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Žemaičių Ateitininkų Konferencijos 
įspūdžiai.

Vainikai, gėlių puokštės, augštai didelis kryžius ir kilnus 
parašas: Visa atnaujinti Kristuje. O salė pilna gyvųjų gėlių—jau
nimo. Vienas jaunimas. Visoje salėje viena antra plikė teblizga, 
viena antra žilstanti galva tepilkuoja. Miela, jauku, gražu. Ben
dras įspūdis be galo malonus ir labai kultūringas. Jokio ūžesio, 
jokio triukšmo nei šnibždėjimo—nntyt, to jaunimo mokama klau
syti. Atskiri tipai irgi labai simpatiški. Toks, pavyzdžiui, dzū
kas su ta savo giedra, be galo malonia ir gera šypsena; toks Že
maičių Centro Vedėjas ~ judrus, dagus, gyva energija ir jėga; 
tokia p-lė L., matyti, ideali mergelė, pasišventusi kitų labui, ir kiti.

Džiaugsmas plečia širdį, ir tiki žmogus, kad jie iš tikro 
atitaisys senesniųjų kartų klaidas, įstums pasaulį į naujas vėžes. 
Senesniosios kartos, atsižadėjusios Kristaus, arba tegarbinusios 
Jį vien lūpomis, privedė žmoniją prie pasaulinių žudynių, prie 
neapykantos, kokios lig šiol pasaulis dar nebuvo matęs—jaunoji 
karta, pasirinkusi už vadovą Kristų, turės privesti prie tos taikos, 
kurią Jis pažadėjo, prie meilės, kurią Jis įsakė ir kurios davė 
pavyzdį.

Bet vis dėlto norėčiau paklausti: ar jūs, jaunime, gerai nu
simanote, kokių priedermių užkrauna ant jūsų pečių tas Kryžius 
ir tas kilnusis parašas? Ar aiškiai suprantate, kokiu keliu turit 
eiti per gyvenimą, atsistoję po tuo obalsiu, jei nenorit būti pa- 
risiejais, panašiais į pabaltintus kapus, nei Judais, pabučiavimu 
išduodančiais žmogaus Sūnų? Nes iš to jaunimo, kurs atsižada 
Kristaus, niekas ir nelaukia nieko nepaprasto — viskas juose že
miška, ar kišeniška ir kitaip būti negali. Bet jei jūs, kurie visur 
pabrėžiat ir demonstruojant savo religingumą, niekuo nesiskir- 
sit nuo anųjų, jei jumyse nebus nieko viršžemiško ir nepapras
to, tai daug daugiau žalos padarysit religijai, negu anieji, daug 
labiau ją pažeminsit.

Ką gi tai reiškia „visa atnaujinti Kristuje“? Tai reiškia siekti 
to, kad šioje žemėje viskas darytus sulig Kristaus mokslo prin
cipais, tai reiškia stengtis padėti Dievo Karalystei ateiti į žemę. 
Ką gi reikia daryti tuo tikslu? Ar agituoti, šaukti mitingus, skai
tyti referatus, steigti draugijas, trumpai sakant, veikti socijaliai? 
Žinoma, reikia ir to. Bet tai nėra pirmaeilis, svarbiausis dalykas. 
Tai teturi būti svarbiausiojo dalyko išdava, o pats tasai svar- 
biausisdalykas yra: atnaujinti patį save ir tik per pa
tį save — visa. Pirmiau turi būti saulė, paskui tik spinduliai.
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Pirmiau reikia sukurti saulę savyje, paskui tiktai galima spindu
liuoti į kitus. Tas tegali naujinti kitus, kas pats save yra atnau
jinęs, tas tegali tvarkyti kitus, kas yra sutvarkęs savo vidaus 
chaosą. Geriau visai nebandyti naujinti kitų, jei nesistengiame 
naujinti savęs, nes chaotinga siela chaosą tegimdo ir tikrai at
naujinti Kristuje neįgali nieko. Tuomet ir visi kilnieji Kristaus 
mokslo principai pasilieka bergždžiomis formulomis.

Taigi, tobulintis turi būti pirmas katalikų jaunimo darbas 
ir didžiausis rūpestis. Visur ir visados elgtis taip, kaip Kristus 
pasielgtų mūsų dėtas ir eiti tiešnTkeliu, be jokių kompromisų. 
Tiktai taip gyvendami, tegalėsite visa atnaujinti Kristuje.

Liūdna pasakyti, bet negaliu nutylėti, kad nepaisant viso 
Žemaičių Ateitininkų Konferencijos simpatiškumo, paliko ji ma
nyje tokio įspūdžio, kad mūsų jaunimui per mažai rūpi tas svar- 
biausysis dalykas, tas unum necessarium. Iš daugelio šiaip jau 
labai gražių ir įdomių referatų, nė vienas nekalbėjo apie būdo 
lavinimą. Tiesa, buvo skaityta apie jausmų ir valios auklėjimą, 
bet tai tebuvo augšti, teoriški galvojimai, kurie nedavė jauni
mui jokios praktiškos naudos, nes daugelis mažai ką ir tesu
prato. Jaunimo vadas kalbėjo apie krikščionystės priešus ir ra
gino kovoti su jais. Bet taip smarkiai šaukdamas į tą kovą, 
kodėl jis nė žodžiu nenurodė tos kovos priemonių, nuo ku
rių juk viskas pareina? Kodėl nepasakė, kad tikram katalikui ne
gana pasistatyti tikslu Kristų, bet reikia dar eiti pas Jį Jo pa
ties nurodytu keliu, nes eidami velnio rodomais šuntakiais, nu
eisime kaip tik į priešingą pusę. Juk ir kryžeiviai anąmet ko
vojo dėl Kristaus, norėdami mus atnaujinti Jame.

Visa tai paaiškinti jaunimui be galo svarbu, nes čia tebe
viešpatauja dideliausis nuomonių chaosas.

Vienas jaunikaitis ilgai kalbėjo apie busimąjį Ateitininkų 
Kongresą Telšiuose. Kodėl ne? Kongresai, konferencijos turi 
savo vertės, pakeldami dvasią/patenkindami estetinius jausmus, 
duodami jaunimui progos gražiai pasilinksminti, ko jaunas am
žius taip reikąlauja. Nurodydamas to kongreso naudą, kalbėto
jas tarp kitko pasakė, kad tasai kongresas parodysiąs socijalis- 
tams katalikų jaunimo jėgą. Ką gi — ir tas džiaugsmas labai 
žmoniškas ir labai suprantamas, ypač jaunikaityje, ir, žinoma, vi
sai nepeiktinas. Bet kode! niekas nepasakė, kad tai tik viena, 
taip sakant, vaikiška to klausimo pusė, kad pirmų pirmiausia 
katalikų jaunimas turi imponuoti socijalistams ne paviršutiniškai, 
bet savo dorine jėga, ir kad tuomet jis tikrai telaimės tą kovą, 
j kurią taip balsingai šaukė vienas vadų.

Per visą konferenciją tik vieną kartą tebuvo paliestas lavi- 
nimos klausimas. Tai padarė Žemaičių Centro Vedėjas, kai kal- 

’ bedamas apie kuopų susirinkimus, pastebėjo, kad per juos reik
tų daugiau rūpintis formomis, gražiau sėdėti, laikytis šiokios to
kios disciplinos ir 1.1. Bet tais trumpais žodžiais viskas ir pasi
baigė, nes kitas jaunikaitis, įlipęs į estradą, negailestingai nu-

*
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kritikavo anąjį, atrasdamas, kad apie tokius mažmožius nesą 
verta kalbėti ir esą vis tiek, kaip kas sėdįs. ’ .

Diskusijose tas pats: kalbėta labai daug apie organizaciją, 
apie techniškąją veikimo pusę, bet apie sielos tobulinimą nė 
žodelio.

Visą laiką turėjau tokio įspūdžio, kad visas tas jaunimas, 
kartu su vadais vaikščioja, bruzda, juda, ir vis praeina pro šalį 
tos vietos, į kurią kaip tik jam reikia įeiti.

Kaip gi kitaip yra, pav., Vokiečiuose! Skaitydamas apie jų 
katalikiškojo jaunimo susirinkimus, matai, kad juose pirmojoje 
vietoje stovi kaip tik tas krikščioniškas tobulinimos. Jie gerai 
supranta, kad be to pamato visa katalikiškoji akcija, visas atgi
mimas bus namai, pastatyti ant smilčių. Imkim tokį jų laikraštį, 
kaip, pav., „Grossdeutsche Jugend“. Nedidelis laikraštėlis, bet 
visas pavestas tobulinimos klausimui. Apie kitokius dalykus jie 

j gali juk pasiskaityti ir kitur. Užtat Försteris, kalbėdamas apie 
vokiečių katalikišką jaunimą, teisingai galėjo pasakyti: „Iš tikro, 
jei dar tebėra kas, ko pasaulis gali pavydėti vokiečiams, tai yra 
tas jaunimas“.

Nepasakysiu, kad linksmo įspūdžio padarė man ir vienų 
mergaičių posėdis. Jokio gyvumo, jokio pasikeitimo nuomonė
mis, jokio įdomavimos. Tyli visos, kaip žuvys, ir gana. Po ke
lius kartus buvo prašomos atvykusios iš įvairių vietų mergaitės 
papasakoti nors trumpai apie savo kuopelių veikimą—vis veltui. 
Aiškinu tai nedrąsa. Pati būdama irgi labai nedrąsi, suprantu ir 
atjaučiu tą jausmą ir esu tos nuomonės, kad geresnė nedrąsa, 
negu perdidelė drąsa.

Taip, per didelės drąsos nereikia, bet su perdidele nedrąsa 
mergaitės turi būtinai kovoti ir ją apgalėti. Ir’ko ten buvo dro
vėtis? Nebuvo juk nė vieno vyro, vis tiktai draugės, o iš vyres
niųjų bene aš viena. Kam gi ir rinktis, jei niekas nenori pasa
kyti, ką pats mąstąs, nei pasiklausti nuomonių kitų, nei pasitarti?

Sako nedrąsos priežastį esant perdidelę ambiciją: bijoma, 
kad kas neišjuoktų, neišpeiktų. Tai iš dalies tiesa Del to rei
kia tą ambiciją mažumą prispausti. Nenorėkit savo žodžiais nu
stebinti ir pagauti klausytojus; pasakykit sau: kaip moku, taip šo
ku, o įpratusios, gal kalbėsit ir labai gerai. Čia svarbu ne gra
ži iškalba, bet geros mintys, savo nuomonių pareiškimas.

Po savo paskaitos labai norėjau daugiau ta' tema pasikal
bėti. Laukiau klausimų, gal ir priešingų nuomonių —j-uk negali 
būti, kad visos klausytojos viską aiškiai būtų supratusios, kad 
kai kuriose nebūtų kilusios kokios abejonės, kokios nors savo 
minties. Bet kad kas būtų atsiliepęs bent vienu sakiniu — nė 
balso!

Försteris sako, kad per vokiečių katalikiško jaunimo lai
kraščius einanti Sekminių ugnis „Pfingstfeuer4—vadinas, Šv. 
Dvasisos liepsna, kuri atmaino iš pat dugno visą žmogų. Iš tikro, 
skaitydamas tuos laikraščius, jauti tą Dievo ugnį, stumiančią tą
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jaunimą prie tokių [herojiškų darbų, kaip, pav., eiti savo noru į 
Prancūziją padėti .taisyti vokiečių sunaikintų vietų.

Nei musų jaunimo laikraščiuose, nei kalbamojoje konferen
cijoje aš nejaučiu tos ugnies. Matau daug energijos, nemažai 
gerų norų, veiklumo, bet visa tai daugiausia nukreipta į viršų, 
j lauką. Tačiau, kol Sekminių Dvasia neuždegs mūsų jaunimo 
širdžių, atmainydama jas iš pat gelmių, tol jaunoji karta nė žing
sniu nepralenks senosios kartos kelyje į krikščionišką idealą.

Marija Pečkauskaitė.

Kristus ir Jaunimas.
Visas senesniosios kartos darbas ir tikslas buvo pažinti ir 

valdyti pasaulį; ant šito mokslo ir technikos pagrindo ji tarės ga
lėsianti “suręsti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Rezultatą ma
tome visi. Save, patį, pažinti ir valdyti štai yra pirmiausis ir svar- 
biausis darbas. Šitas uždavinys turi stovėti virš visų kitų sieki
nių, nes kitaip visas viešpatavimas ant išlaukinės gamtos teat
neša naudos vien žemesniosioms žmogaus prigimties galioms.

Hekelio natūrali sutvėrimo istorija buvo didžioji tos kartos 
knyga. Betyrinėdama paprasčiausias gyvenimo formas, ji tikėjos 
galėsianti nustatyti gyvenimo eigą ir žmogaus raidos dėsnį. 
Pamatinė klaida. Ne į pirmutinį gyvį, bet į Dievažmogį žiūrė
dami mes turime orijentuotis. Ne elementariausio, bet augš- 
čiausio gyvenimo, koks tik buvo gyvenamas šioje žemėje, tyri
nėjimas galutinai mums išaiškina gamtą, mus pačius, gyvenimo 
dėsnį ir prasmę. Tiktai tas, kas yra nusigręžęs nuo daiktų es
mės, tegali tai nenuvokti, ir nematyti to fakto, kad krikščionystėje 
žmogui nėra duodama pasirinkti kažkoks naujas kultas, bet sta
toma jam prieš akis vieną kartą ant visados griežčiausis, giliau- 
sis gyvenimo problemos išsprendimas. Dora pasakoja mums 
apie visuomenę ir jo’S dėsnius, Kristus kalba mums apie mus 
pačius, apie visą mūsų nuopolio gilybę, apie visą mūsų gabu
mų ir paskyrimo didybę. Arba, tikriau sakant, jis nekalba, bet 
mes tai patys žinome, kaip tik Jis švysteli mūsų gyvenime: 
mes būtinai turime apsispręsti, nusistatyti, ir šūkis „Kryžiuok Jį!“ 
yra toks pats istoriškas Jo tiesos kilnųįo išpažinimas, kaip ir 
graudūs žodžiai: „Mano Viešpatis ir maho Dievas.“

Dantės Dieviškojoje Komedijoje nepasiekiamai yra atvai
zduotas Kristus, gyvenimo Viešpats, sielų Vadovas. Jis pasiro
dė ten ne tik, kaip pranašas ir žmonijos mokytojas,—ne, jis ap
sireiškia, kaip sielų evoliucijos dėsnis ir evoliucijos tikslas: mir
ti ir gyventi joms skiriama. Sulig tuo atstumu, kuriame siela yra 
nuo Jo, ir sulig tuo skausmu, kurį jaučia žmogus dėl to atstu
mo. Jo milžiniškas pavyzdys smenga giliai į nuogos gamtos

9
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gludumą, į nusigręžusio nuo Dievo siekimo tamsybes; net ir že
miausioji viešpatystė dreba, jausdama Dievo valią. Nenutildomas 
nerimas, nesiliaująs judėjimas augštyn įsigalėjo nuo to- laiko sie
lų pasaulyje, visai naujas savo Sutvėrėjo amžino žodžio ilgesys 
užsidegė padaruose.

