai taip pripranta, kaip 
prie rudens lytaus.

Žiūri žmogus į verkiančią dėl menkos priežasties mergelę 
ir nori paklausti: Kam gi taip niekini savo ašaras? Ką gi veiksi, 
tikrai nelaimei ištikus — mirus tėvams ar kitiems mylimiems as
menims, kokiam nelabui ant tėvynės užgriuvus? Ką darysi didėlį 
artimo vargą pamačius, savo pačios tolumą nuo Dievo pajutus?

Liesi tas pačias ašaras, kurios dabar rieda dėl blogai pa
siūto rūbo, dėl negalėjimo pašokti ir dėl kitų lygiai svarbių ne
laimių. * *

*Antra bobiškumo žymė yra bailumas. Ir ko jos nebi
jo, tos mergelės! Pelių, vorų, baidyklių, perkūnijų — kas išskai
čiuos visus jų bijomuosius daiktus! Karo pradžioje skaičiau vie
name rusų laikraštyje tokį atsitikimą: vienam kareivių būreliui
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tekę nakvoti daržinėje* Visi jau buvę besnaudžią, tik ūmai vie
nas kareivėlis kad šoks nuo šiaudų, kad suriks: „Mama! pelė! 
pelė!" Žinoma, to visiems užtekę pažinti, kad tai būta vyru ap- 
sirėdžiusios mergaitės. Ar tai moteriškumas? Ne, tai tikrai bo
biškas nesivaldymas. "

Kitą kartą netoli vienos mergaičių mokyklos, kurioje gyve
no kelios dešimtys mokinių, nakties metu kilo gaisras. Tarp 
degančio namo ir mokyklos buvo gatvė ir sodnelis, be to, vė
jui pučiant į kitą pusę, mokyklai tuo tarpu nebuvo jokio pavo
jaus. Tačiau, to nepaisant, kilo joje neapsakomas ermideris. Mer
gelės, pašokusios iš miego, su originaliausiomis toaletomis bėgiojo 
sukinėjos po kiemą ir namus, verkdamos, cypdamos, dejuoda
mos. Kita jau buvo bemetanti savo daiktus į ryšį, skubėdama 
gelbėti juos iš neesamo gaisro. Tiesiog išgąsdintų avių būrys, 
nežinančių, kur bėgančios. Chaosas ir anarchija. Visiškas pa- 
siliuosavimas periferijų iš po centrinės valdžios. Ir tos centri
nės valdžios tartum nė bute nebūta. Gėda buvo žiūrėti ir bjauru. 
Mąstei sau: kad čia būtų berniukai, juk jie elgtųs visai kitaip. 
Jie pirmiausia būtų, kaip reikiant, apsivilkę, paskui, pamatę, kad 
nėra pavojaus, būtų nubėgę pas gaisrą gelbėti.

Be abejo, moteriai sunkiau būti drąsiai negu vyrui, nes ji 
iš prigimties yra jautresnė ir nervingesnė. Už tai jos ir nuo
pelnas didesnis, apgalėjus tą savo silpnesniąją prigimtį, ir ji tuo
met tikrai imponuoja visiems.

Atsimenu, maža būdama ir turėdama pilną galvą nuolat 
klausomų ir skaitomų pasakų, be galo bijojau baidyklių. Jutau, 
kad tai ir gėda ir juokinga, ir man pačiai baisiai sunku, bet ta 
baimė, rodės, buvo stipresnė už mane. Taip sulaukiau savo 
pirmosios išpažinties ir Komunijos dienos. Buvo Sekminės ir 
kartu mano tėvo vardinės. Privažiavo svečių ir vakare motyna 
nusiuntė mane kaž ko ant augšto. Į kambarius augštai buvo 
du keliu: tiesiai iš žemai esančių kambarių ir per pastogę. „Tuo 
antruoju keliu nebūčiau lig šiol ėjus viena sutemus už jokius 
turtus. Bet dabar, mano dvasiai esant tokiai pakilusiais, panorė
jau nuveikti heroišką darbą ir nuėjau per pastogę. Drąsiai ir 
ramiai atlikau tą baisią kelionę, vis mąstydama, kad jokia baidyk
lė nieko man nepadarys šiandieną, kuomet Dievas atleido man 
nuodėmes ir pats atėjo pas mane. Ir nuo to karto mano baimė 
tapo nugalėta.

Visi tokie „herojiški" darbai, visos tokios apgalės bobišku
mo, gausiai tręšia dirvą, kurioje ilgainiui pražysta tikrasis mote
riškumas. Nes juk moteriškumas — tai rūpinimos kitais, tai mei
lės darbai. Bet kaip begali kitais rūpintis, kitus gelbėti tas, kurs 
yra taip valdomas baimės, kad viską užmiršęs, savo kailį tebe
atmena?

-k .•

Dar viena, — gal bjauriausioji — bobiškumo ypatybė — 
ilgas 1 i ež u v ė 1 i s. Ar daug yra moterų, kurioms galima būtų

34



Bobiškumas ' 129

tvirtai pasitikint, pavesti svarbią paslaptį? Ar neteisinga ta vi
suotina nuomonė: norint, kad visi ką nors žinotų, reikia pasakyti 
moteriai didžiausiu sekretu? Pasiklausykime besibarančių mo
terų, šaudančių žodžius, lyg kulkosvydžiai, pasistebėkime į jas, 
kai susiėjusios ima kratyti savo artimų sąžines — ir gausime 
pripažinti noroms nenoroms, kad labiausiai išgimnastikuotas 
moters organas yra, be abejo, liežuvis. Bet moteriškumas ir 
liežuvavimas tai du tokiu nesuderinamu su kits kitu dalyku, kaip 
ugnis ir vanduo. Moteriškumas — tai pirmų pirmiausia moty- 
niška širdis visiems, liežuvininkių gi širdyje kaip tik nėra nė 
krislelio motyniško jausmo — jų krūtinėje plaka pikta, pavydi, 
negailestinga pamotės širdis. Tikra moteriškė turi būt ta gerąja 
dvasią, kuri neregima ranka kraipo į tinkamus takus savo arti
mus, kad susidūrę su kits kitu, skaudžiai neužsigautų, kaip gelž- 
kelio iešmininkas kad klaipo traukinius, kuri nedrasko jau esamų 
žaizdų, bet gydo jas ir malšina jų sopėjimą, kaip rūpestingas 
gydytojas. Tai tepasiekiama tokiai moteriai, kuri išmoksta būti 
tikra savo liežuvio viešpate, nes daugiausia neapykantos, barnių, 
nesantaikos kyla per liežuvį. „Panaikinkite apkalbą, ir pusės 
nuodėmių nebeliks pasaulyje" — sako šv. Pranciškus Salezietis.

Visa, kas tikrai moteriška, turi būti gražu. Grožis — tai 
moteriškoji ypatybė, parexceller.ee. Kadangi galų gale grožis ir 
geras yra tas pats, tai tikras moteriškumas visumet yra gražus, 
o tai, kas jam priešinga, yra bjauru. Iš tikro, nėra nieko taip 
neestetingo, kaip netik burnojanti, netik šmeižianti ir apkalbi- 
nejauti, bet ir svetimą paslaptį sakanti ir tesiog per daug plepanti 
moteris. Ji baisiai neatitinka tam moteriškumo idealui, kuriame 
turi būti susivieniję tiesa, geras ir grožis. Kad ilgaliežuvės 
moteriškumas nepatrauks nieko augštyn, tai žinome taip tikrai, 
kaip tai, kad višta niekados neišlėks augščiau tvoros.

■ ’ *

Pagaliau dar viena bobiška moters ypatybė yra p a s k e n - 
d i m a s mažmožiuose. Be abejo, tai lengvai išaiškinama 
jos gyvenimu, uždarytu mažame namų ratelyje. Tame mažame 
pasaulyje siaurais akiračiais kiekviena skiedrelė atrodo rąstu, 
kiekvienas kauburėlis — kalnu. Tačiau niekas taip nesiaurina, 
nesmulkina žmogaus, kaip toks žiūrėjimas. Yra tokia žemaičių 
pasaka apie zuikį, kuriam įbėgus į kopūstų daržą, užkritęs lapas 
ant uodegos ir jis, baisiai išsigandęs, ėmęs bėgti, šaukdamas: 
„Dungus griūni“

Ta naivi vaikų pasakėlė visados ateina man į atmintį, pa 
mačius pasinėrusią smulkmenose moterį, kuriai kiekvienas nepasi
sekimas ūkyje, kiekvienas nemalonus Šeimyninis ar asmeninis 
įvykis atrodo pasaulio katastrofa. Kievienas niekniekis ją pykina, 
erzina, sujudina visa sukeldamas nuolat „audrą stikle vandens“. 
Visokie nesvarbūs dalykai, mažmožiai, neverti žmogaus orumo, 
tampa jos gyvenimo turiniu ir to gyvenimo matas taip vis eina 
mažyn, kad pagaliau palieka tiesiog liliputiškas.
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Kad to nebūtų, reikia platinti savo akiratį. Akiratis yra 
juo platesnis, juo augščiau stovime. Augščiausis gi taškas, nuo 
kurio galima žiūrėti į gyvenimą, yra amžinybės taškas. Iš ten 
žiūrint, sub specie aeternitatis — kiekvienas gyvenimo dalykas 
gauna tinkamą sau vietą ir visi tarnauja vienam reikiamajam — 
sielos išganymui. Jei neišleisime iš akių to mūsų galutinio tik
slo, gyvenimo mažmožiai nedangstys mums didelių ir svarbių 
dalykų ir neviešpataus ant mūsų.

£ M:
V *

Štai yra svarbiausios naikintinos bobiškumo žymės. Jei 
moteris nori pasiekti idealą, amžinąjį moteriškumą, ji turi, lavin
dama gerąsias savo lyties ypatybes, stengtis įsigyti tai, kas yra 
gera antrojoje lytyje ir ko jai trūksta. Tuo būdu ji ne tik ne 
nustos savo moteriškumo, bet atvirkščiai, kaip tik dar labiau 
ištobulins, galutinai užbaigs savo tipą. Nės juk visos tos bobiškos 
ypatybės kliudo pražysti svarbiausiajai, gražiausiajai moters ypa
tybei — meilei. Verksmingumas ugdo egoizmą, nes dažniausiai 
verkiama gailintis savęs pačių ir nepaisoma, kad kitiems tai ne
malonu; bailumas dažnai neleidžia padaryti meilės darbo, apie 
liežuvavimą ir paskendimą smulkmenose nėra ką ir besakyti.

Kalbėdamas apie charakterio idealą, Försteris labai gražiai 
nurodo begalinius krikščionystės nuopelnus tuo atžvilgiu. Jis 
sako, kad krikščionystė apvaisinusi kiekvieną lytį kitos lyties 
geromis pusėmis, tačiau abiejų lyčių ypatybes neišdilinusi, bet 
pagilinusi ir pastiprinusi. Ji padariusi vyrą dar vyriškesniu, už
krovus jo jėgai meilės darbus; ji padariusi moterį dar moteriš
kesne, patiekus jai vyriškos drąsos kitaip elgtis, kalbėti, būti 
visai kitokia, negu vyras. Ji išlavinusi jėgą meile, o meilę jėga. 
Pažadinus vyro sieloje amžinai moteriškąjį elementą, ji sutvėrusi 
„motinišką“ vyrą, kurs kartu, yra riteriškas, tikrai vyriškas, nes 
išsivadavęs iš baimės dėl savo aš. Ir lygiai krikščionystė išla
vinus moters sieloje amžinai vyriškąjį elementą, kaip šv. Augusti
nas kad sako apie savo motyną, šv. Moniką: „Rods švelni mo
teriškė, bet vyriška per tikėjimą\ Tą heroizmą, kurs pirmiau 
teveikė mūšio lauke, krikščionystė įnešusi į meilę ir tuo būdu 
sutvėrusi heroiską meilę; ji surišusi meilę su pasaulio nugalimąja 
valia ir tuo būdu sutvėrusi pasaulio nugalimąją meilę. Žing
sniuose krikščionių kankinių, kurios dusiai ėjusios mirti, skam
bėję geležiniai Romos legijonų žingsniai; į tai, kas švelnių švel
niausia, krikščionystė įdėjusi geležinį nepajudinamosios tvirtybės 
ir ištvermės elementą.

Jei norite būti tikros, ne vien vardu, krikščionės, tai turite 
stengtis, kad jumyse pasireikštų ta krikščionystės jėga. Turite 
nugalėti savyje visa, kas priešinas „pasaulio nugalimajai meilei“, 
kaip pasipriešino tiek kilnių, šventų krikščionių moterų. Kitaip 
visados tebusite nudžiūvusios žmonijos medžio šakelės.

Marija Pečkauskaitė,
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Del specijalybės pasirinkimo augs- 
tąjj mokslą einant.

Pirmame Šių metų „N. Vaidilutės“ numery buvo įdėtas straips
nelis „Siekime aukštųjų mokslų“, kuriame baigiančioms gimna
zijas mėginta išaiškinti augštojo mokslo svarba ir reikalingu
mas. Visai su tuo sutikdama, nekartosiu ten išdėstytų minčių, 
bet pamėginsiu supažindinti drauges su musų Universiteto su
tvarkymu, kad tuo palengvinčiau pasirinkti savo studijų dalyką.

Tai yra nelengvas darbas. Tiesa, kai kurios jaučia aiškų 
palinkimą prie kurio nors mokslo dalyko ir anksti nusistato į 
kokį fakultetą stos; tat baigiant gimnazijas joms nereikia galvos 
laužyti.

Bet taip nevisuomet esti. Dažniausiai renkamasi specijalybė 
laikant brandos egzaminus, arba net atsitinka ir taip, kad rudenį 
Kaunan atvažiavusios nežino, kur paduoti prašymus, ką pagalios 
□asirinkti studijuoti. Paskubomis, kad nepavėluotų su prašymu, 
dausia vienos kitos draugės patarimo, ir nepažinus arčiau uni
versitete dėstomųjų dalykų, stoja į pirmą pasitaikiusį fakultetą.

Toks skubus ir neapgalvotas savo specijalybės pasirinkimas 
labai kenkia mokslui: juk visos žinome, kaip sunku yra prisiversti 
mokytis netinkamo, neįdomaus dalyko, prie kurio dar gi neturi
ma gabumų. Tokiu būdu, per nesusipratimą patekusios į vieną 
ar kitą fakultetą, draugės nežino, kas daryti. Mokslas jų nevilioja, 
jos niekuo nepatenkintos, nieko nenori veikti. Pamažu įpranta 
tinginiauti ir įsitraukia į tą gyvenimą.

Tenka matyt ir tokių, kurios pamaciusios savo klaidą, mė
gina ją atitaisyti, pereina iš vieno fakulteto į kitą, mėgina įvai- 
rių-įvairiausius dalykus, ir tuo būdu sugaišina daug brangaus 
laiko, kol galutinai nusistato.

Taigi, matome, kad savo specijalybę renkant, reik giliai tai 
apgalvoti. Čia aš negaliu, žinoma, kiekvienai patarti, ką ji turi 
pasirinkti. Viena tegalima pasakyti, kad renkantis reik atsižvelgti 
į tai, kas jai labiausiai atatinka. Mes matome dabar universitete 
mergaičių įvairiuose fakultetuose: yra medikių, teisininkių, filo
sofių, matematikių ir kt. Šiuo trumpu rašinėliu aš neįstengsiu vi
sus tuos fakultetus apibūdinti. Pamėginsiu tik kelis žodžius tarti 
dėl tų fakultetų, kurių mokslus mergaitės ypač mėgsta eiti, tai 
Teologijos-Filosofijos ir Humanitarinių Mokslų fakultetus.

Teologijos-Filosofijos fakultetas turi du skyrių: Teologijos 
ir Filosofijos. Filosofijos skyrius jame eina visai atskirai nuo 
teologijos skyriaus: turi atskirą programą, atskirą studijų eigą, 
atskirus mokslo laipsnius, atskirą mokslo personalą. Kas studi
juoja filosofijos skyriuje, nėra verčiamas ką nors imti iš teologi
jos skyriaus. Šiuo laiku filosofijos skyriuj yra Šios šakos: 1) fi
losofijos sistema, 2) filosofijos istorija, 3) gamtos filosofija, 4) 
pedagogika-psichologija, 5) socijologija, 6) religijų istorija,
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7) visuotina istorija. 8) menas. 9) literatūra. Kiekvienas studen
tas privalo pasirinkti vieną pagrindinę ir dvi šalutines šakas. 
Mokslo baigimo diplomui gauti, reik išeiti ne mažiau, kaip Šešis 
mokslo semestrus (pusmečius *).

Humanitarinių mokslų fakultetas yra truputį kitaip sutvar
kytas. Jis turi keturis skyrius: filosofijos, literatūros, kalbotyros 
ir istorijos. Norint gauti baigimo diplomą, reikalinga išklausyti 
kurio nors vieno skyriaus reikalaujamus dalykus ir išeiti nema
žiau, kaip 8 semestrus. Reik dar pridurti, kad kiekviename sky
riuj dalykai dalinami į pagrindinius ir šalutinius, kuriuos tenka 
klausyti kitame skyriuj.

Taip, trumpai suglaudus, atrodo šių dviejų fakultetų sutvar
kymas. Kaip matome, tiems patiems mokslo dalykams eiti turi
me du fakultetu. Kurį gi pasirinkti stojant universitetan? Be 
abejo, ir vienas ir kitas turi savo gerų ir blogų ypatybių Aš 
čia norėčiau priminti vieną svarbų dalyką, dėl kurio negalima 
pamiršti Teologijos-Filosofijos fakulteto. Tai yra pasaulė
žiūros dalykas. Draugės, stojančios į Humanitarinį fakultetą, 
paprastai motyvuoja tai tuo, kad TeoĮ-Filos. fakultetas esąs per 
daug vienšališkas, kad išėjus jo mokslus negalima būsią pasauly 
gyventi, o reikėsią vienuolynan.bėgti...

Ar tik nebus atvirkščiai? Kiekvienai aišku, kad tik tas ne- 
iškryps iš tiesaus gyvenimo kelio, kuris turės tvirtą išdirbtą pa
saulėžiūrą. Žmogus be pasaulėžiūros, nenusistatęs’ gyvenime 
niekam tikęs. Jis ten links, kur vėjas papūs, bus tokiu, kokiu 
jam patars būti jo stipresnieji draugai. Jis nuolat svyruos, blaš
kysis. Kas kita tvirtas, nusistatęs žmogus. Jis drąsiai eis prie 
savo užsibrėžto tikslo, nugalės pasitaikiusias kliūtis, ir laimingai 
pasiekęs to, ko ieškojo, džiaugsis savo darbo vaisiais. Jis tesu
gebės gyventi tikra žodžio prasme, ir nepaskęs kitų jūrėse, išeis 
laimėjęs sunkią gyvenimo kovą.

Mes katalikės moksleivės esame katalikiško nusistatymo, ka
talikų pasaulėžiūros. Ją mes privalome nuolat stiprinti, remti mokslo 
daviniais, kritingai įvertinant kitų pasaulėžiūras. Turim gerai pa
žinti kitų pasaulėžiūras, kad mokėtume atremti mums daromus 
priekaištus, apginti mūsų nusistatymą. Rimtam, mokslu parem
tam savo pasaulėžiūros studijavimui negalima prikišti vienašą- 
liškumo ar šovinizmo. Jo yra tik ten, kur be atodairos giriama 
visa, kas savo, be kritikos atmetama ir peikiama, kas ne savo. 
Su tuo, man rodos,- visos draugės sutiks, ir nuosekliai eidamos 
toliau, turės pripažinti, kad savo katalikų pasaulėžiūros ir gyve-4 
nimožiūros mes negalime stiprinti ir gilinti, klausydamos „beša
liškų“ mokslų.

Antras dalykas, kuris, paprastai, prikišamas Teol.-Filos. fa
kultetui, yra tas, kad Hum. fakultetas turįs labiau pasižymėjusių, 
geresnių profesorių. Nors aš pati ir labai abejoju šio pasakymo

!K) Plačiau apie šį skyrių žiūr. ..Logos“ 1923 m. 175 pusi. Red.
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teisingumu, ginčytis vis dėlto nemanau, nes sunku ir neverta: 
kiekvienam savo profesoriai atrodo geresni. Tiek tepasakysiu, tai 
jog nors ir geriausi profesoriai į tuščią galvą išminties neįdės, ir 
jei studentės pačios nedirbs, jos nieko nežinos ir kelis univer
sitetus baigusios. Visos tos daugybės žinių, gautų universitete, 
mes negalėsim atminti visą gyvenimą. Reikės būtinai mokėti tas 
žinias atnaujinti, pačioms jų paieškoti. Ne tiek svarbu turėti daug 
žinių, kaip svarbu jas gyvenime tinkamai sunaudoti.'Savo studi
juojamąjį dalyką reikės nuolat tyrinėti ir baigus universitetą, 
dauginti savo žinias apie jį. Žodžiu, reik kiekvienai ne tik mo
kėt klausyti profesoriaus paskaitų, bet ir mokėti dirbti pačiai 
mokslo darbą. Tam padeda universiteto praktikos darbai, kur 
studentai gali arčiau pažinti mokslo dalykus. Šiuo atžvilgiu 
Teol-Filosof. fakultetas pralenkė Humanitarinį, atkreipęs ypatin
go dėmesio į pratybų sutvarkymą. Per pratybas tos draugės, 
kurios rengiasi mokytojauti, galės pratintis prie to darbo, o tas 
labai svarbu kiekvienai būsimai mokytojai.

Dar kelis žodžius norėčiau pasakyti apie patį mokslo da
lykų sutvarkymą, nors tai bus sunku suprantamai išdėstyti, ne
davus platesnės mokslo programos. Teol.-Filosof. fakultetas, su
skirstęs visą medžiagą devynetu šakų, duoda daugiau laisvės pa
sirinkti studijų dalyką. Humanitarinis fakultetas maždaug tą pa
čią medžiagą yra suskirstęs trejetą skyrių. Tuo būdu studentai, 
be savo specijalaus dalyko, verčiami klausyti dar daugybės kitų, 
su kuriais gal niekados gyvenime nesusitiks. Tai be reikalo 
apsunkina atmintį ir trukdo savo dalyko studijavimą.

AŠ visai nenoriu užmerkti akis ir nematyti gerų Humanit. 
fak. privalumų. Jis jų turi nemaža. Vienas svarbiausių tai rimtas 
lietuvių kalbos studijavimas. Kalbotyros skyrius turi gerų, seniai 
mokslui dirbančių profesorių ir ypatingą dėmesį kreipia j lietu
vių kalbotyrą. Bet dėl vienos kalbos mes negalime pamiršti ne mažiau 
svarbaus dalyko — pasaulėžiūros ir gyvenimožiūros. Lietuvių 
kalba mokėti yra būtina kiekvienai inteligentei, bet juk mes vi
suomet galime kalbos dalykų klausyti būda
mos ir kituose fakultetuose.

Tai, ką aš norėjau šiuo trumpu rašinėliu pasakyti, supras 
kiekviena, kuri norės suprasti, ir kuri iš tikrųjų trokšta išsimo
kslinti, išlavinti visas savo dvasios pajėgas; Supras, kad reik rim
tai pagalvoti pasirenkant fakultetą, kad nepadarytų; klaidos, ku
rią dažnai sunku atitaisyti.

A. P.
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Moterų dalyvavimas filosofijoj.
Paskutiniais dešimtmečiais tarp įvairių filosofijos veikalų 

autorių jau buvo ne retenybė sutikti moteris. Dabar tenka jau 
konstatuoti, kad yra moterų, kurios filosofijos pažangai kelius 
tiesia.

Antai, jau nuo keleto metų pagarsėjo savo raštais He- 
d w i g C o n r a d M a r t i ų s, spausdinusi savo. gilias studijas 
profesorių Husserl’io, Pfänder’io, M. Scheler’io leidžiamame „Jahr- 
buch’e für Philosophie und phänomenologische Forschung“1).

Dar labiau pagarsėjusi yra Edith Landmann, kurios 
pereitais metais išleistas veikalas „Die Transzendenz des Er
kennens“ (G. Bondi, Berlin) maža turi sau lygių raštų minčių 
gilumo atžvilgiu naujausioje gnoseologijos literatūroje; kai-kuriais 
gnoseologijos klausimais (kai kuriems gnoseologinio idealizmo 
bei subjektivizmo punktams) sunku paskutiniais laikais nurodyti 
už jį geresnį veikalą. — Tai faktais įrodymas, kad moters su 
pasisekimu gali dalyvauti filosofiniame darbe 2).

Turint galvoj, kad šiandien moteris inteligentė turi atsako- 
mingai dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime, kur 
tenka nusistatyti kartais gana giliais ir kebliais klausimais, len
gva suprasti, kad ir jai, kaip ir vyrui inteligentui, labai naudinga 
turėti atatinkamą filosofijoj nusimanymą. Iš įvairių pusių daroma 
priekaištai religijos tiesoms; tų priekaištų klaidingumui gerai su
prasti dažnai reikia filosofiško išsilavinimo. Besiplėtojant kultū
ros gyvenimui, filosofiško susipratimo reikalingumas kas kart 
bus labiau ir labiau inteligentijos jaučiama. Dabar civilizuoto pa
saulio kraštuose filosofija susiinteresavimas jau kelis kart dides
nis negu prieš kelioliką metų; tut neprivalo šiuo atžvilgiu atsi
likti ir mūsų inteligentija, kaip vyrai, taip ir moters.

Dr. P. h

Florence Barclay.
i • . ' • - ■

Lapkričio mėn. 1909 m. pasirodė vienkart Londone ir Nju- 
jorke apysaka „The Rosary“, parašyta angliškai ponios Florence 
Barclay. Ji taip visiems patiko, kad jos autorė, ligšiol beveik 
nieko nerašiusį, išsyk tapo viena garsiausių Anglijos rašytojų.

• . e ■ ' I

■ * ............ 1 * ’ ' * ■ 1 ' ■ - ■ J '■*- ■ "• -

U Zur Ontologie und Erscheinungslehre der realen Aussenwelt, 1918 
m., Realontologie, 1923.

2) Nuo savęs dar paminėsime Mariją O f f e n b e r g’a i t ę, šv. Au
gustino filosofijos žinovę. Be eilės trumpesnių straipsnelių Vokietijos katali
kių moksleivijos raštuose apie filosofiją apskritai ir Augustino filosofiją, da
bar yra leidžiamas jos didelis veikalas „Die scientia bei Augustinus“ (Ver
öffentlichungen des katholischen Instituts in Köln; Aschendorff, Münster i 
W.). R ed.

1
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Tokia nematyta sėkmė juo labiau stebina, kad autorė nėjo įpra
stomis romanų literatūros vėžėmis: ji rašė visai senamadiškai; 
tik pasenusiuose romanuose tėra sutinkami tokie idealūs žmonės. 
Tai yra himnas moterystės meilei ir ištikimybei; herojai, netik 
tos pirmosios, bet ir kitų ponios Barclay apysakų, yra rinktiniai 
žmonės, kokių sunku ir tikėtis rasti tikrenybėje, žmonės, kurie 
gyvena grynų gryniausioje nekaltybės ir pareigos atmosferoje, 
kurių visa harmoninga asmenybė tvirtai stovi ant krikščionystės 
pagrindo.

Autorė rašė' anglams, tiems luomams, kurie-dar nėra išsi
vadavę iš sveikos doros, rodė jiems pavyzdingus žmones, 
bet taip sumaniai, su tokiu moterišku jausmu, taip artistiškai, 
kad skaitytojui visi jie neatrodo nykiais vaidiniais, bekraujomis 
lakios vaizduotės šėmomis (šešėliais); visas tas pramanytasis pa
sakų pasaulis tampa jam tikrenybe, jis gyvena kartu su tais 
herojais, jis prisiima jų dvasią, giliausiai pagautas ir sugraudin
tas jis padeda knygas ir paskui dažnai vėlimą jas į rankas.