Nuo to laiko, kaip Kristus pasirodė, pabaigė savo darbą, 
įleido į širdis savo pavyzdį, žmogus nebegali taip mąstyti ir 
gyventi, kaip lig šiol. Jis žino kaž ką, ko pirma nežinojo, jis ž i n d, 
kaip jis privalo gyventi; jis nebegali pasitenkinti vienais gamtos 
impulsais; žinojimas, kad jis yra paskirtas augštesniam tikslui, 
yra degte išdegintas jo sąžinėje; jis nebegali pulti nepajutęs, kad 
puolęs, jis atsižada savo tikros esmės ir tikro tikslo. Įvykusioji 
tobulo žmogaus svajonė stumia jį vis pirmyn, neleidžia tenkin
tis savim ir padeda geriau save pažinti, teisingiau apie save 
spręsti. Tiktai išaugęs save patį ir semdamasis gyvenimą ir el
gesį iš dieviškojo pavyzdžio versmės, jis tegali atrasti ramybės. 
Visas tas nematomas įvykimas žmogaus sielos karalystėje, gi
liausio regėjimo ir prityrimo jaučiamas, visai nauja šviesa nušvie
tė viso Kosmo esmę ir prasmę ir su niekados lig šiol nematytu 
griežtumu pastatė išlaukinį pasaulį po vidaus pasaulio valdžia. 

Fr. W. Förster.

Kitą kartą gyveno karalius...
Kitą kartą gyveno karalius...
Mūsų vaikystės metais neklausta niekados:
Koks karalius? Kame jis gyveno?
Nes čia buvo kalbama apie pasakos karalių. Septynerius 

metus turėdamas, mūsų nė vienas negeidė sužinoti dar ką nors 
apie tą karalių, nei tyrinėti, ar jo gyventa ir karaliauta Kashy’je, 
ar Kanau’e, ar jis buvo vardu Chiladitija, ar Chabibanas.

Pačios tos augščiausios tiesos, tos nesulyginamos tikre
nybės, esančios tuose žodžiuose: „Kitą kartą gyveno karalius“, 
užtekdavo uždegti mažam klausytojui beribiu džiaugsmu ir 
įkvėpti jam švento pagavimo. Taip buvo, dabar yra kitaip. 
Klausytojai yra gudresni ir reikalauja didesnio įsakmumo. Žino
ma, juk atėjo kriticizmo ir mokslo laikai. Išgirdęs tokią pasa
kos pradžią, klausytojas jaučias įtariąs ir kreipdamas žinojimo 
reflektorių į tą legendišką dūjyną, klausia:

— Na gerai, bet koks karalius?
Taikindamies prie pakitusių savo klijentų reikalavimų, pa

sakų rašytojai ir jų skelbėjai nebesitenkina jau senoviška neaiš
kia forma, bet padarę be galo mokytas mynas, pradeda taip:

— Kitą kartą gyveno karalius, vardu Ajatasatru...

7



214 Kitą kartą gyveno karalius

Deja, nė to nebeužtenka geidžiančiam žinojimo mūsų lai
mingų, apsišvietusių laikų klausytojui. Jis šypso, žiūri skerso
mis, žybčioja mokslo akiniais ir sako autoriui:

— Gerai... gerai, gerbiamasis, bet — kuris Ajatasatru?
Į tai autorius, kurs prisirengė, kaip reikiant:
— Kiekvienas mokinys puikiausiai žino, kad buvo trys ka

raliai tuo vardu. Ajatasatru I gimė XX amžiuje prieš Kristų ir 
mirė jaunas, būtent teišgyvenęs dvejus metus ir aštuonius mė
nesius. Labai man nemalonu, bet nepavyko man surasti archy
vuose griežtų ir įsakmių datų, jo viešpatavimo smulkmenų ir 
bendro vaizdo. Ajatasatru II yra jau geriau žinomas mūsų isto
rininkams. Naujoje, paskutiniais metais išleistoje „Didelėje is
torijos enciklopedijoje“, puslapyje.. Tą valandėlę šių dienų 
klausytojas be galo nurimsta, Moksliška sąžinė liaujas jį kirbi
nus. Jis jaučias galįs pasitikėti autorium, kurs visiškai atsako 
uždavinio augštumui, ir sako pats sau:

— Išgirsiu apysaką naudingą, pamokinančią ir įdomią.
O, kaip lengvai apgaunamas šių dienų kritiškas klausyto

jas! Visi drebame pamąstę, kad kas nors gali mus įtarti trūks 
tant žinojimo, o galas toks, kad esame bemoksliai. Rezultatą 
gi šitą pasiekiame išėję ilgą, vargingą tyrinėjimų kelią.

Anglai turi patarlę: Neklausk, tai nebūsiu priverstas tau 
meluoti. Septynmetis berniukas, klausąs pasakos, puikiai tai 
žinodamas, per visą laiką, bepasakojant, diskrečiai tyli.

O gražus pramanymas, niekuo nepridengtas, nekaltas, lyg 
kūdikis, tampa permatomas, lyg tiesa, lyg krikštolinis, gaivus kal
nų upelis. Tub tarpu bingus, sunkus, mokytas mūsų laikų 
melas gauna savo tikrąjį veidą drovedamos slapstyti po kvaldo- 
ta draperija. Jei tik toje draperijoje atsiranda bent mažiausia 
skylelė, pro kurią gali įsiskverbti akis, tuojau klausytojas ar 
skaitytojas gręžias šalin bjaurėdamos ir piktindamos, ir paskui... 
autorius gali kraustyti savo mantą, nes garsas jau žuvęs žū- 
tinai.

Jauni tebebūdami... Jauni tebebūdami, numanėme visi gerų 
geriausiai skanumynų vertę ir pasakos žavų saldumą atrasda- 
vome savu neklaidingu metodu. Kas mums tuomet rūpėjo to
kie nenaudingi dalykai, kaip, pavyzdžiui,., mokslas. Mums svar
bu tebuvo... tiesa! Mažutė, nesugedusi širdelė žinojo gerai, 
kamėjos krištolinis rūmas ir kuriuo eina į jį kelias.

Šiandien reikalauja žmonės, kad surašinėtumėm faktų išti
sus puslapius, nors pati tiesa skamba paprastai:

— Kitą kartą gyveno karalius...
Atsimenu vieną vakarą Kalkutoje.
Bobutė pradėjo pasaką, o lauke šėlo audra. Miestas buvo 

užpiltas vandens, žmonės sunkiai braidžiojo po jį, o mūsų 
gatvėje buvo jo praeiviams ligi kelių.

Mano širdis patvino viltim, viltim tokia stipria, kad ji bu
vo man beveik tikruma. Troškau, kad mokytojas nepasirodytų, 
kad negalėtų atvykti tą vakarą. Atsisėdęs tolimiausiame veran-

8



Kitą kartą gyveno karalius 215
I   i ii. ----ir-;- - -I - ........ ..... ■—   t . ' —.......... . ------ . ——-—

dos kampe, žiūrėjau į gatvę, o širdis man plakė... taip stipriai..’ 
vis atipriau. Negręžiau akių nuo lytaus čiurkšlių ir kiekvieną 
kartą, atlyžtant jo smarkumui, įtemdamas visas valios jėgas, 
meldžiaus:

— Dieve... Dieve... liepk lytui stipriai, labai stipriai, lig pu
sės septintos’

Buvau šventai įsitikinęs, kad visos audros, liūties ir potvi- 
nio priežastis tėra vien reikalas išrauti iš mokytojo nagų varg
šą, beginklį berniuką, prisiglaudusį prie verandos kampo viena
me Kalkutos name.

Nežinau, ar mano malda buvo išklausyta, ar padarė tai 
kaž kokia žemesnės eilės priežastis, fizikos dėsnis, ar kas nors 
panašaus, bet lytus užsispyrė ir vis lijo ir lijo.

Deja, užsispyrė ir mano mokytojas. Punktualiai, pamokai 
paskirtu laiku išvydau beišsineriant iš gatvės vingio jo skėtį. 
Didelis vilties burbulas mano krūtinėje sprogo ir pajutau skaus
mą širdyje. Iš tikro, pamąsčiau, jei yra kitame gyvenime baus
mė, tiksliai atsakanti kaltei, tai mokytojas atgims mano kūne, 
o aš ateisiu į pasaulį jo mokytoju.

Pamatęs skėtį, pašokau ir, kiek kojos nešė, nubėgau į mo
lynes kambarį. Motyna ir bobutė sėdėjo priešais viena kitą už 
stalo, ant kurios stovėjo lempa, ir lošė kortomis. Įbėgęs, puo
liau į lovą čia pat prie motynos ir sušukau:

— Mamyte brangioji, mokytojas atėjo, o man taip labai 
skauda galvutę! Ar būtinai reikia man atlikti Šiandien pamoką?

Manau, kad ši apysaka nepateks į mažamečio vaiko rankas 
ir tvirtai tikiuos, kad jos neįdės į mokyklos vadovėlį. Tai, ką 
padariau, buvo labai, labai bloga, tačiau neištiko manęs nė len
gviausia bausmė. Priešingai, mano nuodėmė gavo karališką už- 
mokesnį ir triumfavo. 

• ' • J

Motyna pasakė:
— Gerai!
O kreipdamos į tarnaitę, pridėjo:
— Pasakyk mokytojui, kad pamokos šiandien nebus.
Nebuvo jokios abejonės, kad ji nežiūrėjo rimtai į mano 

tariamąją ligą, nes lošė toliau, nėmaž manim nesirūpindama Aš 
gi, įkišęs veidą į pogalvius, juokiaus ilgai ir širdingai. O, kaip 
puikiai mudu su mamyte suprasdavova kits kitą!

Bet visi bus gerai žiną, kad apsimesti ligoniu per ilgesnį 
laiką tai septynmečiui berniukui be galo sunkus dalykas. Ne
praėjo minutė, o aš jau įsikibau į bubutę, prašydamas karštai:

— Bobutėle, pasek man pasaką!
Gavau kartoti savo prašymą nesuskaitomą daugybę kartų. 

Motyna ir bobutė vis lošė, manim nesirūpindami. Pagalios mo
tyna tarė:

— Liaukis, netrukdyk! Palauk, kol pabaigsiva partiją.
Bet aš spynaus:
— Bobute, pasek man pasaką!
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Pasakiau molynai, kad ji gali rytoj pabaigti lošti, o bobute 
privalo dabar pasekti pasaką.

Nusibodusi motyna metė kortas ir tarė:
— Ką padarysi! Teesie pasaka. Niekaip nesuvaldau to ne

nuoramos.
Gal pamąstė, kad rytoj nebebūsiu jai toks įkyrus, nes juk 

ateis mokytojas ir paims manemokyti.
Pamatęs motyną pasidavus, puoliau prie bobutės, pagrobiau 

ją už rankos ir šokinėdamas iš to dvasios pagavimo, nutempiau 
į lovą, slėpdamas po tinkleliu nuo moskitų.

— Dabar sek, bobute!
O bobutė pradėjo:
— Kitą kartą gyveno karalius ir turėjo karalienę.
Pradžiai nebloga, pamąsčiau, teturėjo vieną!
Paprastai pasakų karaliai esti karalienių atžvilgiu tiesiog išlai

dus, ir kai sužinome, kad būta, pavyzdžiui, dviejų karalienių, tuojau 
ima mus kaž koks liūdesys. Viena jų dviejų tikriausiai turėjo būti 
nelaiminga! Na, bet šioje pasakoje pavojus negrūmojo, juk ka
raliaus teturėta tiktai vienos vienintelės.

Tuojau po to sužinojau, kad jis neturėjęs sūnaus. Ėjau 
septintus metus ir nemaniau, kad neturėjimas sūnaus gali būti 
susikrimtimo priežastis. Tai dar geriau, būtų tik painiojęsis.

Bet nenustebau perdaug išgirdęs, kad karalius nuvyko į 
mišką pasninkauti ir maldauti sūnaus.

Tai jo rūpestis. Aš pats vykčiau į mišką nebent bėgdamas 
nuo savo mokytojo nagų.

Taigi karalius išėjo, palikęs karalienę drauge su mažą duk
rele, kuri augo, augo, kol užaugo gražių gražiausia karalaite.

Praėjo dvylika metų. Karalius vis pasninkavo ir meldė 
sūnaus ir nė kartą per visą laiką nepamąstė savo apie dukrelę. Ka
ralaitė tuo tarpu pražydo visu jaunystės grožiu. Ėjo metai po me
tų, tekamasis laikas ėjo, o karalius negrįžo. O karalienė kremtas 
ir verkia, ir dūsauja, ir sako:

— Ar mano duktė gaus mirti, netekėjus? O vargas man! 
O, koks liūdnas yra mano likimas!

Nusiuntė tat pasiuntinius pas karalių, kurie jį labai labai pra
šė, kad teiktųs sugrįžt į rūmą vienai vienintelei nakčiai ir pavalgyt 
bent vieną vienintelę vakarienę. Ir karalius sutiko. Karalienė savo 
ranka patiekė, be galo stropiai darbuodamos, šešias dešimts 
keturius valgius, prirengė vyrui santalo medžio sėdynę ir pati 
sudėstė gardėsius ant aukso lėkščių bei pripilstė gėrimų į sida
bro taures.

Ties krase atsistojo karalaitė su povo plunksnų vėduokle 
rankoje. Dvylika metų nebuvęs namie karalius įžengė į rūmą.

Karalaitė judino vėduoklę, o jos grožis nušvietė visus 
kambarius. Karalius žiūrėjo į savo dukters veidą, užmiršęs sėsti 
ir valgyti.

Ilgai valandai praslinkus, paklausė jis karalienę:

10



Kitą kartą gyveno karalius 217

— Pasakyk man, kas yra ta mergelė, kurios gražumas 
atrodo deivės veido atspindžiu? Kieno ji yra duktė?