Ponios Barclay apysakose buvo tai nepaprasta, kad jos 
stipriai surišo autorę su skaitytojais. Jie pajuto, kad visą tą 
puikųjį pasaulį, visus tuos kilniuosius žmones tegalėjo sutverti 
panaši į tuos žmones asmenybė. Todėl autorė gaudavo tūks
tančius laiškų, kuriuose iešką ir kovo ją žmonės prašė jos pata
rimo dvasios dalykuose. Tuo būdu savo apysakomis, kuriose ji 
nuostabiai švelniai garbina krikščionystės jėgą, autorė tapo dau
gybei žmonių vadove į gyvenimo augštybes. Jai, anglikonei, 
rašo vienas jėzuitas: „Leiskite man iš Australijos gelmių padė
koti Tamstai už tą džiaugsmą, kurį jutau, skaitydamas „The Ro- 
sary“ ir „Shentono ponia“. Tokioms knygoms skirta padaryti 
daug gero pasaulyje. Nebent visai bejausmis žmogus nesijaus 
patrauktas prie augštesnio idealo, išstudijavęs tokius charakterius 
kaip Jane, Myra...“

Tie charakteriai yra pačios autorės būdo atspindis, kaip 
puikiuose Fra Angelico šventuose paveiksluose kad atsispindi jo 
paties nekalta siela. Tik pažinę autorės sielą, mes tegalime suprasti 
tuos charakterius. Ir tas pažinimas yra mums didelio džiaugsmo 
šaltinis. Jis dabar yra galimas, autorės dukteriai Verai išleidus 
gražų motynos gyvenimo aprašymą. Ten matome saulėtą, be 
galo harmoningą ir užbaigtą asmenybę, kaž kaip savotiškai vi^us 
žavinčią. Tas gyvenimas pats atrodo, lyg koks romanas, taip 
nuostabiai nuo pat kūdikystės kilo augštyn ta siela, tam tyčia 
sutverta, kad kitiems tiektų laimės, kitus trauktų prie savęs ir verstų 
tarnauti savo idealams. Vyriausias to asmens bruožas yra 
gilus religingumas, atsidavimas Kristui, tikrajam Dievo Sūnui, 
kurio sekimas yra svarbiausias jos gyvenimo tikslas. Mums 
katalikams labai įdomu pažvelgti į tikinčius anglikonų bažnyčios 
luomus ir pažiūrėti, kaip vienas jos narių įkūnyja krikščioniško 
gyvenimo idealą.
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Florence Barclay buvo duktė anglikonų klebono Charles- 
worth’o, tvirtai tikinčio, ne labai atviro žmogaus. Senoje raudonų 
plytų klebonijoje, mažame Surrey’o kaime praleido 1863 m. gimęs 
kūdikis savo pirmuosius septynerius metus. Juos visados mei
liausiai minėdavo garsioji rašytoja. Nuo pat pradžios mergelė 
buvo saulės spindulys visiems namams; ji visus stebino savo 
gabumais, savo džiaugsmingumu, savo jautrumu. Ji lig amžiaus 
galo turėjo vaiko širdį, visados buvo jauna, visados žiūrėjo į 
pasaulį ir į žmones žibančiomis vaiko akimis ir lig mirties buvo 
nenuveikiama optimistė. Jos asmenybė buvo jau stipriai pasi
reiškusi pirmais jaunystės metais. Kaip tik ta asmenybė padaro 
ją savotiškos rūšies žmogum ir jos duktė pavadino motynos 
gyvenimo aprašymą „Asmenybės studija“. Ji rašo: „Geriausia, 
kas joje buvo, buvo ne tai, ką ji rašė, kalbėjo ar darė, bet tai 
kas ji buvo. Jos asmuo sklaidė, kaip jos mylimoji saulė, švie
są ir šilimą, ugdė kitų gyvybės jėgą; ji buvo pilna spinduliuo
jančio, nesustabdomo gyvenimo džiaugsmo, neišsiamamo entuzijaz- 
mo visam kam ir kiekvienam; ji giliausiai tikėjo j Dievą ir į 
gero galimybę kiekviename žmoguje“

Jos religiniai raidai labai svarbiu buvo du mažu kūdikystės 
laikų pergyvenimu. Vienas buvo sapnas, kurį ji sapnavo, eida
ma ketvirtus metus. Ji stovėjusi viena ant staigaus takelio ne
toli namų ir pamačiusi ateinant šėtoną (apie kurį ji žinojo iš 
tėvo pamokslų). Išsigandus, ji norėjusi pabėgti nuo jo. Urnai 
pamačiusi tako gale augštai Kristų. Ji pašaukusį jį ir akimirk
sniu atsistojęs Jisai šalia jos ir ji įdėjusi Savo rankelę į Jo ran
ką. Šėtonas dingęs, o ji ėjusi su Viešpačiu taku augštyn, jaus
damos neapsakomai laiminga. Pabudus, visa tai rodės jai tikra 
tikrenybė. Ji niekados neužmiršo to sapno sakydama, kad jis paskui 
patvirtinęs jos tikėjimą, jog Kristus visumet yra su tais, kurie 
reikalauja Jo pagalbos, jog jis sužadinęs joje pasitikėjimą Apvaizda, 
meilę Kristaus, kurs visados eina šalia žmonių. Per visą savo 
gyvenimą ji stipriai juto Kristų neregimai esant su ja.

Antras pergyvenimas atsitiko didžiajam penktadienyje, ei
nant jai penktus metus. Tėvui laikant pamaldas, motyna su vai
kais atsisėdo uždaroje sakykloje. Mažoji Fliorencija žiūrėjo išmė
tytas aplinkui maldaknyges. Kai tėvas jausmingu balsu ėmė skai
tyti pasiją (Kristaus kančios atpasakojimą) iš Jono evangelijos, 
motyna liepė vaikui klausyti. Atsidėjus klausė ji baisiąją kan
čios istoriją. Tuomet atsitiko kaž kas nepaprasta: tėvui beskai
tant sakinius, pasakojančius apie prikalimą prie kryžiaus, vaikas 
ėmė balsingai verkti, vis klausdama motynos: Kodėl jie tai pada
rė, mama? Niekaip negalėdama jos nuraminti, motyna gavo 
vestis ją namo ir čia paaiškino jai, kodėl Viešpačiui reikėjo ken
tėti ir mirti, baigdama šiais žodžiais: „Tai atsitiko ir dėl tavęs, 
kad galėtumei pamatyti Jį danguje“. Vaikui tie žodžiai padarė 
neišdildomo įspūdžio, mintis apie Dievo Sūnaus kančią giliai 
įsmigo į švelnią sielą, žadindama nuolatinį dėkingumą.
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Tokie nuoükiai ketverių metų vaiko gyvenime yra iš tikro 
nuostabūs. Kaip anksti išriedėjusi buvo jos dvasia! Tai pasiro
do ir kitose srityse. Apie mažąją Florrie kalbėjo visa apylinkė. 
Ji bu vo stebuklingas vaikas: turėjo nepaprastą muzikalinį talentą; 
eidama penktus metus, turėjo jau gražų alto balsą, giedojo jau 
bažnyčioje; dešimties metų būdama, jau galėjo mokyti ir gerai 
diriguoti daugbalsį bažnytini chorą. Ji grojo artistiškai skripka, 
fortepijonu ir vargonais. Beethovenas ir Bachas buvo jos-my
limieji kompozitoriai. Ji pati gražiai improvizavo, per ištisas va
landas išliedama vargonų balsais savo turtingą religinį vidaus gy
venimą. Muzika buvo jai daugiau, negu talentas, ji buvo jos 
antras gyvenimas, Dievo dovana.

Nenuostabu, kad tėvai žiurėjo į nepaprastąjį vaiką, kaip į 
ypatingą dangaus dovaną, ji buvo jiems, tėvo pašaukimui bran
gi parama. Mergelei einant septintus metus, tėvą perkėlė į Lon
doną. Ten jis turėjo labai daug darbo ir dukrelė buvo jam švie
sa, nušviečianti rūpestingas valandas; jis galėjo su ja disputuoti 
apie rimčiausius klausimus; dažnai net sunku jam buvo į visa 
įsigilinti, ką labai inteligentingas vaikas norėjo žinoti. Antra ver
tus, tėvo įtaka jos religiniam gyvenimui ir jos dvasios raidai buvo la
bai stipri. Tris svarbius dalykus gavo ji nuo tėvo: pirmiausia išmo 
ko giliai gerbti bibliją, kaipo Dievo žodį. Vaiko tikėjimas tiesioginiu 
šventojo rašto įkvėpimu davė pakraipą jos paskesniam gyvenimui, 
visados valdė jos religinį mąstymą. Daugiau, ji paveldėjo nuo 
tėvo absoliučią tiesos meilę. Tas griežtasis žmogus, mokė vai
kus, kad niekumet, dėl jokių priežasčių nėra leista nukrypti iš 
tiesos kelio. O trečioji tėvo dovana buvo tobulas mandagumas. 
Ji buvo mandagi visiems be išimties, su kuo tik jai tekdavo su
sidurti. Su laiškininku, su konduktorium, su žemiausiu tarnu ji 
elgės taip pat švelniai ir meiliai, kaip su kilniausiu svečiu. Man
dagumas buvo jai socijalinio teisingumo aktas. Ji paskui daž
nai sakydavo: „Kad žmonės būtų teisingesni, nebūtų tiek dva
sios skurdo, tiek luominės neapykantos.“

/ * . . •

Kadangi ji žiūrėjo į gyvenimą taip, kaip moko Evangelija, 
Kristaus teisingumas ir nuosakiai elgės sulig ta savo pažiūra, 
kaip Tetai kas testeigia, tai ji neturėjo nė vieno neprietelio, bet 
daug prietelių visuose luomuose. į žemiausiąjį luomą įvedė ją, 
dar jauną, jos molyną. Kartu su motyna ji eidavo į pavargėlių 
gyvenamąsias Londono dalis, pažino baisiausius žmogaus vargo 
pavydalus, išmoko jį malšinti, išmoko gailestingos širdies kalbos. 
18 metų ji ištekėjo už savo jaunystės draugo, vikaro Barclay’o. 
Po jungtuvių juodu nukeliavo į šventąją žemę. Pilni entuzijaz- 
mo laiškai, kuriuos ji rašė iš ten tėvams, rodo, kaip rimtai ji 
lankė garbingąsias vietas drauge su savo jaunu vyru, kuriame ji 
rado atitinkamą gyvenimo draugą, kaip graudino ją tos vietos, 
kurias Išganytojas pašventė savo gyvenimu, savo stebuklais ir 
savo kančiomis.
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Paskui eina ilgi nepaprastai laimingos, moterystės metai, be 
galo turtingas gyvenimas didelės šeimynos prieglobstyje, tarnau
jant kitiems. Šita moteris buvo savo vyrui ne tik namų šeimi
ninkė, rūpestinga vaikų moty ha, bet ir ištikima, neįvertinama pa
dėjėja jo pašaukime. Matome ją uoliai su vyru besidarbuojant 
vienoje kaimo parapijoje. Norėdama patraukti vyrus, ji dėsto 
jiems bibliją, ir tai yra ne sausos pamokos, bet gražios paskai
tos apie šv. žemę ir jos istoriją. Ji kalba taip gražiai, kad Kris
taus asmuo tampa žiauriems klausytojams gyva tikrenybe, vidaus 
pergyvenimu. Pasirodo, kad jos turima ir oratoriaus talento. Ji 
visus pagauna savo kalbomis; tūkstančiai jos klauso; ją kviečia 
kitur kalbėti; paskui ji važiuoja su religinėmis paskaitomis net 
į Ameriką. Atitraukti darbininkams nuo smuklių ir kitokių že
miausios rūšies pramogų, ji rengia vakarėlius, per kuriuos dai
nuojama liaudies dainos, vaidinama; ji pati kartais ima rimtas 
ir linksmas roles. Ji traukia prie savęs visų širdis. Ji veda ba
žnyčios chorą, lanko ligonius ir pavargėlius. Siaučiant influencos 
epidemijai, ji viena slaugė visą kaimą, ir jos ramus griežtumas, 
meilumas, pasišventimas veikia stipriau už visus vaistus.

Visi tie darbai nekliudė jai rūpintis savo didele šeimyna ir 
savo „home“ (namų) jaukumu, prie kurių anglas yra taip prisi
rišęs. Jos gyvybės jėga buvo tokia didelė, kad ji, rodės, galėjo 
atstoti kelius žmones. Jos vaikai matė motynoje, kuri viską ži 
nojo, viską galėjo, kaž kokią augštesnės rūšies būtybę.

Joje iš tikro buvo nepaprastų jėgų. Pamestus daiktus ji 
atrasdavo neklysdama. Nepaprastas gabumas nujausti gelbėdavo 
ją dažnai nuo pavojų. Bet gal nuostabiausia buvo jos gale ant 
gyvulių. Paukščiai lesdavę iš jos rankų. Bugščiausi žvėrys prie 
jos buvę jaukūs. Ką duktė sako apie tai, primena istorijas, pa
sakojamas apie šv. Pranciškų Asižietį. Ir kuo beveik sunku ti
kėti, net žuvys upelyje klausydavę jos švilptelėjimo, ėsdavę iŠ jos 
rankos. Ar ir neprotingi gyvuliai juto tas simpatijos sroves, ku
rios iš to rinktinio asmens tekėjo ant viso, kas buvo aplink ją? 
Ji pati tikėjo, kad tarp gyvulių ir jų sutvėrėjo esama kaž kokio 
paslaptingo ryšio ir rinko visas šv. Rašto vietas, kurios neva 
patvirtino tą tikėjimą. Ji mėgoBalaamo asilą, kurs matė Viešpa
ties angelą, nors paties pranašo akis nieko nebuvo pastebėjus. 
Ji mylėjo visą pasaulį, nes matė jame Sutvėrėjo veikalą, mylėjo 
ypač gyvulius, nes jie daugiau už negyvąją gamtą skelbėjai Die
vo tveriamąją jėgą.

Kad ta moteris būtų gyvenus katalikystėje, paslaptingame 
jos malonių pasaulyje, ji veikiausiai būtų likus šventa katalikiška 
to žodžio prasme. Jos duktė rašo, kad ji nejutųs ypatingo rei
kalo turėti griežtų dogmų. Tačiau jos Dievo sąvoka buvo griež
tai asmeninė; ji tvirtai tikėjo į svarbiausius krikščionystės faktus, 
į Šv. Dvasios veikimą sielose, tikėjo, kad tiktai su Dievu suvie
nytas gyvenimas yra tobulas ir pilnas gyvenimas. Ji matė Die
vą visur ir visame, Dievas buvo jos elgesio dėsnis. Jis tvarkė
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jos santykius su artimais, kurių sielas šelpti atrodė jai svarbiau
sia priederme. Daugybė jos laiškų visokių luomų žmonėms yra 
daugiausia religinio turinio, kalba apie dvasinį korespondentų 
gyvenimą.

Didelė jos laiko dalis buvo aukojama religiniams darbams. 
Ji žinojo ir tai, ką mes vadiname dvasinėmis egzercijomis. Kas
met ji pasiskirdavo dešimtį dienų dvasiniam mąstymui, norėda
ma tuo būdu koncentruoti savo sielos jėgas, susitaupyti naujos 
energijos. Abejojimas vidaus neramumas, kurs nuo kardinolo 
Newmann’o laikų kankino daugelį anglikonų ir galų gale nuvedė 
atgal į senąją Bažnyčią, niekados nesujudino jos sielos pusiau
sviros. Ji jutos turinti tvirtą pagrindą. Bet ji gerbė ir kitų pa
grindą, gerbė kiekvieną įsitikinimą, visai nežinojo religinės neto
lerancijos, taip dažnai sutinkamos anglikonų tarpe. Katalikybė 
buvo jai simpatinga. Keliaudama po Italiją, ji mėgo lankyti se
nus vienuolynus, malonu jai buvo jų iškilniose bažnyčiose ir gra
žiose procesijose, ji brangino vienuolius, gerbdama juose maldos 
ir atskydumo žmones. Su katalikų St. Morico klebonu Šveica
rijoje ji buvo didelėje prietelystėje, valandomis grodavo vargo
nais jaukioje, mažoje kurorto bažnytėlėje.

Nuožmusis karas ir šitai begalinio gerumo moteriai patiekė 
plačios dirvos savo įgim tajai artimo meilei parodyti. Ji darbavos 
tyliai, nesistodama visokių draugijų priešakyje, nes niekino tuš
čią garbę ir visą balsingą veikimą. Ji ėjo per ligonines, kaip 
paguodos angelas, marino ir rašė sopulingoms motynoms nuos
tabiai gražius laiškus. Jos duktė pasakoja, kiek kentėjo motyna 
tais sunkiais laikais, kentėjo dėl tos neapykantos, kuri draskė 
žmoniją; pasakoja, kaip ji stengės, kiek bepajėgdama, tiekti pa
galbos ir paguodos. Atrodo, kad duktė paveldėjo motynos dva
sią. Nes iš po jos plunksnos neišeina nė vienas neapykantos 
žodis, nė vienas priešo šmeižtas, net jo vardas nėra minimas.

Taip elgės ir motyna, liesdama savo veikaluose karo laikus. 
Ji buvo anglė visa siela, bet toje sieloje buvo kaž ko stipresnio 
už aklą neapykantą, kuri šiaip jau kilnias dvasias paversdavo 
nuodų šaltiniais: viską aprėpiančios, bedugnės meilės, kuri tekė
jo iš jos stiprios Dievo meilės.

Jai ir rašymas buvo Dievo tarnystė. Žiūrint į jos tokį be 
galo veiklų gyvenimą, galima būtų manyti, kad visuomeninis vei
kimas ir darbas šeimynoje turėjo išsemti jos nuostabios ener
gijos šaltinius. Tačiau jos turėta rezervų, kurios stebinte stebino 
jos nesuskaitomus prietelius. Nepaprastas talentas pasakoti, tur
tinga vaizduotė buvo labai naudingi jos religinėms konferen
cijoms. Bet veikiausiai ji niekados nebūtų įžengus į literatūros 
dirvą, kad ilga širdies liga nebūtų jos privertus ramiai sėdėti 
per ištisus mėnesius. Jos temperamentui sunku buvo taip ilgai 
Švęsti. Ir tuo būdu jos niekumet nepailstanti dvasia sutvėrė 
puikias knygas „The Rosary“ (Rąžančius), kuriomis ji pagarsėjo 
abiejuose pasauliuose. Tai yra tikrai moteriškos knygos, į ku-
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rias ji įdėjo visą savo gražiąją sielą. Paskui, pasirodė pilnos 
kilnios dvasios „Shenstono pilies ponia44, „Baltosios Worcester’o 
ponios“ ir kitos, ir taip pat labai visiems patiko. Tai yra žy
dinčios, bet švelnaus grožio jausmo laimingai pažabotos vaiz
duotės tvariniai, paskirti anglų vidutinei publikai, bet atvaizdavi
mo menas ir augštas dorinis turinys kelia juosaugs tai virš pa
prastos pramogos literatūros, knygos, kurios skaitytoją padaro 
geresniu. - ■

Kam ji rašė ir kaip ji žiūrėjo į savo literatinį uždavinį, ji 
pati aiškiai pasisakė: „Mano tikslas yra toks: niekados nepara
šyti nė vienos eilutės, kuri galėtų įnešti į šeimyną nuodėmės kad 
ir šešėlį. Niekados nenupiešti asmens, kurs galėtų užtemdyti 
įdealą tų, kurie pažino mano plunksnos sutvertuosius vyrus ir 
moteris. Gana yra pasaulyje nuodėmių, autoriui nebereikia dar 
ir savo vaizduote tverti naujų. Ir taip per daug ’blogų padarų, 
per daug ligūstų charakterių gyvena mūsų tarpe. Kam gi dar 
rašytojams dauginti jų skaičių ir drįsti tuos nelaiminguosius 
įleisti į gryną aplinką, kur tokie žmonės nė valandėlei nėra pa
kenčiami? Vienas didis prancūzų mokslinčius ir rašytojas yra pa
sakęs: „Vienintelis fikcijos pateisinimas yra tai, kad ji yra gra
žesnė už tikrenybę“. Šv. Paulius ugninėmis raidėmis parašė 
įkvėptąją taisyklę žmogaus protui. Jei publika „The Rosary“ 
ir kitas tokia pat dvasia parašytas knygas taip meiliai priėmė, 
tai, man rodos, ji pasirodė tuo visai sutinkanti su Dievo įsaky
mu ir pareiškė palankią ištarą autoriams, kurie nusižeminę, bet 
su visa savo jėga pasirinko taisykle ir vadovu apaštalo žodžius 
ir kurie dėl to tvirtai gali eiti savo keliu“.

Toks literatinės tikybos išpažinimas yra be galo nemoder
nus. Bet tai yra pareiškimas kilnios asmenybės, kuri idealą stato 
augsčiaų už bjaurią tikrenybę, kuriai daugiau rūpi žmonijos do
ra, negu greit vystą liaurai, gauti nuo nepastovaus laiko sko
nies. Ir ta, kuri tuos žodžius parašė ir juos darbu pavertė, pa
sirinko geriausiąją dalį.

1921 metais, per operaciją, Florence Barclay nuėjo į ge- 
resnįjį pasaulį.

Pagal L. Pflegeą—M. P.

Mano tėviške!
Dzūkija brangioji — Tėviške mano! Suvyto mano širdis, 

prislėgta ilgesio, krūtinė, senai jau nebematau tavęs. Senai man 
šypsojos tavo saulelė. Užžėlę mano takeliai ant akmenuotų tavo 
laukų. Jau nebegieda man tavo laukų vyturėliai. Kada gi, Bran
gioji, išvysiu tave, kada atgims mano širdis tavo kalnų pavėsy, 
kada vėl pajusiu tavo gėliuotų pievų kvapą? Kada gi, kada tavo
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sumindžiotą krūtinę priglausiu prie savo skaudamos širdies ir 
kūdikystės dienas atminus bučiuosiu tavo išniekintą veidą!?..

. * .
Vaidenas man gimtinis namelis, tėvelis, sodnas ir gojelis. AugŠ" 

ti kalnai ir upelyčiais išvagotos balos. Anapus trobų kalnuoti lau
kai. Kalnų viršūnės dirvonais apžėlusios. Pakalnėmis vingiuojas 
kelias apsodintas baltais beržais ir žaliais kleveliais. Šalia kelio 
pievelė „Nuotaka“ vadinama. Ten kur susieina du keliai, stovi 
susikibę trys balti berželiai. Jie, kaip vienos šeimos sūnaičiai, 
remias vienu kamienu. Jų vidury mažutė koplytėlė. Kas šventa
dienis ją puošia žali rūtų ir’ Jurginių vainikai. Daugel turėjau 
jaukių viliojančių pavėsių, bet šis man buvo mylimiausis. Ja 
žaizdavau, bėgiodavau, čia ir melsdavaus pažinus pirmą kart 
pasaulio vargą.

Ten toliau, kur baigias tėvelio laukai,gilios pakalnės vingiuotos. 
Ten kūdikiu būdama, bijodavau užklysti viena. Ten susibėgda- 
vom būrys vaikų, ten kaimenę susigindavom. Gyvulėliai pakal
nėmis riogliodavo, o jų piemenėliai iš kalntį viršūnių po tolimą 
mėlynę akelėmis skraidydavo.

Štai ten girioj matyt rūksta dūmai — tai traukinys. Tuojau 
jį pamatysim. Viens, du, trys — skaitom, kiek šiandien vagonų 
turi traukinys. Viens suskaitė dešimts, kits vienuolika, kits dar 
daugiau. Štai, jau sustojo. Kokie ten žmonės važiuoja, mes ne
matom, per toli.

Štai ten už stoties, vakaruos ant augšto ežero kranto 
Punsko bažnyčia žaliuose soduose paskendus. Rodos, dabar 
matau raudonus jos bokštus, matau kaip spindi jų kryžiai. Tai 
nusileidžiu sodo gilumpn, tai prie ežero artinuos. Čia taip 
vėsu, bangelės pamažu pliuškena. Skaidriam vandenėly peršvies
tam saulės spindulių matau žuveles nardant. Jos laisvos, links
mos žaidžia, jų nepasiekia priešo tinklas: gilus neprieinamas 
pakraštys. Ten ežero vidury apaugusi tankiais krūmokšniais ža
liuoja sala. Aplink valtelės plauko. Ten, arčiau miestelio rinkos 
braido būrelis vaikų — tai linksmi vikrūs mieščioniukai, jie žai
džia, bėgioja, rykauja.

Ten kampe lytų ir pietų turi būti Seinų miestas. Bet mes 
jo nematom: jį paslėpę girios ir augšti kalnai. Tik menam viens 
už kitą gudriau: kurioj vietoj, tarp kurių medžių, už kurių kal
nų jisvgali būti.

Čia nesuradę atsigrįžtam į pietus — ieškom Vygrių baž
nyčios. Vaizduojamės matą jos augštas bokštų viršūnes. Viens 
daugiau kits mažiau — kiek kurio vaizduotė sutveria. Vygriai 
labai mums paslaptingi. Miestas tarp didžių girių, apsuptas trijų 
ežerų. Bažnyčia ant augšto, augšto kalno. Tame kalne išmūrinti 
didžiausi požemiai — tai Kamendulių kapai. Pasakoja, tą bažny
čią Kamenduliai pastatė. Jie buvę turtingi, valdę daugel girių. 
Bet caras atėmęs jų žemes, vienuolyną panaikinęs ir juos išvaręs.
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čia i rytus šešių varstų tolumo Būdvietis, bet jo nematyt 
— jį kalnai užstoję. Takas Štai šitas — mūsų kaimo riba. Matyt, 
kaip atlaidų dieną moterėlės šiuo taku būreliais eina į Būdvie
čio bažnytėlę.

Netoli pietuose yra Smalėnų miestelis, nuo jo į vakarus 
Suvalkų miestas. Matyt, kaip ten vingiuojas traukinys ir dingsta 
privažiavęs girias palikdamas paskui savęs ilgą; dūmų virtinę. 
Tai šen tai ten tarp kaimų bakūžių baltuoja dvarai. Jų valdy
tojai rusai, žydai ir lenkai...

Čia po kojomis liūliuoja javai, marguoja pievos, žaliuoja 
sodai...

Ach, toji kalnų observatorija, kokia ji būdavo įdomi! Daž
nai užmiršdavom net savo kaimenę. Ta, niekeno nedabojama, 
užimdavo kartais artimiausį rugių ar pievų barą. Ir sudarydavo 
trumpam laikui rūpesčio ir baimės.

Ach, malonūs Dzūkijos laukai, augštieji kalnai, žydinčios 
pievos. Tenai praleidau aš savo pirmąsias gyvenimo dieneles. *

Laikai brangiausi! jau jūs nesugrįšit, nuskendot gyvenimo 
jūrėse. Bet mano tėviške — Dzūkija! Tavo kalnuoti laukai, jūsų 
man nieks neišplėš, nei laikas negailestingas, nei priešas nuož- 
miausis! Dzūkija, tėviškėle brangioji! ašaros man veržias tave 
atsiminus, alpsta man širdis Tavęs pasiilgus...

Kada gi, kada matysiu Tave laisvą!?
1924. V. 4. /C Balevičaitė.

„O Vilniaus neužmiršk, lietuvi!“
(Viena diena pas Vilniaus moksleives)

Gerosios draugės, gal atleisite man, kad sutrukdysiu jus 
nusivesdama vienai valandėlei į Vilnių, būtent, į lietuvaičių 
moksleivių bendrabutį.

Praėjusios Aušros Vartus, matome po dešinei pusei didelę, 
traukiančią į save visų praeivių akis, žalios varsos iškabą su 
parašu „Lietuvių Komiteto Moksleivių Bendrabutis“. Nedarysime 
taip, kaip visi kad daro, nepraeisime pro šalį, bet užeisim vidun 
susipažinti su mūsų draugėmis moksleivėmis vilnietėmis ir jų 
gyvenimu.

Gyvena jos senuose išvien sumūrytuose drimis augštais 
namuose, apvestuose augšta mūrine siena. Prie pirmutinio na
mo lango sėdi susimąsčiusi senyva moteris. Taisyklingi ir gra
žus veido bruožąi rodo ją buvus gražuolę, ką gali paliudyti ir 
kabanti ant sienos nemaža jos jaunos fotografija.

Kaip atsirado čia ta moteris ir ką veikia jinai? Žiaurusis 
karas atėmė jos vyrą, seserį ir dukterį, palikdamas ją su trejetu 
mažų vaikučių didžiausiam varge ir bade. Vargais negalais pa
teko ji šin bendrabutin ir gavo čia siuvėjos vietą, tikriau sakant,
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skalbinių ir rūbų lopytojos vietą, nes nėra kas siuva, t. y. nėra 
iš ko siūti. Gali kilti nevienai klausimas, kode! pačios mokinės 
negali savo rūbų susitaisyti? Mokinės nėra tinginės ir 
stropiai drabužius taiso, persiuva, iš senų padaro naujas suk
nutes, bet yra Šiame bendrabuty kėlios dešimtys mažų našlaičių 
mergaičių ir berniukų, kurių drabužėliais ir reikia rūpintis. Var
gingas yra Šios moters gyvenimas kaip ir didžiumos Vilniaus 
gyventojų.

Eisim toliau. Pro ne per augštas ir ne per dideles duris 
įeinam koridoriun. Jei dar porą žingsnių žengtumėm stačiai 
pirmyn, tai atsidurtumėm ne per dideliam kvadrato išvaizdos 
sodely, iš visų pusių apsuptam namais. Pakėlusios galvą augš- 
tyn, išvystume gal ne vieną moksleivę sėdinčią atvirame lange, 
kurių viena sėdi susimąsčiusi, žvilgsnį įsmeigusi dangaus mėly
nėm kita kaž ką rašo, dar kitos akutės įsmeigtos į storas kny
gas. Bet mes žengiam koridorium tolyn.

Tvankus, pelėsiais atsiduodąs oras sunkina mūsų kvėpavi
mą. Kairėj pusėj pro atviras duris matyti pailgas kambarys su 
dviem dideliais įmūrytais katilais ir stalu, duonos porcijomis 
(po pusę svaro) apkrautu. Tai virtuvė ir paruošti pusryčiai mū
sų draugėms. Skambina. Tai skambutis pusryčiams!

Laiptais nuo viršaus atbėga viena kita ir visas būrys mer
gaičių. Bėgsim ir mes drauge su jomis. Atsirandam didelėje 
salėje—valgomame kambary. Draugės skubiai užima savo vietas 
ir nespėja praeiti 20 minučių, kaip visos išsiskubina viršun. Ko
dėl jos taip skubina? Greit pamatysim, lipkim ir mes viršun. 
Prasiveria kelių kambarių durys ir pasirodo apsirengusios su 
knygomis mergaitės. Tai mūsų jaunesnėsės draugės bėga gim
nazijom

Pasižiūrėsim, ką veikia augštesniųjų klasių mokinės. Veltui 
lankytumėm jų kambarius—jie tušti. Daugiau laimėtume apė
jusios aplinkiui koridorium, o dar geriau nuėjusios sodelin, tik 
ne tan mažutin, ką pirmiau matėme, ^is sodelis yra daug dides
nis už minėtąjį. Kaip tik čia ir yra susirinkusios mūsų draugės.

Po žydinčiu alyvų krūmu sėdi Rožytė ir ruošia pamokas; 
kiek tolėliau ant žalios vejos pusiau gulinti Verutė kaž ką sku
biai rašo. Kampely po augštu kaštonu siuvinėja Kazytė, matyt, 
savo pamokas priruošusi; gilumoj po medžiais sėdi susiglaudu
sios dvi draugės: viena geltonomis ilgomis kasomis mėlynakė, 
antra šatenė. Kodėl jos tokios liūdnos ir ką taip karštai kalba? 
Nors ir nemandagu, pasiklausysim.