Karalienė pridėjus delną prie kaktos, sušuko:
— O, koks baisus yra mano likimas! Argi nebepažįsti sa

vos dukters?
Karalius susitvainijo ir tarė be galo nustebęs:
— Matau, kad mūsų mažoji dukrytė užaugo gražia mote

riške.
- Žinoma! — atsakė karalienė dūsaudama.— Argi neži

nai, kad praėjo dvylika metų!
— Kode! gi neištekinai jos lig šio laiko?—paklausė karalius.

_ • — Tavęs nebuvo, tarė karalienė - tai kaipgi būčiau galė
jus surasti jai tinkamą vyrą?

Karalius susijaudinęs sušuko:
— Pirmas vyriškis, kurį paregėsiu rytoj, išėjęs iš rūmo, 

bus jos vyru!
Karalaitė vis judino povų plunksnų vėduoklę, o karalius

Kai ryto metu karalius išėjo pro rūmo vartus, pamatė vie-

lerniukas buvo septyneriu ar aštuoneriu metų.
O karalius tarė: 

pabaigė puotavęs.
j-' “ * ’

no bramino sūnų renkant žabus ir sausas šakas artimame miš
ke. Berniukas buvo septyneriu ar aštuoneriu metu.

— Jis taps mano dukters vyru!
Kasgi drįs priešintis karaliaus valiai?
Pašaukė berniuką ir jis gavo susimainyti su karalaite jung

tuvių vainikais.
Prisiglaudžiau prie bobutės stipriau, negu lig šiol, ir glosty

damas jos balius plaukus, paklausiau karštu šnibždesiu:
— Ir kas toliau?
Mano širdies dugne slėpės degąs troškimas, kad galėčiau 

atsidurti to septynmečio gražuolės karalaitės vyro vietoje. Lau
ke vienodai pliauškėjo vanduo. Molinė lempelė, stovinti pas ma
no lovą, degė žema, alpia lipsnele. Bobutės balsas zįzo tylitelai
čiai, lyg vabzdžio sparneliai. Viskas buvo, lyg stebuklo paslap
tis, o iš jos dryko auksinis svajonių siūlas. Rodės mari, kad 
kanakados... seniai... kaž kokiu, nenustatomu, blandžių laiku, rin
kau sausas šakas miške, netoli keisto karaliaus rūmo. Ten tai 
vieną rytmetį ištiko mane laimė. Štai susimainiau moterystės 
vainikais su karalaite, gražia, kaip pati grakštumo deivė. Jos 
plaukuose švytavo juostelė auksinė, aukso auskarai kabojo jos 
rožinėse auselėse, aukso retežiu juosė jos liauną stuomenį ir au
kso lankeliai skambėjo ant jos puikiausių kojyčių čiurnelių.

Kad bobutė būtų autorium, kiek būtų gavus pridėti paaiš
kinimų prie tos trumpos, nykios pasakos! Pirmų pirmiausia bū
tų paklausta, kam karalius gyveno miške ištisus dvyliką metų? 
Antra, kodėl karalaitės neišleista už vyro? Viena ir antra Čia aiš
kus nonsensas.

O kad skaitytojai ir būtų lig šio punkto ištvėrę nekritika
vę, tai be abejo, išgirdus apie tokią keistą moterystę, būtų kilęs
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negirdėtas trukšmas ir iš visur būtų pasklidę protestai. Nes 
viena — šitos moterystės niekados nė bute nebūta, ir autorius 
pramano. Antra — kaipgi galėjo karalaitė, kilusi iš kariškių ka
stos, ištekėti už berniuko kunigiškos braminų kastos? Skaitytojai 
būtų įsitikinę, kad autorius, slaptai pasaka prisidengęs, eina 
prieš ilgos amžių tradicijos* pašvęstus religinius papročius ir vi
suomenišką tautos tvarką. Žinoma, būtų užbėrę dienraščius laiš
kais.

Todėl meldžiau Dievą visa širdim, kad bobutė, dar kartą 
į s i k ū ny d a fna, neateitų į pasaulį pažanginiu savo anuku,'autorium, 
bet iš naujo sena, atsilikusia bobute, paprastai sekančia pasakas.

—- Ir kas toliau? — paklausiau, laukdamas tęsinio plaukan
čia širdim. -

O bobutė kalbėjo:
— Karalaitė pasiėmė su savim savo mažutį vyrą ir liepė 

pastatyti didelį, iškilnų rūmą septyneriais vartais. Ten ji apsigy
veno ir ėmė auklėti berniuką.

Šokterėjau kelius kartus lovoje ir, stiprai apkabinęs pogal- 
vį, paklausiau:

— Ir kas toliau?
— Berniukas vaikščiojo į mokyklą, mokės daugel dalykų 

nuo įvairių mokytojų, o jam kiek paūgėjus, klausė jį draugai:
, — Kas yra ta gražioji dama, gyvenanti su tavim rūmuo

se septyneriais vartais?
Mažasis braminaitis ir pats įdomavos, kas buvo toji dama. 

Bet jis tiek teatsiminė, kad vieną dieną rinkęs sausas šakas, o 
paskui suėjo kaž kodėl daug žmonių. Visa tai nutiko be galo 
seniai... tikrai, niekaip jis neatsiminė smulkmenų..

Praėjo penkeri metai. Draugai klausinėjo jį tolydžio.
— Kas yra ta gražioji septyneriais vartais rūmų dama?
Vieną kartą berniukas parėjo iš mokyklos namo pasinėręs 

liūdesyje ir tarė karalaitei: "
— Draugai tolydžio klausinėja mane, kas yra ta gražioji 

septyneriais vartais rūmų dama, o aš nežinau, ką atsakyti. Pasa
kyk gi man. kas esi?

Karalaitė atsakė:
— Palauk, ateis diena, kurią sužinosi. ‘ 
Berniukas dabar klausė kasdieną: kas esi, gražioji dama? 
O karalaitė visados kartojo:
— Palauk... ateis diena..
Ir vėl praėjo treji ar ketveri metai.
Pagalios bramino sūnus neteko kantrybės ir tarė:
— Jei man šiandien nepasakysi, kas esi, gražioji dama, ži

nok, kad tuojau pat apleisiu tuos rūmus septyneriais vartais!
Į tai ji atsakė:
— Pasakysiu * tau ry toj.
Rytdieną, lyg tik jaunikaitis parėjo iš mokyklos, tuojau ėmė 

prašyti:
— Pasakyk man nors kartą!
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— Pasakysiu šią naktį po vakarienės, kai gulėsi lovoje.
— Gerai! - atsakė jis ir ėmė skaityti valandas, skiriančias jį 

nuo nakties.
O karalaitė nubėrė jo lovą baltomis gėlėmis; pripildė kva

piu aliejum aukso lempą ir užžiebus, pastatė galvose. Pa
skui papuošė savo plaukus, apsivilko gražiausiais mėlynais rūbais 
ir atsisėdus, ėmė skaityti valandas, skiriančias ją nuo nakties.

Kai karalaitės vyras pabaigė vakarienę, negalėdamas net val
gyti iš susijaudinimo ir nekantrumo, ir pagalios atsidūrė auksuo- 

' toje4oyoje, baltomis gėlėmis nubertoje, jis tarė sau:
Šią naktį tikriausiai sužinosiu, kas yra gražioji septyneriais 

vartais rūmų dama.
Karalaitė pasistiprino valgių likučiais, kuriuos paliko vyras, 

-■ o paskui nuvyko, eidama pamažu, į miegamąjį kambarį. Tą nak
tį ji turėjo išpildyti priežadą ir pasisakyti jam, kas esanti.

Žengė palengva laipsniais pas lovą ir sustojusi, pasilenkė 
prie jaunikaičio. Urnai pamatė, kad žaltys, kurs buvo pasislėpęs 
gėlėse, įsmeigė nuodingą gylį į jos vyrą. Ir štai bramino sūnus, 
jaunutis jos vyras, gulėjo gėlių patale, blankus, tylus ir negyvas...

Širdis liovės man ūmai plakus ir paklausiau, dusliai šnibž
dėdamas:

— Ir kas toliau?
— Kas toliau., pakartojo bobutė, lyg aidas.
Neverta, iš tikro, toliau austi pasakos.
juo toliau, juo rastųs ji negalimesnė ir nepatenkintų nieko. 
Septynmetis bernelis nežinojo, kad — jei yra kas nors toliau 

anapus kapo, — jokia bobutė nei prabobutė to apsakyti negali.
Vaiko tikėjimas nepripažįsta sunaikinimo fakto.
Neprileidžia, kad kas nors galėtų liautis buvęs, grobia mir

ties apsiaustą, vartalioja jį į visas puses ir klausia: Kas gi toliau?
Kaip gi suprasti vaikui, kad pasaka, pasakyta saldų vakarą, 

gali pasibaigti taip baisingai ir ūmai... Tai bobutė gavo atrakinti 
su raktu negalimybės vartus, atverti slaptingo amžinybės kam
bario duris ir.. pasakoti toliau.

Ji padarė tai labai paprastai. Pririšo mirusįjį kūną prie 
banano stuobrio, paleido jį su upės srove ir liepė burtininkui 
pasakyti tam tikrą užkeikiamąją formulą.

To užteko. Nes tą lytaus prisigėrusią naktį žuvo berniukui 
visa mirties baisa ir ji pasirodė jam giliu vienos nakties miegu.

Paskutiniams žodžiams dar nenuskambėjus, užkrito nuilsę 
vokai, miego prispausti.

Smulkus berniuko kūnelis plaukia paguldytas sustingimo 
laivėje per laiko bangą, o rytoj burtininkė - diena ištars užkeikia
mąją formulą, ir vaikas sugrįš į gyvybės ir šviesos pasaulį.

Taip esti visuomet, po kiekvieno ilgo ar trumpo miego.
R&bindranath Tagore.
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„Žydėk, kur ėsi pasėta“.
„Nepavyko man pasirinkti vyras“-* sako ištekėjusi moteris, 

ir pavydėdama mąsto apie savo laimingą seserį. Taip skundžias 
ir pavydi tokia siela, kuri tebesprendžia sulig žemiško pasiseki
mo matu ir visai dar nenumano tų palaimų ir pašventimo, kurių 
amžinasis gyvenimas tiekia savo išpažinėjams jau čia, šiame pa
saulyje. Kas mūsų žemiškiems norams yra apsivylimas ir nepa
sisekimas, tas mūsų amžinajai daliai gali būti išganymo ir pa- 
siliuosavimo kelias, ir kas žemėje atrodo „labai vykus“, tai žiū
rint iš augštesniojo pasaulio, gali būti sielai mirtis ir pražūtis. 
Tiktai sunkią gyvenimo naštą mums benešant, terieda „dva
siškas žmogus“, benešant lengvą naštą, ištyšta visa mūsų esmė 
net ir laimei tampame tuomet persilpni ir verčiame ją nelaime 
sau ir kitiems. Be tos jėgos, einančios iš širdžių, kurios sun
kiai yra kentėjusios ir daug apgalėjusios, net ir laimingos širdys 
neišlaikytų nė mažiausio bandymo, visa jų laimė stigtų to paš
ventimo, kurs kyla iš dieviškai atsimainiusios išganytųjų ir ken
tėtojų meilės.

Gilių giliausis nujautimas sako mums: kiekvienam žmogui 
skirtas likimas turi savo visai tikslios prasmės amžinajam jo sie
los gyvenimui, jo augštesniosios valios prasimušimui per siau
ras gamtos padaro ribas. Tą viršeniškąją prasmę kiekvieno žmo
gaus likime pažinti ir sulig ja mąstyti ir gyventi, tai yra tikra 
žmogaus garbė. Iš tikro, kiekviena siela turi šioje žemėje ne tik 
pasaulinį uždavinį ir pasaulinį pašaukimą, bet dar ir viršžemišką 
uždavinį, kurs stovi augščiau už visus pasaulinius darbus, ku
riam turi tarnauti visa, kas žemiška ir kurs vienas te - o
gali apsaugoti žemišką veikimą nuo niekingumo ir klai
dų. Ir juo sąžiningiau siela mato savo ypatingą ligą ir juo 
širdingiau stengias pakilti virš savo mirtingojo aš—juo tikriau 
supras ji šitą sau paskirtąjį viršžemiškąjį uždavinį ir pro visus 
skausmus ir priespaudas paregės žibant savo laimę. Nes kiek
viena nesuprantama sunkenybė, kuri mus slegia, kiekvienas be
prasmis atsižadėjimas, kurs mus kartina ir gimdo mumyse pavy
do, ūmai įgauna prasmės, kaip tik mes įsileidžiame amžinąją švie
są, kuri Kristuje yra tapusi apčiumpamai žemiška tikrenybe. Kad 
ir visi keliai būtų mums užtverti, niekados niekas negali mums 
užginti savo tame neatmainomame likime elgtis taip, kad visas 
mūsų darbavimasis, kalbėjimas, tylėjimas ir mąstymas būtų Kris
taus sekimas, o ne įžulo ir neišmintingo gyvulio sekimas.

Tam į zykus, šios žemės vargai ir trūkumai jau nebeturi ga
lios ant mūsų. Mes gyvename tame, kas viską papildo, mes • 
kenčiame tame, kas viską apgali, mes esame kantrūs tame, kas 
viską yra atleidęs—ir tuomet visiškai tesuprantame, kodėl pa
sakyta: „Duoti yra didesnė laimė, negu imti“.
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Bet kur žmogus į tai, kas jam lemta, težiūri kūno akimis, 
tie nuo augšto ir ne iš vidaus, ten ir blogas ir geras visados 
teatneš jam nelaimės ir joks augštesriis reginys nenušvies jo ap
graibomis ėjimo tamsybių. Nes žmogus yra sutvertas Dievo 
linkui, jo laimė ir nelaimė šaukias šviesos ir palaimos iš augš
to—o kur jis apie savo laimę ir nelaimę kalba taip, tartum ne
būtų Dievo danguje, ten krankia jau varnai aplink numirėlį.

Fr. W. Förster.

s ■

Svetimoje padangėje.
Senai nutilo, paskendo slėpiningoje vasaros tyloje gražus 

(iololobovo parkas. Miega sodas, miega viduramžio stiliaus, 
gražiais klombais apsupti gražūs grafo Raefsrio rūmai. Nutilo 
ilgai vakarais skambančios jausmingos pijanisto sonetos. Tyli 
sodas tyli marguliuojanti žvaigždutėmis padangė. Tik toli 
lankoje skamba atgarsiai šienavusių lankoje sodiečių dainos: 
„Volga, Volga mat’ radnaja“, tai vėl girdėti keleto nedarnių 
balsų garsai.

Nutilo daina ir nieks daugiau nebepertraukė nakties ty
lumos. Naktis vis labiau glėbė gamtą ir supo savo glėbyje. 
Po karštos vasaros dienos buvo šilta, graži, šviesi naktis.

Sodo vienoje dalyje, priešais gražią, plačią kaštanų alėją, 
stovi nedidelis, medinis namukas — vasarnamis. Prie namuko 
žydi rausvų rožių krūmeliai, palangėmis pakėlusios aukštus 
stiebelius žydi gėlės. Po aukštais, žaliais alyvų krūmais kvie
čia vakarais pasvajoti arba vidurdieny pasislėpti nuo karštų 
saulės spindulių patogūs suoleliai.

Dabar viskas tarsi užmigo, paskendo nakties burtuose, 'l ik 
vienas mėnulis plauko tarpe žvaigždučių ir gėrisi gražiuoju 
sodu ir jo slaptinga tyla.

Išeina iš namuko keletas baltų, it deivės iš ežero, mergai
čių. Basos, palaidomis kasomis vikriai pasisuka, lyg pąjutu- 
sios nepaprastą laisvę. Šilta naktis gaivina jas, it vakaro 
rasa gėlių žiedelius po kaitrios dienos. Suskamba linksmas 
juokas? bet jos tuoj pajunta nakties ramumą — susimą
sto ii tyliai, pamažu eina plačia alėja. Štai graži, žalumais 
apipinta altana, čia kryžmais kertasi dvi ilgos alėjos. 
Mergaitės buvo beeinančios altanon, jos ten mėgdavo 
rymoti. Bet dabar tyli naktis jas slėgė joje. Ir jos 
pasuka i alėją, kurios gale rado gražią aikštelę; iš kur buvo 
atviias dangus ir matėsi jame mėnulis. Tyliai susėdo. Nu
stebęs žiūrėjo į jas mėnulis, stebėjosi krūmai ir dangus, o 
žvaigždutės mirkčiodamos, tartum gyrėsi, jog jos senai pažį
stančios tas baltas deives ir žinančios, kas joms neduoda ra
miai ilsėti naktužės glėbyje. Liūdnos sėdėjo mergaitės — ry-
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mojo. Nesidžiąugė jos gražumu nakties svetimame krašte. O 
liūdni garsai, it malda iš karštos krutinės, plaukė į padangę:

Leiskit į tėvynę, 
Leiskit pas savus! 
Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivins jausmus

Dar labiau nustebęs klausėsi sodas, klausėsi susimąstęs 
dangus, nes jis čia niekumet negirdėjo tokios liūdnos, keistai 
šioje padangėje skambančios dainos. Panaktinis, išgirdęs ne- 
paprastą dainą ir išvydęs baltas figūras, išsigandęs žegnojosi 
tris kartus dideliu pravoslavų kryžium, nes manė, jog dūšelės, 
negaunančios poilsio kapuose, susirinko pagalbos prašydamos.

Tuo tarpu jaunuolių mintys, drang su dainos atbalsiais skrido 
tolyn, tolyn: kur Nemunėlis tyliai banguoja, kur sodnely rai
boji gegutė kukuoja, kur daržely nebelaistorna vysta rūta. At
siminė jos senąją močiutę, kuri, kaip ant Nemunėlio svyro nen
drelė— taip verkia dukrelės, palikusios našlaitėle. Ar jos su
grįš pas ją kada? O sugrjžusios, ar beras savo tėvelius, savo 
samanotą bakūžėlę? Gal atras vien pelenų! Ir vaizduojasi joms 
ramus, tylus vakaras; daržely sėdi tėveliai, liūdi savo dukre
lės, kurią gyveninio sūkuriai atskyrė nuo jų, pagavo ir nunešė 
kaž-kur toli. Kur? — Jie nežino. O gal mirtis ją priglaudę 
— mano sena motinėlė ir gailios ašaros krinta per jos senus 
raukšlėtus veidus...

Bet netikėtai grįžta ji gyva, linksma. Kaip džiaugiasi 
dukrelė, kaip džiaugiasi senieji tėveliai....

Bet tas saldžias svajonėlės aptraukė skaudi’ abejonė: gal 
joms nusiraminimas bus šalti tėvučių kapeliai, o kur buvo gim
toji bakūžėlė —- gal kranks tik juodas varnas!?

Jau seniai mėnulis, sugraudintas lietuvaičių liūdnomis dai
nomis, pasislėpė, kad žvaigždutės neišvystų sugraudintą jo 
visuomet rūstų veidą. Tik jos, lietuvaitės, liūdnos dar žiurėjo 
į žvaigždutes, tartum ieškojo ten paguodos, tartum klausė:

— Ar kada nors dar sugrįšime?
Joms lyg atsakydama nusirito viena žvaigždelė vakarų 

padange. Ji ramino jaunas širdis... Miliutė.
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Sudiev, gėliuoti krantai!
Sudiev, gėliuoti krantai, mano lakiųjų svajonių karalija, 

linksmos fantazijos eldija. Gailu jus palikti, nes jūsų globo- 
praslinko nekaltosios kūdykystės dienelės, malonus progimnazij 
jos laikas. Čia dar mažiukė žarstydavau v smėlį, skindayau gėles, 
lakstydavau su margomis plaštakėmis. Čia su mokslo ir idėjos 
draugėmis pyniau gėlių vainikus, dainavom ir svajojom .. Čia pra
ėjo maloni, graži kūdykystė,..lakštutės dainos žavima, saulutės 
spindulių viliojama, mylimos motutės globoj. Praslinko ji dažnai 
ir smarkių audrų lydima. Nors daug malonios bangelės nunešėt 
mano skausmo atbalsių Nemuno globon, tačiau viskas tildavo, 
nes aplink vien medžiai ošė, bangos plesdeno, mamytė mylėjo...

Ir taip jau paskutinį kartą, v laimi ogiau šią gyvenimo perijodą 
ateinu tavo globon, brangioji Šešupe... Kaip brangi ši valanda! 
Dieve, kiek gražių atminimų slenka vaizduotėj, kiek gražių jau
nystės svajonių... Laiminga jaunyste, tu aro sparnais skrendi į 
amžinybės beribę, nė valandėlei nesustoįi pažiūrėti, koks grožis 
ir meilė tave siaučia... Tu skrendi į dausas, į žvaigždyną... Kame 
jaunystė skaisti liepsnoja, ten žvaigžės kelią jai puošia, ten slaptin
gas mėnuo nušviečia širdies slaptybes, ten maloni saulutė sklei
džia auksinius spindulius

Kaip gailu skirtis... Skausmas suspaudžia jautrią krūtinę... 
Ašaros veržias... Bet... ten liko būrelis malonių draugių. Juk taip 
pat labai pamylėjau jaukų at-kų ratelį ir pasiilgau tų nepaprastų 
valandų dirbant idėjos darbą... Jaučiu, kaip smarkiai plaka jaunoji 
širdis, kaip rausta skruostai, kaip džiaugsmo ir vilties ašara akyse...

Gal daug kas pranyks kaip sapnas, daug atminimų malo
nių ir brangių išdildys gyvenimo proza, tačiau gėliuoti krantai, 
mano skaisčiųjų svajonių brangi vietelė, mano tylios jaunystės, 
žavėtoja niekumet neišnyks ir atminimų... Brangieji krantai, bū
dama toli nuo tėviškės, aš jus sapnuoju, vis tokius gražius, 
pas! aptingus... v

Sudiev, Šešupės krantai,.. Sunku man skirtis... Ašaro svilgo 
blakstienas... Šaukia darbas ir pareiga...

, Taip, aš pamaži skrisiu iš tėvučių namų, pamaži, kaip pauk
štelis, kurs mokosi skrajoti. O išlėkusį plataus gyvenimo pa dangę 
suprasiu, jog ten, kur gėliuoti Šešupės krantai, pilkosios lakštu
tės daina, kur jaukūs tėvučių namai, ten buvo meilė, ramybė, 
ten laimė...

Tik vieno prašau, Augščiausias Kūrėjau, kad paskutinę ma
no šio gyvenimo valandą galėčiau mintimis atskristi į šias šir
džiai brangias vietas ir tarti:

„Sudiev, gėliuoti krantai, mano jaunystės aidų karalija, ku
rie viliojot siekti dangaus žydrumos, siekti Amžinybės...

Mėnulio Sesuo. 
Marijampolė 1924—IX—22 d.
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Vaidilutės, sukruskit!
Rašydama apie Žemaičių Ateitininkų Konferenciją, sakiau 

mergaičių negyvumo, kaž kokio lygiažiūriškumo priežastį esant 
nedrąsą. Dabar, peržiūrėjus paskutinįjį „Naujosios Vaidilutės“ 
numerį, pati jau nebežinau, ką manyti. Kas gi to numerio tu
rinys? Be straipsnių, parašytų nejaunimo, keturi trumpučiai lyriški 
rašinėliai. Štai visarknpagamino pačios mergaitės.

Juk jau, rodos, kada kada, bet atostogų metu tai jau yra 
ir “medžiagos ir laiko rašyti. Tiek kongresų, konferencijų, ek
skursijų, įvairių nuotikių. Ir visa tai praėjo be jokio aido vienin
teliame moteriško jaunimo laikraštyje. Net ir apie tą pačią Atei
tininkų konferenciją Mažeikiuose, kur juk mergaičių atskirai po
sėdžiauta, svarbiais klausimais tartasi—nė žodžio! *). Per visus tuos 
susirinkimus, kongresus tiek girdėjote paskaitų, kalbų, diskusijų 
—juk mąstote ką nors apie visa tai, galvojate, reaguojate kaip 
nors, žinote, kas jums patinka, kas ne ir dėl ko; ko trūksta, 
kas reiktų padaryti ir t. t. Juk šis tas iš to viso gal vienai ki
tai ir nevisai aišku—tai kodėl gi tylite? Kad ten pat, tuojau, 
nieko nepasakote, tai dar suprantama: esate nedrąsios, nepratu- 
sios greit formuluoti savo mintis, bet paskui, namie gerai ap
galvojusios, mintis gražiai sutvarkiusios — kodėl nė žodžiu ne
atsiliepiate, tartum visos tos draugijos, visas tas jūsų judėjimas 
—tai vien tušti niekai, kurie nėmaž jums nerūpi, o dalyvaujate 
jame ot taip sau, dėl to, kad tokia dabar mada.

Kas tai yra? Kaip sakiau, nedrąsa to tylėjimo aiškinti ne
galima, nes juk rašytojų nė viena nematys ir negirdės nei re
dakcijos jos rašinį kritikuojant, nei skaitytojų skaitant. Ar čia 
yra kaž koks apatiškumas, ar apsileidimas? O gal tai rodo, kad 
mūsų mergaitėms per mažai rūpi rimtesni dalykai, kad joms te- 
įdomu flirtas, parėdai, pramogos?

Nemanau taip. Jei yra daug tokių lengvabūdžių, tai, antra 
vertus, nemaža yra ir tikrai rimtų, tikrai norinčių būti žmonėmis.

Štai turiu prieš save vieną vokiečių laikraštį „Jugendziele“. 
Koks turinio įvairumas ir gyvumas! Visi pačių mergaičių rašy
tieji straipsneliai labai aktualūs, praktiški, įdomūs. Jos nekartoja 
kaž kur išskaitytų sakinių, neteoretizuoja, bet rašo tai, ką mato, 
ką daro, ką yra patyrusios, ką pačios galvoja ir jaučia. Štai vie
na rašo, kaip sušelpti vargstantį vidutinį luomą—ne abstraktiškai, 
bet ką ji pati ir jos draugės, tuojau, dabar privalo daryti, norė
damas sušelpti; kita apie namines šventes, iškilmes, kaip per jas 
parodyti savo meilę tėvams ir namiškiams; dar kita apie pado
rius ir gražius drabužius, apie šokius ir t. t. Beveik kiekviename 
numeryje yra tam tikras skyrius, užvardintas „Prityrimai“. Ten 
aprašoma įvairūs pergyventi dalykai, pav., kuopų vakarėliai, ke
lionė su prieglaudos vaikais, ekskursijos ir 1.1. Iš viso to trykš
ta gyvas, turtingas gyvenimas.

Mažeikių konferencijos aprašymas buvo atsiųstas, tik truputį pavėla
vo j anąjį numerį, kadangi korespondencijos autorė buvo susirgus. Red.
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Pas mus to nėra. „N. Vaidilutėje“, be korespondencijų (ir 
tų paskutiniajam numeryje jėra viso labo dvi trumputi), daugiau 
šia rasi lyriškų rašinėlių. Žinoma, lyrika yra labai svarbi litera
tūros šaka. Kas jos nemėgsta ir nėra jos pagaunamas? Bet 
kad lyriką padarytų įspūdžio, ji turi būti stipri, originali. Jei ly
riški rašinėliai tėra nudėvėtų, šabloninių, seniai pakyrėjusių sa
kinių rinkinys, tai nėra pasaulyje nuobodesnės literatūros rūšies. 
Tai tikras—atleiskite trivijalų palyginimą—seiliojimasis. Nei ji 
duoda ko nors protui, nei širdžiai, nei valiai. Taigi kas nesijau
čia turįs tikros tveriamosios galės, tas, metęs lyriką, verčiau te
rašo ką kita. Poetu ne kiekvienas gali būti, užtai kiekvienas gali 
ir turi mokėti nuosakiai ir aiškiai išdėstyti raštu savo mintis. 
Rašytinų minčių visados rasite, tik pratinkitės pastebėti visa, kas 
yra aplink jus ir jumyse, svarstyti pačios save, davinėti sau sa
vo vidujo stovio apyskaitą—tuomet ir galėsit parašyti apie labai 

i aktualius, gyvus klausimus.
Savo kuopelių susirinkimuose juk retkarčiais skaitote savo 

parašytus raferatėlius. Labiausiai vykusieji, nukritikuoti ir aps- 
svarstyti kartu su draugėmis, galėtų eiti į „Naująją Vaidilutę“ 
Tik reiktų jiems skirti tinkamas temas, ne tokias, kaip vienoje, 
kuopelėje, kur 3- klasės mokinės gavo vieną kartą rašyti apie moterų 
teises, apie kultūros eigą ir kitų panašių. Ką vidurinės mokyk
los mokinė gali pasakyti tokiomis temomis? Ji, žinoma, ieŠKOs 
knygų tuo klausimu ir atpasakoja iš jos šį tą. Ir dažnai tas 
atpasakojimas nevykęs, nes kas svarbiausia, to nėra, o antraeiliai 
dalykai užima per daug vietos. Tokių rašinių vertė labai maža 
ir jie, žinoma, netinka „N. Vaidilutei“. Bet kodėl negalit pasi
rinkti kitokių temų, iš savo pačių gyveninio? Juk tiek jų yra ir 
tokių įdomių. Pavyzdžiui, imkime nors santykius mokyklų jau
nimo su tėvais. Tai be galo svarbus muųis'klausimas ir, reikia 
prisipažinti, kad toje srityje viešpatauja nemažas čhaosėlis, kurį 
reiktų nušviesti ir sutvarkyti. Arba vėl santykiai su draugais, 
įvairūs mokyklos konfliktai. O kokia svarbi tema „melas mo
kykloje ir jaunimo gyvenime“. Juk nors kartą reiktų pradėti 

# bandyti juo atsikratyti, nes taip, iš tikro, visos mokyklos yra ne 
tiek mokslo, kiek melo, apgaudinėjimo mokyklos.

Visose šiose srityse būtumėt visai „namie“, galėtumėt pa
sakyti savo žodį. Ir kaip tai būtų įdomu ir naudinga! Kiek 
vieni iš kitų galėtumėt pasinaudoti, kiek paraginimo ir energijos 
pasisemti! Lig šiol visi tokie klausimai juk beveik visai nėra pa
liesti pačių mergaičių. Tai kam gi jums ir savas organas?