Kada pasibaigs tie persekiojimai, kratos, areštai, šnipinėji
mai? Kada pasibaigs kasdieniai užgauliojimai einant gatve, spjau
dymas ant nugarų, šiukšlių mėtymas ant galvų? Sakyk, Bronyte, 
kada? Kada šis sunkusis kryžius nukris nuo Vilnijos pečių? Ka
da išvys giedrią dieną? Kada žiaurusis erelis ištrauks nagus iš 
Lietuvos širdies?—
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- Nenusimink per daug, dūšyte, yra Dievas teisingas, 
kurs neužmirš mūsų skriaudų, Jis teisingai nubaus skriaudikus, 
ir, antra, turim laisvojoje Lietuvoje brolių lietuvių, kurie gerai 
žinodami lenkų-skriaudėjų darbus, be abejo ruošia jiems gerą 
užmokesnį—-greit mus išvaduos iš po lenku jungo.—

— Kaip gražiai kalbi, kiek daug vilties! Kad taip būtų, kaip 
tu kalbi, būtumėm laimingos, bet taip nėra. Mūsų laisvojoj Lie
tuvoje kažin ar surastumėm kelias dešimtis lietuvių, b kiti visi 
yra partijų žmonės. Ar daug gali rūpėti socijalistui Lietuvos 
reikalai? Darbininkui, ūkininkui, ar kitam kuriam nors partijos 
žmogui? Aš manau, kad jiems daugiau rūpi jų partijų reikalai, 
negu Lietuvos, negu tai, kas dedasi Vilnijos krašte, Jie dažnai 
užsimiršta skirtumą tarp lietuvio ir lenko. Užmiršta, kad 
tarp lietuvio ir lenko guli didžiausia bedugnė; tai rodo 
begalė mokyklų ir gimnazijų pristeigtų lenkams -r-išgamoms 
lietuviams mūsų laisvojoj Lietuvoj, tuo tarpu kada Vilniaus lie
tuvių vienintelė gimnazija baigiama ardyti.—

Kažin kada būtų pabaigusi lieti savo skausmą mūsų švie
siaplaukė, jei ne skambutis pietums. Susimąsčiusios draugės 
nužingsniavo mums pažįstaman valgoman, čia pat susirinko ir 
iš gimnazijos grįžusios. Po pietų vyresnėsės draugės eina gim- 
nazijon, jaunesniosios, pasilikusios namie ruošia pamokas ryt 
dienai. Gerai įsižiūrėjusios pastebėtumėm, kad ne visos tą patį 
darbą dirba, bet neatrastumėm nevienos dykinėjančios.

Aštuntą, devintą valandą vakaro grįžta vyresniosios mokinės 
namo ir nieko nelaukdamos renkasi sodelin, kur veik visos ma
žosios žaidžia. Staiga pasigirsta linksma liaudies dainelė, ją 
pakeičia liūdna ir taip skamba įvairios dainos. Jei mūro siena 
būtų permatoma arba, jei nepatingėtume išeit į gatvę, tai pama
tytume žmonių būrį atydžiai klausantį dainų.

Išsiveržusi iš suvargusių jaunuolių krūtinių daina apsako 
mums vargus ir skriaudas daromas ir darytas Lietuvai nuo se
novės laikų, rodo viltį, tai vėl nusiminimą, tai pasakoja apie pa
čių jaunuolių skurdų gyvenimą ir vėl pasikeičia karšta tėvynės 
meile.

Skambutis vakarinei maldai nutraukia gražią dainos melo
diją. Nepraeina nė 5 minutės, kaip sodely užviešpatauja mirties 
tyla. Mūsų draugės, susirinkusios koplytėlėn, kalba ilgesnes ir 
trumpesnes maldeles, šaukiasi šv. Panelės apgynimo ir pagalios 
išvargusios lūpelės karštai kalba trumpos maldelės žodžius:

„Viešpatie, gelbėk mūsų Šalį! 
Duok stiprybę jos vaikams, 
Pasitikėti ir ištverti iki galo“.

Kartoja tris kartus. Dar vieną trumputę maldelę atkalba tris 
kartus.

„Viešpatie išgelbėk nekaltus kalinius iš kalėjimo,
Pašalink užpuoliką ir prispaudėją.“
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Tos trumputės maldelės rodo didelę tėvynės meilę mūsų 
draugių vilniečių, didelį jų troškimą, kad visi lietuviai būtų kant
rūs ir ištvermingi. Tos, mūsų draugės prašo Dievo, kad Jis gel 
betų nekaltus kalinius (kurių didžiuma esti moksleiviai, nenorį 
išsižadėti savo kalbos, tautybės) iš kalėjimo; matyt, maža turi 
vilties, kad žmonės galėtų ištraukti juos iš neteisingų lenkų nagų.

Man rodos, gerosios draugės, neprošalį būtų mums įsira
šius šias maldeles savo širdin prašyti Dievo, kad Jis neužmirštų 
mūsų nelaimingos Vilnijos ir kad suteiktų stiprybės vilniečiams 
lietuviams; kad jie nenusimintų ir ištvertų iki galo.

Vilnietė.

Pirma ir dabar.
(20 metų spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti)

Šių metų gegužės mėn. 7 d. visi lietuvių laikraščiai minėjo 20 
metų sukaktuves nuo to laiko (1904. V. 7), kai lietuvių tauta atgavo 
spaudos laisvę, kurios nebuvome turėję prieš tai per 40 metų (nuo 1864 
m.). Mat, rusai, siekdami lietuvius ištautinti ir pavergti, buvo uždraudę 
spausdint knygas lotyniškomis raidėmis, kaip kad buvo nuo senovės, 
o brukte bruko vartoti rusiškas raides. Tada lietuviai, supratę šią ru
sų klastą ir nebegalėdami spausdintų knygų Rusų valdomoj Lietuvoj, 
pradėjo knygas ir laikraščius spausdint svetimuose kraštuose, daugiau
siai Prūsuose, o iš čia, didžiausiu pavojum savo laisvei ir net gyvybei, 
pasiaukoję asmens, slaptai jas gabendavo per sieną ir išplatindavo po 
visus Lietuvos kampus ir kampelius. Ir šituo būdu karštai mylėjusieji 
savo tautą ir tikėjimą žmonės ir pasiaukojusieji jos gerovei vieni plun
ksna dalyvaudami tiems draudžiamiems raštams gaminti, kiti juos išpla
tindami žmonėse, kėlė' lietuvių, tautinę ir dorinę sąmonę ir pagaliau 
laimėjo, vėl išsikovodami spaudos laisvę.

Šioje sunkioje, garbingu laimėjimu pasibaigusioje kovoje stipriai 
dalyvavo ir Lietuvos moters — vienos plunksna dalyvaudamos užsie
niuose spausdinamuose raštuose, kitos savo šeimynose skleisdamos tų 
raštų šviesą.

Užkvietę vieną iš didžiausių mūsų spaudos uždraudimo ir atga
vimo gadynės istorijos žinovų plačiau parašyt „N. Vaidilutei4 apie 
Lietuvos moterų dalyvavimą spaudos atgavimo kovoj, šiuo tarpu de
dame čia šį.labai mūsų skaitytojoms įsidėmėtiną gražų straipsnelį. Jo 
autorius, šiandien vienas iš mūsų pačių augštųjų inteligentų, labai mie
lai atsimena, kokiu pelnu savo tautinei sąmonei anuomet, spaudos drau 
dimo metu, jis, būdamas-dar tik vienos ^augštesniosios Lietuvoj mo
kyklos mokinys, tarp kitų yra perskaitęs Šatrijos Raganos .Viktutę“, 
kurį veikalą ir jos autorę mini šiame savo rašte. Negalime užtylėti prieš 
„N. Vaidilutės“ skaitytojas, jog „Viktutės“ autorė tai yra ne kuri kita 
rašytoja, kaip tik mūsų brangioji bendradarbė Marija Pečkau- 
s kaitė, spaudos draudimo metu rašiusi „Šatrijos Raganos“ slapyvarde.

Redakcija.
Kaip pasakos atrodo dabar priaugančiai kartai, kuomet jai 

tenka girdėti įvairius įvykius iš žiaurių spaudos draudimo laikų! 
Keblu ir sunku daugelyje vietų būdavo gauti nusipirkti malda
knygių, dar sunkiau kalendorių ar šiaip apie mūsų krašto padėtį 
parašytų knygelių įsigyti. O nusipirkus, kiek būdavo baimės,
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kad koks rusų valdžios tarnas jų neužtiktų ir nereiktų dėlto ar 
į kalėjimą, ar į tolimą Rusiją keliauti!

Vakarais skaitydami kokią Pietario „Keidošių Onutę“ ar 
Šatrijos Raganos „Viktutę,“ tik žiūri būdavo namiškiai, kad koks 
nepatikimas žmogus tuo laiku atėjęs neužtiktų prie tokio darbo.

Nežiūrint rusų valdžios smarkių persekiojimų, mokančių 
pas mus skaityti buvo nepalyginamai daugiau, negu valdžios 
globojamosiose rusų gyventose gubernijose. Už tai mūsų 
tauta turi būti dėkinga mūsų kilniosioms sodietėms moterims, 
kurios, besirūpindamos namų ruoša, neužmiršdavo pamokyti jau
nuolių skaityti, o kuri pati mokėdavo, tai ir rašyti. Įdomi tai 
buvo mokykla! Vaikas su elementorium rankoje šalia motinos 
ar tetos, kuri čia verpia, čia jam rodo raides ir mokina žodžius 
sudėti ir be to įgaidais klauso, ar koks svetimas žmogus nesi
artina prie durų. Platesnio mato būdavo mokymas, kuomet 
pasisekdavo gauti „daraktorių“ ar „daraktorę“: ant stalo, apie 
kurį aplinkui susėdę vaikai su elementoriais, padėdavo glėbį vil
nų kedenti, ar plunksnų plėšyti, kad būtų galima šiuo tuo pasi
teisinti, jeigu iŠ netyčių užsuktų policija.

Daug tais laikais mūsų tautos reikaluose yra parodžiusios 
dorinio idealizmo, pasišventimo mūsų prastuolės kaimo moters 
ir Dievo garbinimui atsidavusios mergaitės. Augštesnių mokslų 
tuomet retai kuriai iš mergaičių pasisekdavo gauti: nebuvo ma
dos leisti mergaites į mokyklą. Bet galime pasigėrėti, kad iš to 
nedaugelio atsirado tokių, kurios, kaip antai Šatrijos Ragana, 
karštai žadino ir dorino tautinę sąmonę, stiprino geresnės atei
ties viltį ir rodė tikrą prie augštesnės, kilnesnės kultūros kelią!

Praėjo pagalios nelemto spaudos draudimo laikai!... Dieve 
duok, kad panašių laikų mūsų tautai netektų daugiau pergyventi...

O tačiau... tačiau norėtųsi, kad šis tas iš anų laikų sugrį
žtų ir stiprėtų. Tai toji mūsų moterų ir mergaičių taip plačia, 
sutartina vaga besireiškianti nuoširdaus, be pretenzijų pasišven
timo ir idealizmo dvasia, tai tas pasiryžimas eiti drąsiai jaučia
mos prievolės keliu...

Kiti dabar laikai, kiti tautos uždaviniai! Kitoj, žinoma, for
moj dabar turi reikštis drąsus pasiryžimas ir pasišventęs idealiz
mas. Bet, deja, nematyti, kad mūsų šaly į dabartines aplinkybes 
atsižvelgiančio idealizmo banga būtų dabar taip plati, taip iš
tverminga, taip sutarianti, kaip kad buvo nelaimingais spaudos 
draudimo laikais. Kas kaltas? O! daug kas čia kaltas... Bet pir
mučiausia reikia pasižiūrėti į save vaidilutėms, pasižadinti vienai 
kitą, pasitarti mažuose būreliuose, padiskutuoti susirinkimuose ir 
nustatyti bendrą planą, kaip sukelti plačiose moterų ir mergaičių 
miniose energingą ūpą neplaukti netikusių madų pavandeniu, 
atsistoti mūsų krašto pagrindinių kultūros reikalų sargyboje, ne
duoti, būtent, religinei ir dorinei sąmonei užsnūsti, bet ją vis skai
drinti ir tobulinti... Svarbiausia — tokį planą vykdyti!..
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Kol nebus žinių ir įrodymų apie tokį ar panašų mūsų vai
dilučių susirūpinimą bei darbą, nerami bus siela tų, kurių at
mintis gyvai siekia tų verpėjėlės - mokytojos laikų, tų gerų 
raštų pasišventusios platintojos drąsaus užsimojimo ir kilnių 
rūpesčių.

Ištisos minios mergaičių dabar mokinasi mokyklose. Kad 
gi jose užsiliepsnotų atsakomingumo dėl įgyto mokslo galingas 
jausmas, kad gi atsirastų jose kilnaus noro bendrai plačia vaga 
pradėti taisyti, kas pas mus bloga, įvesti gera, ko dar mums 
trūksta!... Nereiks tuomet Dineikoms apie „moterų kūno kultū
rą“ rašyti: moters sumaniau savo srities dalyką išdėstys; nereiks 
tuomet moterų draugijų skyriams vesti kviesti dažnai moterų rei
kalus, gerai nepermanančius vyrus. Moters idealumo, jautraus 
kilnumo srity švies tuomet vyrams pavyzdžiu!

Kad gi greičiau, skubiau, tekini tie palaiminti mūsų tautai 
laikai ateitų!..

Nuo jūsų, vaidilutės, pirmoj eilėj tai pareina! P.

Ateitininkės, svarstykime musų or
ganizacinio gyvenimo reikalus!

Lietuvių Katalikų Moksleivių Ateitininkų organizacija gau
singiausia ir stipriausia iš visų lietuvių moksleivių organizacijų. 
Į Ateitininkų organizaciją įeina moksleivės ir moksleiviai, mer
gaitės ir vaikinai. Mergaičių skaičius Ateitininkų organizacijoj 
buvo ir yra didelis, bet veikimu vaikinai nustelbdavo mergaites.

* Organizacijoj dalyvaujant savo veikimu nepasižymėjusios, išė
jusios į platesnį gyvenimą, iš organizacijos išstojusios ateitinin
kės išnyksta, kaip rūkas; nematome jų nei viešame gyvenime, 
nei privatiškame, nes reta kuri sukuria tikrai katalikišką šeimą. \ 
Pasijuto mergaitės nustelbiamos viešame veikime ir, pradėjus 
eit „Naujajai Vaidilutei“, ėmė steigti mergaičių sekcijas, arba 
kuopeles, kad galėtų drąsiau parodyti savo inicijatyvą, svarstyti 
joms rūpimus klausimus ir pratintis prie viešo veikimo. Per tre
jus metus beveik visose ateitininkų kuopose įsisteigė mergaičių 
kuopelės. Moksleivių skaitoma, platinama, šiaip taip palaikoma 
„Naujoji Vaidilutė“ ketvirti metai rimtais ir gražiais straipsniais 
gilina mūsų katalikišką pasaulėžiūrą, žadina religinius jausmus ir 
kelia aikštėn tikrojo moteriškumo savybes. „Naujoji Vaidilutė“ 
nori išauklėti skaitytojas moteriškomis moteriškėmis ir neprie
lankiai atsiliepia apie feministinius siekimus. „N. Vaidilutė“ ne 
tik neragina, bet nejučiomis traukia mergaites nuo visuomeni
nio veikimo(? Red.*). „Naujosios Vaidilutės“ ir jos redakcijos

*) Žiūrėk redakcijos prierašą šio straipsnelio pabaigoj. Red.
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įtakoj moksleivių tarpe kyla sumanymai steigti atskiras mergai
čių ateitininkių kuopas. Šis sumanymas sutiko griežto pasiprie
šinimo iŠ At-kų Centro Valdybos ir pačių mergaičių tarpe iki 
šiol rado ne per daug prielankumo. Nebe pirmą kartą kyla tas su
manymas, tai reikalinga jį pasvarstyt.