Taigi, sukruskite ir šiais mokslo metais pabandykite gy
venti gyviau! Marija Pečkauskaitė.
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Marie Eugenie delle Grazie
ir jos kelias į Dievą.

(Jos 60 metų amžiaus sukaktuves paminint).
Austrų poetė rašytoja, apie kurią čia ketiname suteikt pluo" 

štą žinių mūsų skaitytojoms, yra, anot prof. Šniurerio, į moteri
škumą ir literatiškurrią perkeltas Mocartas.

Gimė ji 1864 m. rugsėjo m. 14 d. pietinėj Madjarų (Veng
rų) žemėj Banato krašte. Jos tėvas Cezaris delle Grazie, kalnų 
kasyklų direktorius, buvo kilęs iš Venecijos patricijų giminės, o 
motina prancūziškos kilmės iš Hamburgo. Iki dešimtų metų ji 
gyveno savo gimtojoj vietoj, o paskui, tėvui mirus, su motina 
atsikėlė į to meto Austrijos žemių sostinę Vieną lankyti čia mo
kyklas^

Į poezijos šventnamį ji įžengė jau tokiame amžy, kuriame 
kitos mergaitės dar žaidžia su lėlėmis; o tuo metu, kai jos ly
ties draugių mintys daugiausia dar yra nukreiptos į šokių pa
mokas arba kad parašytų be rašybos klaidų klasės rašto dar
bus, ji jau parašė tautinę karžygių poemą ir nusistatė planą mo 
dernam epui didingiausiu stilium.

„Die delle Grazie“, kaip ją vadino, buvo tik septyniolikos 
metų, kai išėjo pirmasis jos „Poezijų“ (Gedichte 1882) rinkinėlis, 
gražus 200 puslapių storumo sąsiuvinis; o jame sudėtos eilės 
dalinai buvo parašytos tebesant jai 10—12 metų. Tuo metu ji, 
sėdėdama kaipo vienišas kūdikis savo gimtinės šiluos, kaip pati 
pasakojasi, „pakeltu tonu kalbėdavusi su pati savim, ir į tuos pa
sikalbėjimus tai šen tai ten kaž kaip atsitiktinai įsiterpdavo ri
mas“; šiuos monologus ji dažnai .dainuodavusi, jai net neateida
vę galvon juos surašyti. Jos šios kūrybos pagrindinį bruožą 
vienas kritikų apibūdina kaip „kūrybą tokios širdies, kuri, būda
ma giliai sužeista žiauraus išorės pasaulio, puola į mūzos glėbį, 
širdies, kuri džiaugiasi laime arba kenčia, svajoja, galvoja ir ku
ria; bet tąs skausmas tai ne nuvalkiotas arba virtęs poezijos 
mada, derąs tik menkoms sieloms“. Jos genijus (arba jos de
monas, kaip ji pati vadina joje gyvuojančią poezijos paskatą) 
gyvuoja, kaip žemės dvasia, gamtoje ir su gamta; iš čia ir eina 
jos mistinis stebėjimas, kurio dėka ji sugeba gamtą ir jos reiški
nius artimai surišt su sielos nuotaikomis. Jos skambios eilės ir 
rimtai gilios mintys, augštas jos genijaus pakilimas lyg verčia 
manyt, jog tai nėra atsitiktinas žodžių žaidimas, kai jau jos pat
sai vardas—Eugenie delle Grazie—apreiškia genijų ir graciją.

Literatūros istorininkas Byzė sako, jog jos novelės augšti- 
na stiprias, užsispyrusias sielas, meilės nugalėtas, tačiau trijum- 
fuojančias aistroms; o jos „Poezijos“ rodančios „nesutariamus 
regėjimus, retoriką ir refleksiją, demonišką aistrą ir staigų minčių

t*
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polėkį“. Tos prieštaraujančos savybės esą suprantamos iš jos 
pačios-prisipažinimo1)-

„Araber, Gallier, Römer und Barbaren, 
und der Normannen sturmgebräunte Scharen, 
der Trotz des Nordens und des Südens Glut 
begegnen brünstig sich in meinem Blut“.

Savo amžiaus laikotarpį tarp 20 ir 30 metų, taigi per tąją 
dešimtį metų, kurie moters gyvenime yra patys gražiausi, ji, bū
dama atsidavusi savo genijaus tarnaitė, dirbo kurdama savo di
delį epą iš prancūzų revoliucijos laikų, savo svarbiausią poezinį 
veikalą „Robespierre“ (1894), kuris susyk pakėlė poetę į vokiečių 
kalbos didžiųjų poetų pirmąją eilę. Šiuo veikalu ji buvo užsi- 
davusi tikrai nelengvą uždavinį: jai tekosudirbt ne tiktai reikalin
gąją į s tori j o s literatūrą iš prancūzų revoliucijos, bet pagrin- 
dingai išstudijuot priimant savęsp ir jos socijalines prielaidas 
kaip ir jos politinę bei socijalpolitinę veikmę įžymiausių šios 
srities autorių veikaluose nuo Markso iki Vogelsango. Ir jos 
sukurtas veikalas nepatapo koks mokslininko eiliuotas darbas, 
kaip jai kartkartėmis prikišima, bet, greičiau atvirkščiai, vietomis 
rodo beveik per drąsų fantazijos skrajojimą, didelę spalvų švie
sos jėgą išdekoruojant apstingąs scenas, kokių reikalavo me
džiaga.

„Robespjeras“ turėjo didelio pasisekimo ne tiktai autorės 
žemėj, bet ir užsieniuose: didieji prancūzų ir anglų žurnalai il
guose eskizuose plačiai šį epą nagrinėjo. Bet jau ir prieš tai 
mūsų poetė buvo nusiskynus tūlą gražų žiedą nuo garbės liaurų 
medžio, pelnydama džiaugsmingo pripažinimo: už tautinę poemą 
„Hermann“ ir už tragediją „Saulius“ (1884) jai buvo pripažinta 
pirmoji premija Fröhlich’o (Grillparzer’o) Stiftuiig’o; premijas skir
sčiusi kolegija didžiausiai nustebo, kai vietoj subrendusio vyri
škio prisistatėkaipo premijos laimėtoja, devyniolikos metų mergina.

Kelionė Italijon 1886—87 m. pagamino poezijos knygas 
„Italische Vignetten“, kurios yra vienos iš dvasingiausių eiliuotų 
knygų vokiečių kalba ir drauge kupinos gyviausio poetinio juti
mo. Tuomet iš jos plunksnos ištekėjo ir novelės, pasakojimas 
„Die Zigeunerin“, toliau „Der Rebell Bozi“; visos jos vaizduo
ja rašytojos gimtinės gyvenimą pietų Madjarijoj, kaip kad ir 
paskiau antrašte „Liebe“ ir „Vom Wege“ (du rinkiniai) sujung
tos novelės, istorijos ir pasakos. Dar reikšmingesnė yra šio 
meto rašytojos draminė produkcija: gilios prasmės alegorija „Mo
ralische Walpurgisnacht, ein Satyrspiel vor der Tragödie“, drama 
eilėmis „Der Schatten“ ir socijalines dvasios drama „Schlagende 
Wetter“; ši paskutinioji vaizduoja darbininkų ir darbdavių gyve
nimą; nors autorė čia neturėjo jokios partinės tendencijos ir 
šviesą bei šešėlį lygiai paskirstė tarp vienų ir kitų, tai vis dėlto 
šis veikalas buvo priskirtas į partinę socijaldemokratų literatūrą.'j

x) Deutsche Literaturgeschichte von A. Biese III. B., München 1920, 
686 p.
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kokio džiaugsmo del to autorė nebus jautusi, nes ji buvo visa
da turėjusi prieš akis Freiligrath'o pasakymą, jog poetas turi 
stovėt augstesnėj vietoj, negu ant partinės sienos viršaus. Nors 
reikia pasakyt, jog mūsų poetė mielu noru ir kartkartėmis net 
labai aistringai užkliudydavo dvasines gadynės kovas: antai, „Ro- 
bespjere“ ji labai karštai stoja už monizmą ir hekelizmą, kaip kad 
ir vėliau romane „Heilige und Menschen“.—Už dramą „Der 
Schatten“ jai buvo pripažinta Bauernfeld’o premija, už tragediją 
„Ver sacrum“ Vokiečių Liaudies Teatro premija.

Taip tat laimėjusi garbės ir nugalėjimo palmes lyrikos, epi 
kos, dramos ir novelės srityse, delle Grazie ryžosi išmėgint sa
vo jėgas ir romano srity, kame statoma nepalygini didesnių rei
kalavimų nekaip pasakojime taip fantazijai, taip ir komponavimo 
bei išplėtojimo menui. Tuo būdu kilo jos, tikrai sakant, pirma
sis romanas (po bijografinių jos pasakojimų), iš didžiojo karo ga
dynės, pavadintas „Homo“ Tai yra neabejotinas reikšmingiau
sias produktas visoje literatūroje/kur stengiamasi atvaizduot šio 
karo metų įvykiai ir dvasia Jei pirmiau stebėtasi laikant su
brendusio vyriškio darbais jos „Hermaną“ ir „Saulių“, tai dabar 
rodėsi tiesiai nesuprantama, kaip visą laiką Vienoj gyvenanti, nuo 
visų militarinių dalykų iš tolo stovinti moteris sugebėjo taip tei
singai iki smulkmenų, lyg būtų pati visa tai regėjusi, atvaizduot 
gyvenimą karo laukuose ir apkasuose Panašiu intuitiviu įsijauti
mu paskiau ji savo veikale „Der Liebe und des Ruhmes Kränze“ 
mokėjo plastingai ir gyvai atvaizduot Vieną kongreso metais.

Dar reikia paminėt, jog delle Grazie judina savo raštuos ir 
psichologijos problemas, būtent, telepatijos, taip antai savo auto
biografiniame romane „Eines Lebens Sterne“ ir 1917 m. išėju
siose novelėse „Traumwelt“. Šios srities reiškinių gal būt rei
kia matyt ir tame didžiame jos gyvenimo įvyky, kuriuo yra jos, 
visiškai netikėjusios Hekelio mokinės, a t s i v e r t i m a s į Ka
ta 1 i k ų B a ž n y č i ą.

Taip yra buvę 1912 m., vieniems metams praėjus po min
ties Vienos teologijos ir filosofijos profesoriaus Laurenco Miulne- 
rio, jos buvusio dvasinio tėvo ir jos talento „atradėjo“ bei rė- 

1 mėjo, ir taisv metais, kai Vienoje buvo susirinkęs Eucharistijos 
Kongresas. Šio kongreso metu tat mūsų rašytoją, gyvenusią pro
vincijoje, viduje kilęs nenugalimas balsas privertė tuoj grįžt į 
Vieną ir nuvedė ją į bažnyčią prie klausyklos tuo metu, kuomet 
joje buvo atsisėdęs kunigas. Po valandos, Dievo malonės spin
dulio užgauta, ji išėjo iš Dievo namų jau kita, negu buvo įėju 
si. Ir nuo to laiko jos gyvenimas ir kūryba stovi po tikėjimo vėliava.

Toks yra ir jos jau minėtasis romanas „Homo“, vaizduo
jantis didžiojo karo laiką .„Kokius gerus, kokius taurius, kokius 
kilnius padarė šis laikas visus, kuriuos užklupo esant tyros 
širdies! Ir kaip dvigubai griežtai jis atmetė ir dar toliau pastūmė 
į gyvulį visus, kurie neišlaikė šio bandymo!“

Šių karo knygų karžygį s yra vienišas kūdikis. Šiurpulingas 
įvykis atveda į ketverto karo vyrų tarpą vieną pabėgėlį kūdikį,
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kurio motiną rusų kazokai išgėdino ir nužudė. Tie karininkai 
ir pavadina jį Homo. Svetimas ir toli nuo savo gimtinės skursta 
tas kūdikis, sustingęs nuo baisaus jam nesuprantamo įvykio, 
kuris išplėšęs jį iš mylinčios ir rūpestingos motinos rankų svie
dė staiga į karo beprotybes, pastatė besižudančių žmonių tar
pam Ir tas kūdikis užduoda tą giliausią ir baisingiausią klausi
mą, kurį karo gadynė kėlė prieš mus: ^Kodel žmonės žudosi 
vienas kitą?“ Ir mokslininkas bei filosofas Vilanderis nebeturi 
atsako į tą klausimą. — Homo palieka su keturiais vyrais. Jis 
nesuranda tilto prisiartinti į juos. Užtat jis randa kelią į gyvu
lius, į šunis, kurie gyvena drauge su kareiviais ir tarp savęs la
bai keistai pasikalba su vieni kitais Ir būdamas visai vienų vie
nas, Homo atranda kelią į sunkiausią ir palaimingiausią viso 
žmoniškumo dalyką: į dovanojimą. Tai didžiausia ir daugiausia 
sujudinanti knygų scena: pasibaisėjime sustingęs Homo, iki šiol 
neturėjęs nei balso nei ašaros išreikšt tam, ką jis matė vieną tą 
baisiąją naktį, dovanoja paimtan nelaisvėn kazokui, kurį jis buvo 
pažinęs esant motinos užmušėją, tam kazokui, kuris per dienas 
ir naktis verkia nepasiliaudamas niekam nežinant to priežasties, 
—dovanoja jam ir pravirksta išganomomis ašaromis. Tada karo 
kaukime suskamba pasaulį nugalinti melodija — Nazareto melodija. 
Joje randa save ir lakūnas Atentaleris po skaudžiausių vidaus kovų, 
nugalėjęs didžią kaltą meilę. -Jai taip pat nusilenkia ir pagarsė
jęs galvotojas Vilanderis, kai sužeistas guli vienas vienoje Vie
nos ligoninėje ir patiria, jog jo jauna žmona pametė jį ir susidė
jusi su kitu teršia jo vardą. Ir jis išgirsta tą melodiją ir ištaria, 
jog meilė nugali. — Vienas kritikas trumpai taip abibūdina šį 
veikalą: „Tai yra karo knygos, kurių karžygis yra vienišas kūdi
kis. Tai knygos, kurios pasakoja apie vienos tautos šventas au
kas bei kovas ir pasibaigia Nazarete“.

Taip tat, jei mūsų rašytoja jau ir pirmiau žvelgė į pasaulį 
iš augštumos, tai tik dabar, į visa žemiška išmokus žiūrėti sub 
specie aeternitatis, ir pati aeternitas, amžinybė įgavo jai augščiau- 
sios ir giliausios prasmės. Ir šitai įvyko jai susiradus kelią į 
Dievą. Kokio to kelio būta, visai nesenai, prieš dvejetą metų, 
pasipasakojo ji pati viename katalikiškame Austrijos savaitraštyje: 
„Mein Weg zu Gott“1) Tą pasipasakojimą ir paduosime čia iš
tisai jos pačios žodžiais:

—• Būta dviejų kelių, kuriais Dievas mane vėl atvedė pas 
save. Vienas, tai kurį parengė slaptingai proto apsivylimas; jis 
jau senai glūdėjo mano pasąmonėje, nuo seniau ir nuo pirmiau, 
kaip aš, gal būt, įgalėjau nujaust; jis vis darėsi aiškesnis kiek
vieną kartą sudūžtant bet kuriai modernosiös fizikos „hipotezei“. 
Antrasis kelias tai buvo sielos kelias, manosios sielos, kuri 
vieną gražią dieną, stebėdama visa tai, kas, paprastai, vadinama 
valia ir prisistatymu, pradėjo šiuo keliu žingsniuot kaip nakties 
keleivė; ji žengė taip tvirtai ir su mirtina panieka visa to, kas

!) Das Neue Reich, 1921 1922 m. Nr. $2.
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buvo mano aš, jog aš dar ir dabar, po keliolikos metų, galiu 
apie tai pagalvot tik truputį pasibaisėdama. Tai verta papasakot. Ir 
šventajai Dvasiai suteikiant man malonės,aš čia mėginsiu tai padaryt

Tai buvo 1912 metų vasarą. Tais metais, kurie turėjo gar
bingą Eucharistijos Kongreso ženklą Bet ką man tuomet reiškė 
koks EucharistijosKongresas? Man daug daugiau rūpėjo tasai 
šarvuotas įsakymas, kurį buvo išleidęs to meto Venecijos patri- 
jarkas prieš per daug pasileidusią madą, iras viešai dėl to pa
reiškiau savo nusistatymą iš paviršiaus taktingu, tačiau nedrąsios 
pajuokos prisigėrusiu atsakymu. Tasai, tikrai jau senai užmirš
tas, straipsnis pasirodė viename iš didžiųjų Vienos dienraščių, 
atkreipė į save dėmesio ir aš pati su kai kuriuo pasitenkimu, 
jutau jį kaip pamatavimą to, ką as tuomet dar vadinau manąja 
pasaulėžiūra. Su tuo aš išvykau atsigaivint vasarodama.

Daug kaž ko sunku, man pačiai dabar dar neišsakoma 
buvo tuomet vos tik už manęs. Keletas kaip tik ne iš maloniau
sių kasdienio gyvenimo reikalavimų prieš mane. Tarp jų reika
las rudenį pakeist mano gyvenamąjį butą. Naujuosius kamba
rius aš jau žinojau. Kad aš juos galėčiau pasidaryt jaukesniais 
ir kad pašalinčiau tas neįmanomas nuotaikas, kurios vis s’ėgė 
mano sielą net ir puikiausioj gamtoj, aš nusibraižiau mano nau
jojo buto planą, kuiiame pasižymėjau ir kuriame kambary ku
rie baldai stovės. Taip tat buto vidus buvo nustatytas jau prieš 
kelias savaites iš anksto. Šiame darbe, kai aš ytin buvau užsi
ėmusi mano miegamuoju kambarių, man susyk, kaip kokiame 
„trance’o“ stovy, užėjo keistas atsiminimas: „Šį butą, ypač šį 
kambarį, tu jau žinojai senai ir daug pirmiau, negu tu juos ap 
žiūrėjai tavomis kūno akimis“. Bet kur? kaip?

Namai, kuriuose aš buvau nusisamdžius butą, buvo tik ką 
pabaigti statyt. Rods, pirmu kart į tą butą pažvelgus, jie mane 
keistai pritraukė. Bet tada aš neturėjau tokio atsiminimo, kuris 
man dabar taip galingai ir beveik nerimastingai užėjo. Ir štai 
man susyk paaiškėja: Tu šį butą sapnavai! Ir, būtent, sap
navai tuo metu, kuris yra kaip tik vidury tarp to giliausios sie
los depresijos meto ir to, kuriuo aš buvau dar tai, ką, papras
tai, vadina laimingu žmogum, kuris bent išrodo tokis esąs. Tuo
met šis sapnas man užėjo su nujaučiamu tikrumu kaip koks 
regėjimas iš tolo, aš tuotnet sapnavau mačiusi šiuos kambarius 
ir po juos vaikščiojusi: sapnavau rakandus stovint taip palei sie
nas, kaip dabar aš juos, beveik mechaniškai, buvau pasižym ėjus 
popieroj. Bet kai aš tada — vis dar sapnuodama — buvau įžen
gus į mano miegamąjį kambarį, tai prieš mane susyk atsivėrė 
stiklinės durys, pamaži, tyliai... Ir pamaži," tyliai įžengė... Kristus: 
baltais drabužiais, šarlaikniu „išjuokimo apsiaustu“ ant truputį 
palenktų pečių, krūtinėj liepsnojanti Širdis.

„Tiktai sapnas!“ tariau sau, kaip ir tuomet, ir tiktai pavir
šutinis panašumas kambarių su tais, kurie tikrai turėjo patapt 
mano naujuoju židiniu. O vis dėlto — aš tai dar atsimenu—vis 
dėlto nukrėtė mane kaip lengvutis šiurpulys ir as, tarsi pamaži
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išbusdama, vėl sugrįžau tikrenybėn: žiūrėjau su kai kuria nuo
staba į pasaulį, kokis buvo tikrai aplink mane; mane pro langą 
sveikino paauksuota vasaros vėlyba popietė, tolymų miškų mė
lynė, tik ką nušienauta lanka, gėlės margame ūkininko daržely. 
Pagaliau, gilus atodūsis ir viskas vėl buvo užmiršta.

Tada pabarškino į duris. Laiškanešys. Laikraštis. Aš jį 
atskleidžiau palengva, patogiai, kaip kad vasarą visada daroma 
su laikraščiais: „Eucharistijos Kongresas“ perskaičiau pirmu žvil
giu. Tai buvo trumpas ir ne visai draugingas paminėjimas įvy
kio, kuriuo gyveno katalikiškoji Viena. Bet man, mano vidaus 
jutimu, tai buvo tiek pat nesvarbu kaip ir kuri kita žinutė die
nos naujienose. Taip aš bent jutau. Dar šią dieną.

Dar turiu paminėti, jog aš tada, įvairių reikalų užlaikyta 
Vienoj ilgiau kaip paprastai, savo vasarojimą kaime buvau pra
dėjus gana vėlai ir kaip tik todėl buvau pasiryžus čia išbūt iki 
vėlybo rudens. O buvo ir vasara, tokia graži, kokia aš retai 
Alpėse pasinaudodavau. Ir maloniame sename „Paštakiemy“ 
viskas man buvo taip jauku ir beveik nuo dviejų dešimtmečių 
taip sava, jog ir mano ten gyvenamas butas buvo man kaip ma
no namai. O mano butą Vienoj aš buvau palikus geroj sargy
boj. Tatai aš po neišsakomo skausmo ir gilaus sielos susijudi
nimo, kurį aš buvau kentėjus mirus vienam labjau už visus ger
biamam ir mylimam žmogui, pagaliau galėjau atsiduoti ramybei.

Ramybei? Išėjo kitaip. Ir taip dyvinai, net neįmenamai, kaip 
niekados mano gyvenime...

Aš vaikščiodavau po slėnis, girias ir pakriūtingus kalnus, 
palei čiurlenančius upelius. Tie pasivaikščiojimai bent pirmomis 
savaitėmis teikė man palaimingos ramybės, kokios jaučia bent 
nuo brutališko skausmo išgelbėtas žmogus, ir kurios turi atsi
davęs gamtai. Ir štai šioj panteistiškoj tariamoj ramybėj staiga pateka 
nuostabi, man pačiai iki tol visai svetima nuotaika. Tai buvo jausmas, 
jog aš sužeista, nežinodama kurioj vietoj žaizdos esama. Tai 
buvo spiriančio neramumo jausmas nė iš tolo nenuvokiant sie
kimo, kuris šį neramumą turėjo paverst ramybe. Pirm visa 
betgi tai buvo ilgėsis, kuriame buvo beveik demoniškumo. Ilgė
sis kaž ko milžiniška, kas turėjo visai, visiškai ir visiems laikams 
mane praryti; netgi beveik užgesinti ir sunaikinti mane tokią, 
kokia aš iki šiol buvau, jei dar toliau turėčiau ir galėčiau gy
venti.

„Tai psichozas“, padariau aš išvedimą, atsirėmusi manąja 
to meto išmintimi. Nors aš buvau visai geros kūno sveikatos ir 
jaučiausi taip pat ir dvasią atsigaivinus taip, kaip jau senai nebe- 
sijaučiau. Tai rodėsi patvirtino ir mano darbo produktingumas.

Bet šio neramumo aš negalėjau pašalint nė jokiomis prie
monėmis. Pagaliau atsisakė kovot su juo ir fantazijos slaptin
gos priemonės ir palaimingas kūrybos svaigulys pabėgo nuo jo, 
nejaukaus vaizdo. Rodėsi, lyg kas neregimas eina greta ir už
pakaly manęs, vis šaukdamas ir liepdamas: „Eik! Eik!“ Ir dar aš 
atsimenu: toks apgaulingas buvo šis įspūdis, taip garsiai mano
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ausies girdimas šis šauksmas, jog vieną kartą aš eidama tuščia 
gatve sustojau, ir atsigręžusi taip pat garsiai paklausiau: „Gerai. 
Bet-kur gi aš turiu eiti?"

Tačiau man atsakė tiktai tyla, gili, jau truputį alsavimą pri
laikanti vasaros vakaro tyla... Paskui čirptelėjo svirplys. O paskui... 
aš nežinau kas užėjo. Paskui aš žinau tiktai vieną:

„Rytoj aš turiu grįžt į Vi eną"!
„Paštakiemio“ šeimininkė, viena iš rūpestingiausių ir geriau

sių gaspados mamučių, kokių aš esu pažinusi, išpūtė akis, kai 
aš jai pranešiau apie savo pasiryžimą. O paskui pradėjo visai 
rimtai, tikrai motiniškai įrodinėt: „Juk Tamsta čia gyveni vos tik 
dveitą savaičių... ir dar taip išbalusi. Ir kodėl Tamsta turi vėl 
iš čia važiuot?"

„To aš ir pati nežinau!“
Ji nusijuokė.
„Tada skubiai Tamsta pasapnuok apie kurį kitą dalyką".
Dar aš klausau jos žodis po žodžio. Matau tolimojo de

besio tamsų vijolėtą... girdžiu mano pačios balso rezignuotą 
toną.

„Aš esu nevalioj“.
Dvi geros, ištikimos akys, tyros sielos akys žvilgterėjo į 

mane beveik persigandusios: „Bet, dėl Dievo meilės — kokioj 
nevalioj?“

„Aš to pati nežinau. Bet ji stipresnė už mane!“
Daugiau aš nebgalėjau, nebnorėjau sakyti; nes kiek dar būtų 

padidėjusios gerosios akys, kiek labiau būtų persigandęs jos žvilgis, 
jei aš būčiau prisipažinusi, ką aš iš tikrųjų jutau: dieną ir naktį lyg 
kaž kas stovi užpakaly manęs ir stumia mane ranka priešais 
save nepaliaujamai šnibždėdamas slaptingus žodžius: „Eik, eik..." 
Bet kur?

O, kad tai aš būčiau žinojus!
Sėdint vagone, važiavimo monotonija man lyg suteikė taria

mos ramybės; margi pa-si keičią kelionės paveikslai nuo stoties į 
stotį grąžino man mano pusiausviros dalį. O kai viena mano 
namų pagalbininkių mane pasitiko vagzale ir man išpasakojo 
viską — net ir apie mano buldogo išdykavimus — kas šiuo laiku 
namie atsitiko, man rodėsi, lyg aš vėl būčiau atsiekusi tikslo ir 
ramybės.

Tačiau kai aš, jau būdama namie, paėmiau vakarinį dienra
štį, vėl: „Eucharistijos Kongresas..." Dabar kelios drenos teskyrė 
Vieną nuo šio įvykio. Bet man, kai aš skaičiau, susyk tapo 
aišku, jog aš per visą laiką, pati to nepastebėdama, kaž kaip, 
beveik somnabuliškai, turėjau būt vis užsiėmusi šiuo įvykiu, 
šiąja viena mintimi.

— „Eucharistijos Kongresas!“...
Laikraštis nusviro nuo mano rankų—aš tai dar atsimenu— 

užkrito šuniui ant nugaros, kuris gulėjo ant balkono mano se 
najame bute palei mano kojas ir giliais atodūsiais gaivinosi nuo 
audringo susijudinimo mudviems pasimačius. Šuo pakilo ir—
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aš to niekados neužmiršiu — staiga pažvelgė į mane taip dyvi- 
nai ir beveik bailiai, lyg aš būčiau svetima, arba šiaip ką būčiau 
su savimi parsigabenus, ką jis dabar prie manęs aptiko. Paskui jis 
nulindo, tiek pat skubiai, kiek ir instinktyviai.