Atetininkių norima skirtis į atskiras kuopas, kad galėtų ak- 
tingesnėmis, savaimingesnėmis būti, daugiau parodyti savo ini- 
cijatyvos. Be to, atskirose kuopose vaikinai mažos įtakos mer
gaitėms galės daryt, todėl jos bus moteriškesnės. Nuo’atskiros 
kuopos vienas žingsnis belieka prie atskiros katalikių mergaičių 
organizacijos. Pasitraukusios iš bendro veikimo su ateitininkais 
kuopoje, aš manau, kad netrukus visai pasitrauktumėm iš Atei
tininkų organizacijos. O ar tas bus kam naudinga?

Pirmiausia toks atitolinimas, arba skilimas mergaičių nuo 
vaikinų nepageidaujamas Ateitininkų organizacijai. Antra, pačioms 
moksleivėms ateitininkėms visuomeniniu žvilgsniu žalinga būtų 
pasitraukti iš bendro veikimo. Užsidarusios mergaičių kuopose 
mes visai atprasime nuo bendro veikimo, atitolsime nuo visuo
menės gyvenimo, o vėliau gyvenime, jei ir norėsime, nebesuge
bėsime dirbti bendrą darbą su vyrais. Laimingose mums sąly 
gose, beveik be kovos įgijo Lietuvos moterys lygias pilietines 
teises su vyrais. Savu noru pasitraukus iš bendro darbo, len
gvai galime tų teisių nustoti. Socijalinėms, ekonominėms sąly
goms Lietuvoj pasikeitus, moterims lygių teisių reikalas bus 
aktualus, o prarastoms, atsižadėtoms teisėms grąžinti reiks sun
kią, ilgą kovą kovoti, kaip kitų valstybių moterims. Per toli gal 
įsižiūrėjau į ateitį.

Bet vis viena, s va rb u ne kuopos, ar kuopelės 
pavadinimas, bet svarbu mergaičių veikimo pa
kraipa. Nei mūsų moksleivės, nei studentės aiškios, tiesios 
veikimo linijos dar neturi. Į kurią pusę reikia labiau krypti — 
ar į feministinę, ar į „tikrojo moteriškumo“ yra mums svarsty
tinas klausimas, jokiu būdu negalima laikyti jį išspręstu, aiškiu.

Mums sektinu pavyzdžiu nurodama užsienio, ypač Vokieti
jos katalikių moksleivių veikimas atskiras nuo vyrų. Bet atmin
kime, kad ten veikia amžiais susidėjusios tradicijos labai nepa
lankios moterų emancipacijai, ypač tokioj konservatingoj šaly, 
kaip Vokietija, Mūsų inteligentija dar jauna, tradicijų ilgų netu
ri, bet nuo pat lietuvių tautinio atgimimo moterys dirbo ben
drai su vyrais tautinį ir kultūrinį darbą, lietuvių inteligen
tų organizacijose nuo pat įsikūrimo moterys kartu dalyvauja 
su vyrais. Tad ar verta dabar pasitraukti? Kodėl mes negalime 
paieškoti pavyzdžių Anglijoj, Amerikoj, kur kas demokratinges- 
nėse ir laisvesnėse šalyse, negu Vokietija.

Pagaliau, argi dirbdamos ateitininkių kuopelėse mes nega; 
lime būti „moteriškos“; ar negalime savyje auklėti to tikrojo mo
teriškumo privalumus?
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Praktiškai svarstant šį dalyką, nematau irgi reikalo steigt 
atskiras mergaičių kuopas. Juk tiek kuopoj, tiek kuopelėj mer- 
gaitės gali drąsiai savistoviai dirbti, tuos pačius klausimus svars
tyti. O priklausomumas nuo At-kų Organizacijos vis viena pasi
liks, tik kuopa priklauso nuo Centro Valdybos, o kuopelė nuo 
vietinės kuopos valdybos; veikimo apyskaita visviena reiks duot, 
be to, neišvengsi jokiu būdu bendrų reikalų su vietiniais .ateiti
ninkais. Pagaliau, laiko irgi mažai labai susitaupys. Tuo tarpu 
atitols viena kuopa nuo antros, kils įvairių nesusipratimų dėl 
knygyno, dėl susišelpimo fondo ir t. t., o vienybė kiekvienai or
ganizacijai reikalinga.

Šiuo straipsneliu norėjau iškelti reikalą pasvarstyt „Naujo
joj Vaidilutėj“ katalikių moksleivių veikimo kryptį ir paraginti 
drauges ateitininkes susirinkimuose spręsti atskirų kuopų klausi
mą. Girdėjau, kad ateinančioj Ateitininkų konferencijoj, kuri turi 
įvykt rugpjūčio m., šis reorganizacijos klausimas bus iškeltas; 
reikia, kad ateitininkės būtų pasiruošę jį išspręsti. Būtų gerai, 
kad konferencijos atstovės padarytų savo atskirą posėdį ir, 
bendrai pasitarusios, pareikštų savo aiškią ir griežtą nuomonę.

E R-tė.
Redakcijos prierašas. Šitoks paraginantis straipsnelis redak

cijos buvo senai laukiamas. Tiktai kai kurie jo pasakymai ir 
išprotavimai yra redakcijai kiek nesitikėti. Todėl čia tenka dėl 
to kai kas pridurti paaiškinimui.

Kad „N. V-tė“ ne tik neraginanti, bet net traukianti mer
gaites nuo visuomeninio veikimo, tai šitoks pasakymas galėjo 
atsirasti nebent tik dėl keisto nesusipratimo. Jei „N. V-tė“ nori nuo 
ko mergaites atitraukt, tai nebent tik nuo tuščio ir pigaus „feminis
tinio“ rėkavimo apie „lygias teises“, o ne nuo bet kurio rimto 
darbo gyvenime, rengiant tam darbui tvirtą pagrindą pirmiausia sa
vo asmenybėj. Toliau, dėl mišraus ar atskiro ir kaip toli atskiro vei
kimo organizacijoj reikia nepamesi iš akių talapystova, jog šių dienų 
moksleivių veikimo pavidalas yra išaugęs iš k o e d u k a c i n ė s 
mokyklos, kuri tegali būt Lietuvoj tik iš bėdos pakenčiama, o ne 
laikoma per tobulybę. Esant mūsų mokykloms nekoedukaci- 
nėms, negi kam būt atėję galvon tų mokyklų skirtingų lyčių 
jaunimą telkti į krūvą vienon organizacijon „visuomeniniam vei
kimui“ rengtis? Krūvoj veikimas vienu atžvilgiu tėra nepakei
čiamai pelningas, tai būtent, kad jis nuo pačių jaunųjų dienų 
gerai pamoko jaunimą flirtuot ir šokt. Atsižvelgiant į tai, jog 
visuose šių dienų mūsų visuomenės sluogsniuose vis labiau įsi
gali šokiai ne tik iki 4 ar 5 vai. ryto,' bet kai kuomet šokama 
ir „be galo“, tai šį reiškinį tikrai galima palaikyti per labai ne
maža „visuomeninį veikimą“. Bei kaip šios rūšies „veikimas“ 
reprezentuoja mūsų visuomenę, nurodome pasiskaityt mūsų 
valstybės oficijozo „Lietuvos“ dienraščio straipsnį „Stiprinkime 
pašlijusius doros pamatus“ (š. m. Nr. 75). Ateitininkų organiza
cijoj pradėjus atsiras! mergaičių nusistačiusių prieš šokius, „ben-
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dro veikimo“ didelis motyvas visai atkrinta. Ir už tokį mūsų jauni
mo gyvenimo dvasios pagilinimą toms mergaitėms garbė. To
kios pastangos ne tik nevaržytinos, bet remtinos. Mergaitės tu
rėtų garsiau tart tokius savo naujus žodžius ir drąsiau žengt 
naujus žingsnius.

Moterų judėjimas „demokratingojoj“ Anglijoj, reiškiąsis kraŠ- 
tutiniausio sufražizmo pavidalu (daužant krautuvių langus, kapo- 
jant žmonėms veidus ir p.) visai negali būt mums pavyzdžiu. 
Šiuo reikalu daug daugiau galime ir privalome pasimokint iš 
„konservatingosios“ Vokietijos.

Yra būtiniausio reikalo, kad šių metų at-kų konferencijoj 
pačios dalyvės tartų šiais klausimais savo“ aiškią ir griežtą nuo
monę“.

Katakombų gėlės.
(Iš atsiminimų kelionės į Amžinąjį Miestą).

Jau lygiai metai kaip man teko būti Romoje, kur važiavau 
į Tarptautinį Moterų Kongresą. Neilgai tebuvau Amžinajame 
Mieste, vos dvi savaiti, — ir tuo metu Romos paminklams ap
žiūrėt tiek maža laiko atlikdavo, jog apie juos maža tegalėčiau 
papasakoti. Kas norėtų Romą gerai pažinti, tam reikėtų joje 
gyvenant bent ištisus metus atsidėjus ją tyrinėti prieš tai gerai 
išstudijavus miesto ir apylinkių planą bei kiekvienos vietos ir 
kiekvieno paminklo istoriją. Kitaip, matytos vietos ir dailės da
lykai paliks : tnrtvie vien nepilnų ir neaiškių paveikslų pavidalu.

Šiandien man šioji kelionė ir Romoje buvimas atrodo lyg 
sapnas. Viskas taip greit įvyko. Nors apie Kongresą jau prieš 
metus buvo žinoma ir pvo jų rengėjų buvo gauta nemaž pa
kvietimų, bet ar kas iš Lietuvos galės nuvažiuoti, iki paskutinio 
laiko buvo neaišku. Tik savaitė prieš Kongresą buvo nuspręsta 
Kongrese dalyvauti, ir gegužės 8 d. su tam tikrais liūdymais- 
įgaliojimais išvažiavau iš Kauno; 13 d. jau buvau Romoje. Tą 
pačią dieną įvyko Kongreso dalyvių susipažinimo vakaras, ryto
jaus dieną Kongreso atidarymas, o po to visa eilė susirinkimų, 
vaišinimų įvairiose Romos istorinėse vietose, daug kalbų, daug 
naujų pažinčių.

Susirinkimų tarpais ir per keletą dienų po Kongreso susku
bau aplankyti tik kai kuriuos muzėjus bei bažnyčias ir šv. Ka
liksto katakombas. Kadangi šios paliko man ypatingai giliaus, 
neišdildomo įspūdžio, tai papasakosiu apie jas, prieš tai tik pa
viršutiniai šių dienų Romos vaizdą nupiešus.

Pirmiausia įsivaizduokime saulėtą Italijos klimatą. Atvažia
vus tiesiog iš šiaurės, kur vos buvo tepradėję lapai skleistis ir
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nuolat pūtė Šaltas vėjas, pakliuvus Italijon, kame tuo pačiu laiku 
jau rožės žydėjo, kontrastas buvo toks ryškus, jog kaip kad 
atvažiavus su šiltu pavasariniu paltu, turi jį tuoj nusivilkti, ir 
išeiti gatvėn užsidėjus baltą balistinę suknelę.

Atvažiavau kaip tik sekmadienį. Visos krautuvės uždarytos, 
pilnos gatvės žmonių, varpai gaudžia; kiekvienoj gatvių kerčioj 
pardavinėjamos įvairių spalvų gėlės: rožės, gvaizdikai, lelijos, 
vilkadalgiai.

Viešbuty visi langai kiaurai atidaryti, bet nuo saulės spin
dulių pridengti drobinėmis brankomis ar tam tikromis langinėmis — 
žaliūzijomis; už jų kur tai netoli girdėt italų mėgiamo instrumento - 
armonikos balsas, ir besiliejianti jau ne šiaurės melodija, bet 
pietų saulėta daina.

Pakėlus savo kambario langines matai lyg augštesnį už 
mūsų, ir daug mėlynesnį dangų; jauti tekantį į vėsų kambarį 
įkaitintą orą drauge su netoli, prie sodno mūrų, žydinčių ka- 
prifolijų ir rožių kvapu. Toliau matyti nusileidžiant iš vienos 
gatvės į kitą balto akmens laiptai.

Išeini į gatves. Visur mišri įvairių tautų publika, ypač 
daug anglų ir amerikonų, kurie, kaip turtingiausi, Italijoj gyvena 
po ilgą laiką. Italijos miestuose, o ypač Romoj gyvenimas labai 
brangus. Daugybės svetimšalių Romoje, rodos, nustelbia pačių 
italų gyvenimą.

Naujoji Roma mažai kuo tesiskiria nuo kitų didelių Euro
pos miestų: svarbiųjų gatvių namai, krautuvės, tramvajų ir auto- 
milių daugybės — viskas maž-daug kaip ir kitose miestuose. 
Tačiau ypatingu būdu patraukia savęsp keliauninko dėmesį jos 
istorinė dalis, kur dar išliko daug gilios senovės paminklų, arba 
bent jų griuvėsių, muzėjų, kur yra tiek daug originalių romėnų ir 
graikų dailės dalykų, įvairių vėlybesnių amžių artistų skulptūrų 
ir paveikslų, daug istorinių rūmų. Bet tiktai kas Romos istoriją 
gerai žino ir mėgsta dailę, tegali atspėti Romos sielą, ir tokių 
žmonių Romoje galima sutikti nemaža.

Italai-ės, Romos ir kitų Italijos miestų gyventojai, kurių 
man teko patikti šiuo trumpu Romoje buvimo laiku, paliko ge
riausio atminimo: labai mandagūs, linksmi, mylį grožę, tikrieji 
gražios Italijos vaikai. Kad yra ir kitos rūšies italų, tikiu, nes 
kiekvienoje tautoje esti įvairių žmonių, bet man tokių neteko sutikti. 
Italų būdas kiek panašus į prancūzų, nors daug yra ir skir
tumų. Nemokėdamas itališkai, beveik visur gali susikalbėti 
prancūziškai.

Gegužės mėnesy Romoje prasideda kaitros ir todėl, kas 
gali, važiuoja į vasarnamius; mieste, ypač kai kuriose jo dalyse, 
nemaža dulkių. Todėl dažnai užtinkami fontanai, beriantieji į 
marmuro baseinus vandens žemčiūgus, kas ypač patraukia akį; 
gerai atsisėdus kur netoli žiūrėtum ir žiūrėtum į besipilantį, jau 
viena savo išvaizda gaivinantį vandenį.
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Oranžai ir saldžiosios citrinos tuo laiku ypač mėgiamos, nors 
jų rinkimo laikas yra sausio ir spalių mėnesiai (Vynuogės nu- 
sirpsta taip pat tik spalių mėn.).

Vieną pavakarį, kuomet kaitra mažėjo, išėjau į gatvę pasi
ryžusi aplankyti katakombas. Jų yra keletas: šv. Agnietės prie 
Via Nomentana; šv. Nikomedo ir šv. Priscilės prie Via Salaria; 
Domicilės ir Komodilės prie Via Adreatina; šv. Kaliksto prie 
Via Appia, ir dar prie kitų.