Eucharistijos Kongresas.. Taip, bet ką gi jis man?
Taip praėjo kelios dienos. Paskui, —- tai buvo ketvirtadie

nis — aš atsiminiau turinti rytojaus dieną atlikt kai kuriuos rei
kalus mieste. „Tatai mane išblaškys“, galvojau aš, — „nukreips. 
Gatvėse gyvenimas dabar vėl toks margas“.

Su šita mintimi aš ėjau ilsėtis. Prieš užgesinant šviesą, ma
no žvilgis dar kartą krito ant gabalo popieros, kurį buvau pasi
dėjus ant tabureto priešais lovą ir tenai buvau palikusi kai išsipa
kavau. Tai buvo mano naujojo buto planas su visai skubiai 
nueskizuotu viduriniu kambarių sutvarkymu. Ir tik visai paviršu
tiniai aš į jį dirstelėjau. Vėl aš patapau mirtinai nuilsus. Lyg pri
blokšta kovos, kuri buvo juo nejaukesnė, kai ji, nors buvo many
je, bet tačiau ėjo ir viršum manęs, kovojant galybėms, kurios 
mane viduj beveik plėšė. Ir man visai net nenujaučiant, kokių tai 
būta galybių. Ir kodėl ši kova tarp Dievo ir piktojo ėjo mano 
pasąmonėje ir turėjo būt visiškai užkrauta mano pačios dar kaip 
mirtinai sunkiuose sapnuose liūliuojamai sielai? Todėl, kad mano 
protas, tai žinodamas ir buvęs visai aiškus dėl viso to, paskuti
nį akymirkį, gal būt, dar kartą padarė mane svyruojančią!

Taip aš nuėjau ilsėtis. Ir tada vėl užėjo anasai sapnas
Aš vaikščioju žingsnis po žingsnio po mano naująjį būtą. 

Pagaliau įeinu į miegamąjį kambarį. Ir vėl priešais mane atsive
ria durys, pamaži, beveik atsargiai... Ir vėl įeina Viešpats (Kristus): 
be balso, beveik nusižeminusiai: išjuokimo apsiaustas ant pečių, 
krūtinėj liepsnojanti širdis. Aš atbudau... ašarodama. Pagalvo
jau ir atsiminiau apie ypatingus santykius, kuriuose aš buvau 
su Kristumi beveik iki mano kūdikystės metų atgal. Žmogų 
Jėzų mylėdama labjau už visa ir visus, mylėdama netgi kaip 
nieką ir nieko šiame pasąuly, bet gi jo dievyste abejodama, dar 
ir šią valandą. Paskui aš vėl užmigau ir, kai vėl atbudau, man 
šmėžtelėjo galvoj: „Eucharistijos Kongresas!“ Tai buvo mano 
pirmoji mintis! Drauge su ja vėl tas pats, beveik sparnuotas 
neramumas. Vėl šis vejantis, spiriantis šauksmas: „Eik, eik!“

Buvo priešpiečiai, kurių aš niekados neužmiršiu. Saulėta, 
šviesu, beveik tvanku. Viena paskutinių gražių dienų, jei ne 
p a t i p a s k u t i n ė prieš kongresą. — Popiet išsirengiau va
žiuot miestan. Tame pat tramvajaus skyriuje, kuriame aš buvau 
įsisėdusi, ir beveik priešais mane, sėdėjo senas kunigas ir skai
tė savo brevijorių. Bet mane palietė ne šis atsitiktinumas, ne, o 
staiga ir visai nelaukiamai tą patį akymirksnį su šiuo reiškiniu susi
jungusi asocijacija: išpažintis! Ir aš buvau vos dar apie tai pagalvojus, 
kai aš, asocijacija po asocijacijos, ir mintims lėkte lekiant, prisista
čiau sau prieš akis visą mano gyvenimą iki s m u 1 k i a u s i ų 
d a 1 y k ų, ir per dešimtis metų atgal tokiu aiškumu, kaip kad 
kai kada atsitinka patirt žmonėms, kurie jau buvo beprigerią,

v
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bet paskui išgelbėti atsimena šį faktą su didžiausia nuostaba. 
Drauge aš žinojau: „Tu ištyrei savo sąžinę! Ir netiktai dabar. Per 
visą šį tvankaus ir slegiančio neramumo laiką tu atsiskaitinėjai 
su savim ir su savo gyvenimu to nepastebėdama, o tačiau Die
vo akyvaizdoj!“

Visa tai kaip lekiant. Tik kai kur stabtelėjant; ir vėl staiga 
tiek pat nelauktas kiek ir prislegiantis klausimas vėl atsipeikė- 
jančiai, budėjančiai valiai: „Taip — ar tai aš einu išpažinties?“

Aš turėjau išlipt iŠ tramvajaus. Buvo, kaip sakiau, šviesi 
diena, gatvės sausos, dar palaistomos. „Tat kurgi aš einu iš tik
rųjų?“ paklausiau aš savęs sustojusi. Netoliese už vienos kitos 
gatvės buvo bažnyčia. Žengus pirmą žingsnį tąja kryptin— aš 
to niekada neužmiršiu — man pasidarė, lyg kokio pasiutėlio 
kumščia staiga mane parbioškia žemėn. Arti prie manęs nėra 
nieko, kas galėjo tai padaryt. Bet aš parpuoljau ir — mane pe
rėjo p a s i b a i s ė j i m a s. Aš skubiai atsistojau, tik truputi už
sigavus. Ir dabar — dabar aš beveik lėkte lėkiau ton bažnyčion! 
Jon įžengus, pirmas mano žvilgis krito ant žilos galvos, kuri, 
giliai susilenkus, kaip tik į manė žiūrėjo iš klausyklos. Ir....

Aš dar stabtelėjau, gaišau. Man dar kartą pasirodė visiškai 
neišaiškinama, ką aš dabar norėjau daryt. Aš, klaidžiojusi tieka dau
geliu gyvenimo ir mokslo šuntakių, ėjusi tieką daugelį nuo Dievo 
nutolusių kelių ir tūlą kaip Dievo neprietelis — aš, tikrai aš? 
Ak, jei aš būčiau pasiliovusi šiuo vargšu žmogaus protu, kurio 
sugėdintas savo žinojimu pasipūtimas čia dar paskutinį kartą 
norėjo sau meluot ir apsigaudinėt, — niekada, niekada aš ne
būčiau radus kelio į tą klausyklą, nors dabar nuo mane iki jos 
tebuvo keletas žingsnių.

Mano s i e 1 a tai padarė! Ji, lyg iš mirties miego albudusi, 
dabar staiga vėl pasijuto kaip sparnuota ir pajuto, kaip toli ga
li nešt mums Dievo duotieji sparnai vėl į Jį su šventu įgimtu 
sielos ilgesiu, kaip tuos paukščius į gimtinę — per kalnus, jū
res ir kiaurimes — į Jį. Ir tada aš jau klūpėjau šį kart geros 
dvasios priekyn pastūmėta ir beveik to neįsisąmonindama, ir 
ašaros pasipylė man per skruostus, tuo tarpu kai iš lūpų žodis 
po žodžio plaukė išpažinimas; mano siela, kaipo jau buvusi pu
siau nuvytusi gėlė, atsigaivino karštomis atgailos ašaromis.

Kaip kokią kiaurimę peržengusi, aš tada vėl inėjau gyveni- 
man, išėjau į saulę. Ar iš tikrųjų galimas daiktas būti taip 
laimingai? Niekada, niekada pirmiau aš nesu t o k i a buvusi! 
Man visas pasaulis rodėsi nušvitęs ir lyg išsimaudęs saulėje, 
kurios kiti nieko neregėjo. Aš nebejaučiau savo pačios žingsnių. 
Ar aš iš tikrųjų ėjau? Man darėsi, lyg aš lekiu, o kvėpuoja ne 
mano plaučiai, bet širdis...

Nuo to laiko praėjo jau dešimts metų, r nuo to laiko 
nevieno sekmadienio nepraėjo, — nebent aš buvau ligos 
paguldyta, — kuris mane nebūtų radęs prie Viešpaties stalo. 
Ir kai aš paskui einu namo šiai dienai visiškai su Juo užsida
riusi, su Juo, „Kurio iš manęs negali atimt visas pasaulis — “

28



Marle Eugenie delle Grazie 235
*

tai man vis tai yra kaip anuomet; ta pati laimė, tas pats jau
smas: „Aš neinu, aš lekiu!“ Ir pagaliau ta pati virpanti malda: „Die
ve, neduok, kad kuomet virstų kitaip!“

O kai aš visai ramiai ir šaltai pagalvoju, ką aš už tai pa
likau už savęs: visas tas klaidas, „mokslu“ vadinamas, arba bent 
tą mizerną žinojimą, kuriame kas per dešimtį metų vis patiria
ma, jog tai būta tiktai „vakarykščios klaidos“, nuo sistemos į 
sistemą ir nuo hipotezės į hipotezę, tada aš ramiai sakau pati 
sau: „Jei aš kas dešimčiai metų praėjus nebegaliu-net-t-idk ė t į 
tai, ką aš juk maniau taip tvirtai žinanti, tada tikrumoj ir didžiau
sio prastuolio siela yra išmintingesnė už mane, nes ji bent ma
no tikrai ž i n a n t i į ką ji tiki“.—

Taip tat į Dievo kelią sugrįžusiai ir tuo keliu dabar tvirtai 
žengiančiai kūrėjai šių jos šešių dešimtų amžiaus mėtų sukaktu
vių proga ir mes palinkėkime dar ilgus metus vaisingai dirbti^ 
augščiausiojo meno srity.

Plurimos anuos!
1924 IX. 12 Pr. D.

Mylėk žmones.
/-

Buvo pavakarys. Mokytis jau buvo pertamsu. Padėjau kny 
gas ir nuėjau pas motutę. Ji tada sirgo.

Atsisėdau ant lovos krašto, o ji išdžiūvusiomis savo ran
komis karštai prispaudė mane prie krūtinės. Jutau, kaip plakė 
jos širdis...

O Viešpatie, kokia laiminga jaučiausi, ilsėdamos prie my
linčios krūtinės!.. Koks malonus jos žvilgsnis... glamonėjimas. . 
Išiplėstose akyse tiek daug meilės buvo...

— Dukrele, mylėk žmones. Mylėk ne vien tuos, kurie tau 
patinka, bet visus be skirtumo. Gal iš tų niekingų žmonių, nuo 
kurių tu kreipiesi, dauguma neturėjo mylinčios motinos. Gal jie, 
savo gyvenime niekados meilės nepatyrė. Mylėk, dukrele, juos. 
Pasidalyk su jais meile, aš tau jos tiek daug duodu.

Jos balsas drebėjo, o akyse žibėjo ašaros...
Kada gyvenime sutinku žmogų, nuo kurio širdis kratos 

kuris išrodo nevertas meilės, atmenu tą laimingą valandėlę. Aiš 
kiai prisimena man motutės žodžiai:

-— Jie neturėjo mylinčios motinos. Mylėk juos, nes aš tau 
iek daug meilės duodu, Viridiana.
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Atskiros mergaičių organizaci
jos klausimu.

Kad mergaičių jaunimas jsijudintų gyvai 
svarstyt savuosius reikalus, dedame „N. Vaidilutėj 
ir tokių raštų, su kurių nevisömis mintimis tegalime 
sutikti, kaip antai ir šiame straipsnely. Laukiame 
šiuo klausimu gyvų diskusijų. Red.

Sis mano straipsnelis gimęs At-kų moksleivių konferencijoj 
(š. m. rugp. 20—21 d.). Jį iššaukė tas sunkus, nepakeliamas 
ūpas, kurį man sukėlė vienos draugės moksleivės pasakymas: 
„Mes vaikščiojame ne savomis kojomis, mus veda ir vedę pa
meta“1).

Per šiuos trejus metus teko pažinti mergaičių at-kų kuo
pelių veikimas ir visas judėjimas. Paskutiniu laiku pasireiškė 
tendencijos skilimo iš at-kų organizacijos 2). Bet tikslas neaiškus. 
Moksleivėms buvo laiko išsispręsti ir apsipažinti su tuo klau
simu, vbet deja, jos visa sprendė ir suprato vienašališkai.

Čia mergaičių moksleivių gyvenime suvaidino didelę rolę 
„Naujoji Vaidilutė", pasėdama tą skyrimosi idėją, ir kuri dabar nors 
labai nesąmoningai, bet vis tik norima įgyvendinti ir iš pačių 
mergaičių pusės 3). Kodėl tas vienašališkumas apėmė visas mūsų 
moksleives, tai aišku: jos netur priešaky savojo keliarodžio. Už
tai nenuostabus tos moksleivės išsitarimas: „Mes nevaikščiojam 
savomis kojomis, mus veda ir vedę pameta“4). Jeigu tokius va
dus turit, kodėl jų vedamos einat, jei nępaeinat. Neikit, apsi- 
s p ręski t pačios savo kelius! Todėl, draugės, nevykdinkit nesą
moningai skyrimosi idėjos, kuri ne iš jūsų pačių išeina, nėra 
paties gyvenimo iššaukta, bet ir gi vadų iš šalies užmesta5).

Mes niekados neisim teisingu keliu, jei jo nepažinsim, o 
nepažinsim, jei savu gyvenimu negyvensim ir svetimas idėjas 
vykdinsim. Taigi, nusitraukusios tą neaiškumo skraistę gerai ap
sidairykite, į kurį šoną reik pasukti. Jums mesta mintis kurti 
atskirą organizaciją, skirtis, skaldytis iš pat šaknų 6), bet kam 
visa tai, koks to tikslas, tai kažin ar nors viena iš jūsų žino? 
Jums duodamas Vokietijos ir kitų valstybių mergaičių organi
zacijų pavyzdys. Bet ten, draugės, yra tradicijos, ten amžiais 
mergaitės nedirbo drauge, kadangi netikėta, kad mergaitės su
gebėtų dirbti vienoj, organizacijoj7). Kad taip yra jūs žinot,

x) Tik pirmoji šio sakinio pusė cituota teisingai, o apie vedimą ir ne
šimą buvo pasakyta kitaip — vaizdingai ir teisingai. R ed.