Jas visas aplankyti būtų buvę galima tik ilgiau Romoje pa 
silikus; todėl pasirinkau tik šv. Kaliksto katakombas, kurios ypač 
būna lankomos ir esti prie Via Appia, kuri senovėje vadinosi 
„Regina viarum“ (Kelių Karalienė) ir jungė Romą su Rytų šali
mis. Šiuo keliu atėjo į Romą ir šv. Petras su Paulium.

Katakombos, kaip ir visos kapinės, esti už miesto; šv. Ka
liksto katakombos net keletą kilometrų atstumo nuo miesto. 
Pasamdžius automobilį, kurie Romoje iš svetimtaučių nereika
lauja tokių nepaprastų mokesnių, kaip vežikai, greit jau važiavau 
pro Koliziejų ir Forum Romanum; čia įėjimas į Palatino kalvą, 
kur prieš porą dienų Kongreso dalyvėms Italijos Vyriausybė 
buvo surengusi koncertą; ten gražus sodnas, pilnas gražiausių 
gėlių; nuo augšto gerai matyt seniausioji Romos miesto dalis; 
ten kadaise buvo Nerono sodnai, kur krikščionys buvo kankinti 
žaislo dėliai; šianden romėnai eina ten gėrėtis saulėleidžiu.

Iš miesto eina gana siauras kelias. Po kairės pravažiuojame 
mažą koplytėlę vadinama: „Domine, quo vadis?“, pastatytą toj 
vietoj, kame, pagal padavimą, Kristus pasirodęs šv. Petrui bė
gančiam nuo persekiojimų iš Romos.

— Kur eini Viešpatie? — (lot. Domine, qüo vadis?) — pa
klausęs Petras.

— Einu į Romą, ten antrą syk numirti—skambėjo atsakymas.
Ir Petras grįžo.
Saulė jau buvo gerokai palinkusi į vakarus. Važiavome jau 

paprastu kaimišku keliu: vienoj ir kitoj kelio pusėj nedideli na
meliai, toliau matytis daržai ir laukai javų apsėti, o juose raudo
nos laukinių aguonų juostos. Važiuojant iš Romos mačiau pro 
langą laukuose daug tokių aguonų; jas italai su panieka vadina 
rosalacci.

Aplinkui lyguma iki pat netolimų Albano kalnų, iš kur Ro
ma gauna vandenį. Netoli galima matyti seno akvadukto (van- 

’ dens kelio) griuvėsiai.
Privažiavus prie ilgo mūro, šoferis pasakė, kad tai jau 

katakombos. įėjus pro mažus vartelius, žengiau keliuku tarp 
dviejų žalių kviečių laukų, toliau, tarp dviejų augštų me
džių alėjų; sutikus ant kryžkelės baltą vienuolį lydintį eleganti- 
tinius, juodai apsirengusius ponus, paklausiau, kur reikia eiti? 
Jis nurodė alėjos gale nedidelį namelį. Pro šalį pravažiavo tuš
čias, matyt, tų ponų, ekipažas su karališkomis karūnomis arti 
varčiukų.
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Priėjus prie namelio, radau, jame rudą vienuolį, pardavinė
jantį medalikus ir kitus katakombų atminimo dalykėlius.

Katakombos galima apžiūrėti kasdien nuo 8 ryto iki sau
lėleidžiui. Saulė jau buvo netoli horizonto. Du rudi seni, bal
tom barzdom vienuoliai sėdėjo čia pat prie namelio, kaip pasi
rodė, prie pačio įėjimo į katakombas, ir atrodė labai nuvargę. 
Žiūrėdama į tuos vienuolius senelius, matydama jų pavargusius, 
prakaituojančius veidus, man jų pagailo, ir jau buvau bepradėjusi 
sau širdy prikaišioti, kad taip vėlai išsirengiau į katakombas; tuo 
tarpu prie namelio atėjo dar du žmonės: jauna anglų pora: po
nas ir ponia.

Brolis (trapistų broliai dėvi rudai, o kunigai baltai), parda
vinėjęs medalikus, dar nesenas, augštas vyras, pats panorėjo se
nelius pavaduoti ir palikęs jų vieną prie stalo, išdalijęs mums 
žvakes, nusileido su mumis į požemius. Tik pradėjom leistis 
plačiais, išdilusiais, akmeniniais laptais, ir jau reikėjo žvakės už
degti. Laiptai buvo gan ilgi, bent tamsumoj tokio įspūdžio darė.

Nusileidę pamatėme siaurus koridorius, kurių sienos per 
keletą sieksnių augštumo išklotos karsto didumo įdubimais. 
Iš brolio sužinojome, kad katakombos traukiasi apie 20 kilomet
rų ir iš jų plano matėme, kad jų koridorių sistema yra labai pai
ni. Aišku, kad jos visos rodomos ne visiems lankantiems kata
kombas.

Kur-ne-kur per plyšius buvo matyt dangus, ir ant jų dug- 
_ no žolės vijoklės nuleisdavo savo šakutes ant juodų katakombų 

sienų. Bet didumoj koridoriai visai tamsūs. Įdubimai jau tušti. 
Kūnai seniai jau sutrūnėjo, likusieji kaulai tapo surinkti ir pas
lėpti nuo lankytojų. Krikščionijos persekiojimams pasiliovus, 
kai kurių žymesniųjų šventųjų kūnai t< po pernešti į Romos ba
žnyčias ir ypač kai vėliau gotai ir saracinai pradėjo puldinėti 
Romą.

Apstoję Romą barbarai nusileisdavo į katakombas, kuriose 
jie slėpėsi arba ieškojo brangenybių, puošiančių šventųjų karstus. 
Langobardai net vogė šventųjų kūnus.

Šventųjų karstus perkėlus į miesto bažnyčias, katakombos 
nustojo būti lankomos keleivių į šventąjį miestą ir, laikui bėgant, 
tapo beveik pamirštos. 13-tame šimtmety apie jas buvo likęs 
tik neaiškūs atsiminimas. Vėliau pranciškonai darydami maldin
gas ekskursijas, nusileisdami į katakombas užrašė savo vardus. 
Romos akademijos humanistai, Pomponiaus Letos pirmininkau
jami, padarė tą pat. Bet humanistus daugiau patraukdavo klasi
kiniai pasenę paminklai, negu krikščionių kapų liekanos. Vėliau 
buvo įėję į požemius dar cistersai, saugojantieji gretimus šv. 
Sabastijono kapus ir šiaip pamaldūs keleiviai, bet jų ieškojimų re
zultatai liko nežinomi.

Tik 16-tame šimtmetyje pasirodė pirmas moksliškas apra
šymas katakombų prie Via Salaria; jų autorius buvo Ciacconio. 
Toliau, archoelogas Bosio, pramintas Romos katakombų Kristupu
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koriais užmuštas popiežius Sikstas 11 (258 m.). — Karstų įdubi
mai tušti, išliko tik kai-kurie parašai.

Toliau ėjome tarp nežinomų karstų. Viename dviejų kori
dorių susikirtime brolis, pakėlęs augštai savo žvakę, nušvietė iš
kaltą ant sienos žuvies ženklą: Pirmieji krikščionys juo reikšdavo 
penkius žodžius: Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, Išganytojas. Grai
kų kalba rašant, pirmos šių žodžių raidės sudeda graikų žodį 

(Ichthys) reiškiantį „žuvis“.
Vėliau skaičiau, kad Prancūzijoje (Autun’e) buvo rastas grai

kiškas parašas, kuris šitaip baigiasi: „Pasisotink žuvimi: aš ta
vęs trokštu, mano Gelbėtojau, aš tavęs maldauju, o numirusių 
šviesa. Askandijau, mano širdžiai brangus tėve su mano mieliau
sia motina ir mano broliais, žuvies taikoje, atsimink tavo Pe- 
ktorijų.“

Tikėjimo paslapčių nuo profanų slėpimas pirmaisiais Baž
nyčios amžiais atrodo lyg būtų buvęs krikščionims įstatymu. 
Žiaurių persekiojimų laikais, jas blogos valios žmonėms išdavus, 
jos lengvai galėjo tapti pajuokų ir profanacijų dalykas. Nevel
tui Viešpats buvo apaštalams pataręs: „Nemėtykite perlų kiau
lėms ir neduokite Šventenybių šunims.“ Mūsų laikais, ypač uo
lieji krikščionys privalėtų dažniau atsiminti tuos žodžius.

Šv. Kaliksto katakombose surasta nemaža • įdomių freskų- 
simbolių, bet, norint juos visus matyti, neužtenka kelių dešim
čių minučių, kurių laike paprastiems lankytojams rodoma tik 
maža katakombų dalis.

Tais pačiais laiptais, kuriais buvome nusileidę, išėjome į 
šviesą. Saulė jau buvo ant horizonto. Anglai, įmetę savo auką 
į netoli stovinčią dėžutę, tarę broliui „ačiū“ šaltu, rimtu būdu, 
kuris taip dažnai angluose sutinkamas, nuėjo alėja į gatvę. Aš, 

* norėdama persivežti Lietuvon katakombų atminimą, prieš tai 
buvau pirkusi tam tikrų medalikėlių, kuriuos palikau likusiems 
prie namelio vienuoliams, jų palaiminti paprašius. Dabar brolis, 
kuris rodė murr s katakombas, paėmęs tuos medalikus man su
vyniojo. Dar eidamas į katakombas jis buvo sužinojęs iš ku
rio krašto ir kokiam tikslui buvau Romon atvykus ir besileisda- 
mas laiptais į katakombas, klausinėjo mane apie gretimą Lietu
vai Rusiją, kuri, žinau iš prityrimo, visus toliau s gyvenančius 
stačiai žavi. Pasakyk kuriam nors užsieny sutinkamam svetimtau- 
čiui-tei, kad esi lietuvis-ė, jie tai pro ausis praleidžia, ir tuoj 
paklausia: — Jūs buvote anksčiau Rusijos provincija? — ir tik at
sakymo sulaukus, tuoj vėl pradeda apie Rusiją kalbėti. Katalikai 
ypatingu būdu Rusija domisi, nes tikisi jos prie Katalikų Baž
nyčios prisidėjimo. Vakarų ir Rytų Bažnyčių suvienijimas yra 
brangiausias kiekvieno kataliko troškimas. Pats žodis „katolikos“ 
— juk reiškia „visuotinas“; „Tikiu visuotiną Bažnyčią“ kasdien 
privalo kartoti katalikai, o rusų filosofo Vladimiro Solovjovo, 
Rusijos geriausios dalies atstovo ir pranašo knygos apie „Vi
suotiną Bažnyčią“ (Vselenskaja Cerkov’) prancūzų kalba yra pla-
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čiai Europoje žinomos. Jei kitų kraštų katalikai bent kiek domėsi 
Lietuva, tą reikia suprasti tuo būdu, kad jie tikisi, jog lietuviai, 
būdami katalikais, mokėdami rusų kalbą, ir arčiau pažįstą rusus, 
o ypač per amžius su jais gyvenę, bent geriau už kitas kaimy
nes tautas galės ateity tapti misijonieriais, nešančiais Rusi
jai Katalikų Bažnyčioje išlaikytą tikro tikėjimo šviesą. Gaila, kad 
pačioj Lietuvoje tuo klausimu maža kas domisi: todėl Lietuvos 
misija pasauly labai siaurinama. Kiekviena tauta turi kurio-nors 
platesnio mato uždavinį atlikti, Bloga, jei ji to uždavinio svar
bos laiku nesupras. Vien tik savo siaurų reikalų matymas ne 
tik vien mažas, bet ir dideles tautas veda pražūti.

Rusija nenorėjo tiesos priimti — sakė brolis bevyniodamas 
medalikus — ir užtai ji įpuolė į tas baisias nelaimes. Bet mes 
čia visi tikime, kad ji vėl atgims Vienybėje. Jūsų, lietuvių tauta, 
sakote, yra katalikiška. Jūs tat pirmieji turėsit kėlią jai surasti 
oadėti. Visos tautos yra vieno dangiškojo Tėvo vaikai ir viena 
<itai privalo pagelbėti. Taip, be aukų tai neapsieis. Juk ir tie, 
kurie čia požemiuose palaidoti, drauge su Kristumi kentėjo ir 
mirdavo, kad tiesą liudydami, laimėtų viso pasaulio tautoms iš
ganymą.

Paėmęs nuo lentynos vieną iš kelių ten buvusių dalykų, 
gelsvo marmuro plytelę, brolis ją man padavė sakydamas:

— Tai rasta katakombas bekasinėjant, matyt, kurį nors 
karstą puošusi marmuro atskala. — Kankinių karstai buvo puo
šiami marmuro, mozaikomis ir eiliuotais parašais nuo IV amžiaus 
pradžios.

— Grįžus į savo kraštą Tamsta galėsi ją savo pažįsta 
miems parodyti ir ji bus Tamstai šios vietos atsiminimas. Tru
putį susimąstęs dar pridūrė: — Aš taip pat esu iš šiaurės. Esu 
olandas. Jau 30 metų gyvenu prie katakombų.

Nustebau jį girdėdama gerai prancūziškai kalbant.
— Mes čia įvairių kalbų privalome mokėti, nes įvairių tautų 

žmonės ateina katakombų lankyti.
Pasirodė, be italų, prancūzų, anglų ir olandų kalbų, dar mo

kąs lotyniškai ir graikiškai, nors buvo paprastas tarnaująs bro
lis, o ne kunigas.

Trapistuose (arba cistersuose) ir kituose vyrų ir moterų 
komtempliacijos vienuolynuose sutinkama labai išsilavinusių žmo
nių, kurie stodami prašo juos palikti prie žemesnios rūšies dar
bų, kad turėtų daugiau progos nusižeminimo dorybei išplėtoti.

Dabar tas brolis pasiėmęs savo medalikų skrynelę ir užra
kinęs namelių duris, eidamas vienuolyno linkui, palydėjo mane 
iki mūro vartelių, pro kuriuos buvau atėjusi, kur jau reikėjo 
priimti iš sargo raktus. Tą dieną buvau paskutinioji katakombų 
lankytoja.

Saulė ką tik buvo nusileidusi; vakarų pusėje dangus dar 
degė auksu ir purpuru. Oras greit sudrėgnėjo ir mėlynai ir vijole- 
tavai nusidažė; tą oro ypatybę pastebėjau Romoje ne kartą.

i
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Išėjus iš alėjos, prie kelio, žaliame kviečių lauke, augo di
delės laukinės, raudonos lyg kraujas, aguonos. Jos augo viršum 
katakombų ir per tai turėjo mistinės grožės. Pasakius tai drau
ge einančiam broliui, jis pridėjo:

— Taip, jos išaugo iš kankinių kraujo. Sanguis martyrum...
Paprašius jo man leisti čia pat prie kelio keletą žydinčių 

aguonų nuskinti atminčiai, įdėjau jas į „Vadovo po Romą“ kny
geles. Jos iki šiai dienai, nors nudžiūvusios ir supresuotos, ne
nustojo tamsiai raudonos spalvos.

Jau sutemus įvažiavau į ūžiantį, elektra blizgantį miestą. 
Naujosios Romos gyvenimas pulsavo jos gatvių arterijose. Min
tys tačiau grįžo ten prie tylių, tamsių požemių, prie šviesaus 
Cecilijos karsto nevystančių gėlių ir prie daržo už mūro, kur 
ant šventųjų krauju laistytos žemės auga kviečiai - busimoji an
gelų duona.—Panis angelorum... Panis animarum...

— Kas-gi mums, dabar gyvenantiems krikščionims, iš to 
pasaulio liko?—klausiau.

— Viskas—ištolo atsakė katakombų balsas.
— Jūs irgi galite tapti šventaisiais, jei to norėsite.
Dar Lietuvoje, vienose gražiose prancūzų kalba neseniai 

mirusio Belgijos benediktinų abato Dom Kolumbo Marmiono 
rašytose knygose „Kristus—sielos gyvenimas“ skaityta introduk
cija atgijo atmintyje visu aiškumu. Tai buvo ištrauka iš raštų 
Kartaginos vyskupo kankinio šv. Ciprijono (nukirstas 258 m.) 
Štai tie žodžiai, randami jo veikale De idolorum vanitate C.XV.

„Su Kristum keliaujame, jo pėdomis einame; Kristų turime: 
per savo kelio vadovą, šviesą, išganymo davėją, pažadantį ieš
kantiems ir tikintiems Tėvą ir Dangų; kuo yra Kristus, būsime 
ir mes krikščionys, jei būsime Kristų sekę...“

Galinga kalba! Jos akyvaizdoje visi mūsų dienų silpni ir 
vien gudriai pasiūtais rūbais apdangstyti argumentai, išvadžiojimai, 
mažėja, nyksta lyg šešėliai prieš šviesą... Tiesa yra aiški ir vien 
tiesiu keliu pasiekiama. Tuomet tik tapsime tikrais krikščioni
mis, kuomet taip arti Kristaus prieisime, kad Jo ir mūsų kelias 
bus vienas, neperskiriamas.

1924 m. gegužės mėnuo. .Julija Žilevičaitė.

Marijos Mėnuo.
Po ilgos ir šaltos žiemos prisiartino senai laukiamas pava

saris, o su juo ir gegužės mėnuo. Švelnučiai saulės spinduliai 
ūmu laiku atšildė ir išdžiovino storai sniegu apdengtą žemę. Su
žaliavo pie/os, sumirgėjo miške žolė nuo įvairiaspalvių žiedų, 
kuriuos Augščiausiojo ranka taip gausiai išbarstė. Bet miškas 
ne tik gėlėmis vilioja. Jis kviečia visus į savo paunksnį pakvė
puoti tyru pavasario oru, pasiklausyti ir pasigėrėti paukštelių
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dainomis. Visų klausą žavi maloni lakštutės giesmė, ji, tarsi, sal
dina karčią gyvenimo taurę.

O mūsų sodai ar nepasipuošę! Štai slyvos ir vyšnios; iš 
tolo baltuodamos, vainikuoja sodžiaus namus, kriaušės ir obelys 
išdidžiai iškėlę viršūnes augštyn, gėrisi savo gausingais pum
purais. Ūžia, zirzia nesuskaitomos daugybės bitelių, rinkdamos 
saldųjį medutį ir geltonąjį vašką. Mat ir jos, nors nesuprasda
mos, darbuojasi Tvėrėjo garbei. O-gi mūsų pilkoji giesmininkė 
ar Čia nesilanko? Ji kiekvieną rytą, vakarėlį ramina jauną artojėlį, 
džiugina besidarbuojančią darželyje mergelę, Taip puošiasi ne
išmintingoji gamta, lyg norėdama pagarbinti savo karalienę Mariją.

Ir kas Jos nenorėtų garbinti, kas nenorėtų Ją sveikinti. Ne
rasi tokio tikinčiųjų tarpe. Čia skuba bėga mažas vaikelis Ją 
sveikinti ir melsti sveikatos mylimiems tėveliams. Ten lazdele, 
pasiremdamas senelis eina prašyti laimingos mirties malonės, 
Visus šiuos nori pralenkti gausingas jaunimas. Kas puošia Jos 
altorių gėlėmis, kas deda po Jos kojų kvapniųjų žiedų—-maldų 
puokšteles, kas džiaugsmingomis giesmėmis nori apvainikuoti tą 
malonią Dangaus Karalienę! Ir taip kiekvieną dieną veržiasi iš 
tūkstančių krūtinių: „Suteik mums meilę... nuvesk į dangų, Svei
ka Marija!“ O Ji, ta Geroji Motina,maloniai pažvelgusi į klūpan
čius vaikus, tarsi sako Išganytojui: „Suteik, mylimasai Sūnau, 
jiems sveikatą, meilę, vienybę, suteik jiems džiaugsmą, ramybę 
suteik jiems visa, ko jie prašo“. Pasaulio Viešpats, maloniai iš
klausęs to meldimo, laimina visus savo galinga ranka ir viduju 
džiaugsmu leidžia atjausti suteiktąją malonę.

Nuo išmintingųjų tvarinių neatsilieka ir beribės erdvės, šit, 
nusileidus saulei ir nutilus žemei, sumirga milijonai žiburių — 
žvaigždelių. Jos, rodos, buriasi į krūveles ir rengiasi tęsti tą 
pagarbos giesmę, kurią besiartinanti naktis sutrukdė. Tik čia 
garbė reiškiama tyliu, ramiu šviesos spindėjimu. Mėnulis, išvydęs 
tokią daugybę žėrinčių kibirkščių, skuba rieda per dangaus 
skliautą, lyg norėdamas pirmas pribėgti prie Marijos ir tarti: Štai 
iras po tavo kojų, Karaliene!

Taip visa gamta lenkiasi prieš Tą, per kurią atėjo žmonijos 
išganymas. Rasa.

Pavasario rytas!
Jau aušta rytas. Skaisti saulutė linksmai šypsodamos lenda 

iš debesų ir džiaugias nugalėjusi žiemą. Vanduo upeliais čiur
lena. Paukšteliai linksmai gieda. Tartum visa gamta atgijo. Visi 
guviai džiaugiasi pavasariu.

Tik man vienai nelinksmas pavasaris. Nes man likimas 
taip nulėmė, kad aš turiu apleist gimtąjį kampelį'ir keliauti į to
limą, nežinomą šalį.
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Žiūrėjau į linksmą saulutės šypseną, ir tartum norėjau jai 
pasakyti „sudiev“, nes gal daugiaus nematysiu linksmai tekančios.

Malonu man žiūrėti, bet girdžiu balsą: „Jau juodbėriai pa
kinkyti“.

Nieko nelaukdama sugrįžau kambarin. Apsirengusi susidė- 
au daiktus ir pasakius -sudiev“... išvažiavau.

Važiuoju. Bet kur?... Toli į vakarus, ir nežinau, ar turėsiu 
nors kur galvą priglausti, ar reikės bastytis iš vieno patvorio į kitą.

Praslinko kelios dienos, esu jau vietoj, o pažįstamo nėra, 
kur aš turiu dabar pasidėti? Dieve, nejaugi reikės su gyviais 
nakvoti lauke.

Ir taip man vargstant praslinko savaitė. Aš suradau prastą 
kambariuką, be stogo, be langų...

* 4:
* _■

Taip lygiai vargsta, bastosi ir musų dvasios gaivintoja 
„Naujoji Vaidilutė“. Išeina ji, bet nežino ar gaus kame pastogę 
nors be langų, ar reikės grįžti atgal. Nes kaip žmogus negali gy
venti be pastogės, taip ir ji negali gyventi be ją užjaučiančių.

Brangios draugės, ateitininkės! Ar mes jai duodam šiltą 
kambariuką?

Ne, mes jai neduodame nei šaltos pastogės. Ji vargšė ba- 
tosi, kaip kokia klajūnė. Atėjusi prie mūsų nori mums padėt 
prisirengti gyveniman. Mes ją neužjaučiame. Išsikalbinėjame, 
kad negalim jos priimti. Bet, draugės, prisiminkim, kad mūsų 
gyvenimas'yra taip sutvarkytas, jog mes ją galime priglausti, bet 
tik nenorim... Argi mes tiek tik išleidžiant lėšų įvairiems niek
niekiams?

Draugės, kurkim savo širdy jos meilės ugnelę. Pradėjom 
naujus metus ir drauge lai ir ji pradeda naujus metus. Pasi- 
žadėkim visos ją remti lėšomis ir jėgomis... Glauskim ją prie 
savęs, duokime jai šiltą kambarėlį mūsų širdyje. B—gė.

Vakarinė malda.
Laikrodis iš lęngvo muša vienuolika. Aldutė deda knygas 

į šalį; pamokos rytojaus dienai jau prirengtos. Aldutę dienos 
darbai ir įspūdžiai baisiai nuvargino. Jos galva sunki, lyg švino 
pripilta. O siela prislėgta... prislėgta... Ji kažin ko ilgis... nerimsta...

Aldutė klaupia ties sienoje kabančiu kryželiu vakarinės 
maldos kalbėti. Jos pusiau miegūstos akys išsiblaivo. Jose su
žimba paslaptingo džiaugsmo žiburėliai. Išbalusį veidą dengia 
ramumas... Ramiai ilsisi nuvargęs protas... Kryžius — tikrasis 
mokslas... Neramioji siela skrenda toli... toli... į augštį... Ji skren
da... skrenda... ir skęsta Amžinojoj Meilėj... Tenai nurimsta... 
atsigaivina... Semia iŠ to Gyvybės šaltinio naujų jėgų rytojaus kovai...

Neramiai plykščioja baigdama degti žvakė. Vėjas kaukia, 
draskos apie langą. Aldutė klūpo visai rami ir meldžiasi.

64



*

Iš moksleivių gyvenimo.
Dotnava. Vięna tėra Lietuvoje augštesniojižemės ūkio mo- 

kykla--Dotnavos Žemės Ūkio Technikumas, Šiosmokyklos tiksiąs 
duoti savo kraštui gerusdarbininkus, kurie padėtų mūsų žmonėms 
keltižemėsūkį.Tą darbą imasi nevieni vyrai,betirmes, mergaitės.

Jei kas ir sako, kad mes Dotnavon patekpm „per gamtos 
apsirikimą", tai tas, matyti, toli yra nuo tokio ' gyvetdmo, kuriuo 

, tenka gyventi mūšų sodiečiams,
Nor$ reifcdlingiaustų šeimininkėms gyvenimo dalykų šioje 

mokykloje neišeinama, bet gaunam daug tų žinių, kurios ir šei- 
miniųkėms kuo skubiausia reikalingosį be kurių tikslus žemės 
ulds. neįmanomas. Pradžioje kad daugumui ir rodės ši mokykla 

' ' nereikalinga, bet mes pirmosios draugės turim tą mintį plėsti 
musų visuomenėje, jog moterys ir ūkio srityje gali daug’ pagel
bėti vargstančiai tėvynei.
- Musų šioje žemės ūkįo mokykloje yra 27, bet viešarne gy~ 
vertime, per mažai dalyvaujam. Pirmiausia, neturim su$itvėrę*sau 
moksleivių burelio, kur galėtume panagrinėti mergaičių mbkšleivių 
užduotis. Tarp kitko pravartu būtų susipažinti ir su šeimininkės 
pareigų sritimi. Arba, kiek esame stačiai apsilėidusios platint 
ir remt savo organą „Naująją Vaidilutę". Mokyklon jos pareina 

. tik ĮO ekz, ir tų pačių bent: pusę vaikinai nuperka. Eina lietu
vių katalikių moterų laikraštis „Moteris". Tarpe daugelio mūsų 
skaitykloje įvairiausių laikraščių šio vienintelio moterų laikraščio nėra 
ir nešistengiam, kad jį mokyklos administracija išrašytų ar pačios 
kiek išgalėdamoš. Jau „ir vyrai kėlius kartūs klausė: „Ar jūs 
skaitot „Moterį"? Visa turėdamos prieš- akis galime: pasakyti, 
Jbg musų mergaičių moksleivių veikimo sritis tebedirvonuöja. 
Juk mūsų, dabar mokšleįvių, vėliau agronomių darbas šviestis ir 
šviestis, kad būtumėm sau ir tėvynei moterys, ? :

Pavasario La^tutė.

1

Redakcijai laiškas.
Gerbiamasis, Pone Redaktoriau.

_ Pirmamsąsiuviny „Naujosios Vaidelutės" tilpusi yra kores
pondencija išAugštdvario 2-jų metų mokytojų kursų santykių, 
kurioje tarp kit koyra paminėta, kad „kursantai laike pertrauku 
stumdėsi ir retkarčiais mušėsi“ tai turiu garbės pranešti gerbia- 
rnajai redakcijai vardu visų kursantų ir kursančių, kad tai ne tie
sa, tikrenybei visai neatatinka ir tai yra gražiausias melas.

Mums visiems, apart trijų nepasirašusių panelių po reika
lavimu išdavimo korespondentes ir kaipo neatatinka tikrenybei.

&
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Labai gaila to asmens (ar gal kelių?) kad neturėjo ko geresnio 
parašyt apart apšmeižti visus mus esančius tuose kursuose!

Su augšta pagarba
vardu yišų kursantų ir kursančių 

AugŠtdyaris, <■■■-■;'* A. Baumilas.
1924 m. Kovo 29 d.

•j ’ , • S ■ • • • , ». . • ■
H ’ t ' I» ’ ’ B .

Redakcijos priėmsas: Atspausdinę šį laišką taip, kaip jis 
buvo redakcijai atsiųstas ; nepridedami ir neatimdami ne vieno 
taškelio — turime betgi pastebėti, jog musų žiniomis anoje „N. 
Vaidilutės“ (1-me sąsiuviny) korespondėncijoje melo nebiita, ir 
Jog po reikalavimu išduot tos žinios korespondentę pasitarusios 
kursantas buvo priverstos tai padaryt tik kursantų prispirtos ir gra- 
sinamos būti išmestos iŠ kursų, o jau trejetas nepaširąšiusiųjų 
buvo dar skaudžiau terorizuojamos. Tokiais būdais išgautas 
bet ko pripažinimas neturi jokios galios.

JT

Pašto dėžutė.
' P, As R^ Atidavėme „Ateičiai“. -.L' j'Z.' 

Uolai-. Istorijos dalykus norime imti giliau; šiuo rašteliu ne-* 
galėjome pasinaudoti.

Viridiariai, Eglutei, Medeinės Turėjo dar atlikti.

Kam atlieka, labai prašome grąžint Redak
cijai „Naujosios Vaidilutės“ 
1-jų (1921—1922) metų dvilypį

- •' ’'. * . • ’ * ’ ■ ■■ ■ . . ■ ' ■

2—3-jį sąsiuvinį; mokėsime po 5 litus.

r v

v* - / ■■**** *

(g) Šio sąsiuvinio kaina moksleivėms-iams — gaunant ® 
fl) tiesiai iš redakcijos — 1 litas.

Knygynuos kaina visiems2 1 it u. ®
@ Knygynams komiso 20 °/o (g|
® Visiems metams prenumerata moksleiviams 6 litai. 
f Visiems metams prenumerata nemOksleiviams 10 litų. ® 

Visais redakcijos ir administracijos reikalais kreiptis ®

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS« Redakcijai 
Kaunas, Ukmergės plentas Nr. 38.

„Šviėsos“ spaustuvė, Kaunas, Jakšto gatvė Nr. 2
' " V ' . .į> ■ .
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