2) Parireiškusi „tendencija“ čia formuluota nevykusiai. Red.
3) Taigi išeina, kadJ „N. Vaidilutė“, kaipo tokia „skaldytoją“ yra ne

tiktai nereikalingas, bet stačiai kenksmingas reiškinys mūsų jaunimo gyveni
me! Ar nętaip? Red. J

4) Žiūr. 1-jį pastebėjimą Red.
5) Na kažin? Red.
6) Tokių „revoliucijų“ niekas ir nemano kelt. Red.
7) Iš kur autorė tokių gudrybių sužinojo? Red.
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bet koki rezultatai iš tų atskirų organizacijų?8). Ar Vokietijos 
moterys per tai iškilo, ar prisiruošė gyveniman, ar jau nusikratė 
tradicinės vergijos?9). Nepavydėtina jos padėtis, jų pavyzdžiu 
eiti nevertėtų10). Vien tik daryti taip, kaip daro kiti, be jokio aiš
kaus tikslo — negalima. Mes turim gyventi savaimingu gyveni
mu, atsižvelgiant j mūsų, ne į Vokietijos ar kurios kitos tautos 
ar valstybės moksleivių organizavimosi sąlygas. Mūsų tauta ki
tokį gyvenimą gyvena, kitokią psichologiją turi, kitoki jos sieki
mai ir idealai, kitoki jos ir visuomeniniai santykiai ir 11., mums 
neprivalu aklai juos sekti; tai, kas tinka jiems, gal būt nereika
linga mums, mes turim veikti visame savaimingu būdu, kaip 
mūsų papročiai ir gyvenimas rodo.11) Imkim mūsų tautos orga
nizavimo darbą; čia dirbo ir vyrai ir moters, valstybę sukūrė 
vyrai ir moters ir visam mūsų gyvenimo darbe dirbo ir dirba 
išvien. Mūsų tautos ir valstybės reikalai yra lygiai opūs vie
niems ir kitiems, Švietimosi ir auklėjimosi lygiai artimas visiems12). 
Ir mūsų katalikiškosios organizacijos At-kų klausimas lygiai 
savas visiems, taigi klausimas, ko gi bėgti iš to bendro darbo, 
kam apleisti tą bendrą katalikiško jaunimo šeimyną, kaip At-kų 
organizaciją, ar jos reikalas ne mūsų? Ar jos obalsis mums sve
timas? 13). Ar gal mes nespėsim, nesugebėsim drauge prie to idea
lo siekti, kopti? Drąsos! daugiau pasirįžimo, o neatsiliksim.

Kas gi, pagalvokim gerai, kas mus iš tos organizacijos 
stumia? Visa, ką mes pradedam daryti, turim turėti priežastį ir 
pagrindą, kodėl mes tai darom14).

Vienas iš svarbiausių argumentų, bet ne jūsų pačių, o ir 
iš šalies užmestų, tai yra tas, kad mergaitės koedukacinėj 
mokykloj, žinoma, ir bendroj organizacijoj nustoja mote 
riš kum o. Kad šiandien ta moteriškumo manija yra, tai aišku, bet 
apie tai šį kartą aš nekalbėsiu. Tik pasakysiu, kad toks sumo- 
teriškintas moters-mergaitės tipas, kokį mums dažnai piešia „N. 
Vaidilutė“, tinka mūsų vienuolynams, bet ne gyvenimui15). Mums 
reik žiūrėt į gyvenimą realiai ir sąmoningai prie jo ruoštis.

8) Reiškia, autorė pabrėžia, jog savaimingu darbu moteris negal atsiekt 
jokių rezultatų, ir todėl jai telieka tik eiti nusitveriant už... vedančiosios lyties. 
Koki Įuomet ,,rezultatailaimimi, visoms ir visiems aišku. Perdaug jau men
kas čia moters įkainavimas! Red.

9) Ką čia autorė vadina vergija? Red.
10) Tai dar būtų pusė bėdos, jei mūsų moters būtų„suvokietėjusios“, bet 

bėda, kad mūsų dabartinės moters inteligentės yra jau Stipriai „suprancūzėju- 
sios“ Red.

u) Savaimingumas — idealiai puikus daiktas, bet kai Amerika jau kartą 
atrasta tam tikru būdu, tai būtų juokinga jos ieškot kitokiu „savaimingu“ 
būdu. Red.

12) Iš kur autorė žino, kad kitur, kitose valstybėse yra buvę kitaip? Red.
1?) Visai nereikalingas aimanavimas stovint prieš atdaras duris. Red.
14) Visai teisinga mintis, tik ne visai gramatiškai išreikšta. Red.
15) Pasakyta gryna nesąmonė. Pirmiausia, moteriai būti moteriška tai 

yra visai natūralios tobulybės* dalykas, kadangi tobula vadinama tai, kas kuo 
savo prigimtimi gali būti, o savo paskyrimu privalo būti. Kas yra ne toks, 
tai yra dil etantas, galįs greit pavirst tikra karikatūra. Tokių karikatūrų šių
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Sunki dabartinių mergaičių moksleivių padėtis, jos neturi 
vadų ir sunku joms veikti vienoms, dėlto jos arba tų senųjų 
tradicijų laikosi16), arba labai naujoviškai pradeda eiti ir siekia 
amerikoniškos lygybės — neatsilieka nei rūkyme, nei flirte, nei 
kitose moterų naujoviškose progose. O savo tikrojo takelio 
dauguma nesuranda. Pirmiausia, mums reikia pažinti savojo gy
venimo sąlygos, savo galimos veikimo priemonės ir eiti suda
ryt nuosavaus lietuvės, ne voki et i es, ne amerikieiės, bet lietu
vės moksleivės tipą ir bendrai lietuvės moters tipą17). Aš jį 
vaizduojuos labai idealų, bet artimą, savą, neišsvajotą ir nepasi
savintą. Kituose numeriuose pasistengsiu to tipo projektą pa
tiekti1*).

Kad mano augščiaus minėtoji kalba geriau nušviestų tik
renybę, privesiu. čia vieną faktą. Minėjoje At-kų konferencijoj 
mergaitės turėjo atskirą savo posėdį. Čia jos tarė savo rei
kalus. Tarė, tarė, net viena kita karščiavos dėl tų savųjų 
re i kalų, o iš tų visų reikalų išplaukė vienas, būtent, atskiros 
mergaičių organizacijos reikalas. Priėjo prie šio punkto ir... ne- 
atmezgamas mazgas. Viena iš šalininkių įrodinėja, aiškina, mez
ga kokį tai idealios organizacijos vaizdą, bet jo išaiškinti, apibū
dinti neįstengia. Ir aiškiai matai, kad čia ne savos mintys, kad 
net nepergyventos, nes jų pati šalininkė gerai nesuvokia. Kaip 
skaudu žiūrėti kada tos jaunos širdys kažko ieško, kažką išsisva- 
joja, bet ką realiai pačios nežino 19). Jos pasisavinusios tos at
skiros organizacijos idealą, kurio pačios nesupranta, net gerai 
vaizduoti negali.

Po visų karštų kalbų ir ginčų šalininkės nusileidžia, tą 
idealą palieka kaboti ore, o pačios nutaria ir rezuliucija praveda 
tai, kas jau buvo at-kų organizacijoj tarta, būtent, steigti auto- 
nomingas mergaičių kuopeles. Tai ot vaisiai užmestų, ne iš sa 
vęs, ne iš gyvenimo imtų idėjų 20). K- BaleviČaitė,

■ t .

dienų mūsų moterų inteligentijoj yra iki valios. Paskui, „N. V-tė“ turi tikslo 
padėt mergatėms rengtis ne j vienuolyną, bet pirmon eilėn į gyvenimą vi
suomenėj, ir į gyvenimą daug „realesnį“, negu jį vaizduojasi autorė. O jei 
,,M. V-tėj“ kartkartėmis, kaip ir šiame numery, įdedami rašinėliai atsiųsti iš 
vienuolynų ir paperiantieji vienuolišką gyvenimą po tokios ar kitokios kon
gregacijos vėliava, tai čia „N. V-tė“ elgiasi tik taip, kaip ir kiekvinas katali
kiškas laikraštis. Red.

Ir dar liūdniau, kad tas senąsias „bendrojo veikimo“ tradicijas 
moksleivėms piršte perša tos, kurios kaip tik turėtų būt savo jaunesniųjų se
selių— moksleivių—vadai, kai kurios iš mūsų studenčių ir net daktarių. Red.

17) Po šiąja mintimi visai pasirašome. Red. v
,8) Labai laukiame. Red.
19) Tai ne skaudu, bet džiaugsminga, kad ieško, nes kai ieškos, tai ir 

atras. Red.
20) Labai abejojame, ar tas susirinkimas buvo jau toks juokingas šituo 

atžvilgiu. R
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Iš mano gyvenimo ryto.
Kėliau ankstų rytą, ėjau į pievas, rinkau gėles... Skyniau į 

bu ketą ir nešiau Jam. Nešiau, skubėjau, saugojau, kad niekas 
nepamatytų. Aš bijojau, kad mano gėlių nepagadintų piktos žmo
nių akys. Aš bijojau, kad jų kvapo, taip skanaus, taip tyro, 
niekas neparagautų. Tai buvo nekaltos gėlės išsimaudžiusios 
ryto rasoje, niekeno neglamonėtos, tik skintos Jam.

Ir skyriau aš gėles ir buvau laiminga. Aš maniau, mano 
gėlės amžinai žydės...

Bet štai, netikėtai, mano gėlės pradėjo smulkėti. Skyniau 
jas, bet jos nebe tokios, kaip pirma, ir smulkėjo, smulkėjo ma
no gėlės. Kodėl? Gal kas kitas jas lanko, gal užmatė piktos 
žmonių akys.

Verkiau aš gėlių, nemigau per naktis. Ir nukrito viena aša
ra ant baltos lelijos. Lelija stebuklingai atgijo. Ir nušvito ma
no akys, o laimė vėl blykstelėjo. Verksiu, klūpėsiu prie gėlių, 
kol atgis rožės.

Ir vėl skinsiu gėles, nešiu Jam, o laimė ir ramybė vėl sugrįš.
Klciiūnt.

Į Viešpaties Žinyną.
(sk. d-gei A—tei).

Kas Viešpaties Aukurui meilę ir širdį 
dar Šypsantį rytmetį atneša tyrą, 
Jo balsą išgirdęs, kaip skaistųjį myrą, 
Aukojo jaunystę, pasaulio negirdi — 
Kelelis Golgoton jų bus nesunkus, 
Nes laimins juos Dievas ir saugos Dangus.
Iš dyglių erškėčių augs puikiosios rožės, 
Džiaugsmu ir Ramybe rasojančios gėlės; 
Saulutės žvažgdynų ir dangiškos grožės 
Išugdytos, spiesis būriais plaštakėlės, 
Beminant Mieliausio praskintus takus — 
Nes myli juos Kristus ir myli Dangus.

1924 m. Z.
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Paskutinis pabučiavimas.
Didelis platus sodas, visas apsidengęs baltai, tyliai tyliai 

šlama. Kur nekur nukrinta balta gegužio snaigė ar rasos lašas, 
kuris puldamas ištryška į daugybę smulkučių lašyčių ir dingsta 
tarp žolės. Saulė rieda Ir rieda nepastebimai aukštyn jai pripra 
stuoju taku. Pavėsyje didelės Šakotos obels, tarp aviečių krūmų, 
stovi mažutė lovelė; joje guli ligonė. Jos akys užmerktos; tik 
retkarčiais saulutės spindulėlis prasiveržęs pro obels žiedus jas 
suerzina; tuo kart jos nedrąsiai prasiveria, pažvelgia j savo šalip 
sėdinčią slaugytoją lyg maldaudamos, kad ji įsakytų saulutės 
spinduliams jos neliesti ir palikti ją ramybėje. Geltonais ligonės 
plaukais žaidžia vėjelis: tai užmeta juos ant kaktos, tai vėl pra
skleidžia, lyg norėdamas paglamonėti jos išgeltusį veidą ir pa
bučiuoti išdžiūvusias jos lūpas.

Aš stoviu prie lovos ir matau, kaip lengvai ir beveik vie
nodai kilnojasi jos krūtinė, kaip kruta bąlančios lūpos—matau, 
kaip jos veide spindi skaudi, bet drauge ir meili šypsena.

Saulė jau užslinko už aukštų tankialapių beržų ir jos spin
duliai ligonės jau nebeerzino. Ji buvo dabar beveik rami, tik ret
karčiais lėtai ištiesdavo savo liekną išdžiūvusią ranką, pakeldavo 
aukštyn, o tuo kart jos lūpos nenoroms prasišiepdavo, bet vėl 
greitai užsidarydavo, reikšdamos skaudžią vidaus kančią. Staiga 
jos veidas ėmė keistis: tai pasirodydavo melsvas raudonumas, 
tai vėl išbaldavo lyg tie obels žiedai.

Pravėrė ligonė akis ir įsmeigė į mane savo žvilgį, lyg 
klausdama, ar ilgai dar jai reiks kentėti, ar ilgai negalės jos siela 
skristi ten, kur veržėsi visą jos trumpo gyvenimo laiką. Aš nė 
nejutau, kaip ėmė lašėti mano ašaros ant jos balto, lyg sniegas, 
priegalvio. Ji ėmė tiesti į mane savo rankas, bet jau neįstengė: 
nukrito jos ant užklodo ir paliko nejudėdamos. Aš prisiartinau. 
Jos ramios gilios akys sekė mane... Dar kartą ji ištiesė abi ranki, 
ir kadangi aš buvau arti jos —užmetė jas man ant kaklo ir kar
tus atdūsys išsiveržė pro balsiančias jos lūpas...

—Ramybė tau,—sušnabždėjo bekrintą ant jos mano ašaros 
ir savo įkaitusiomis lūpomis paliečiau jos veidą...

Pasiliuosavau nuo jos rankų. Ligonės veide dar reiškėsi 
dangiška, nekalta šypsena. Jos akys buvo užmerktos, bet iš vei
do bruožų išskaičiau jos pasitenkinimą ir vidujį ramumą. Krūti
nė vis lėčiau ir lėčiau kilnojosi. Nemačiau daugiau jos gilaus 
žvilgsnio, tik jaučiau ilgai, ilgai, jos šaltą veidą prie savo lūpų 
jr liesas rankas ant savo kaklo...

Jos siela nuėjo ten, kur skausmo nieks nepažįsta, o čia liko 
tik išbalęs jos veidas su besišypsančiomis lūpomis.

Pakalnutė.
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| mokslą.
Dangaus veidas apsiniaukęs. Pro juodus, storus debesius 

neprasimuša nė vienas saulės spindulėlis.
Laukuose nematyti jokių javų. Tik žąsys pulkais vaikščio

ja rugienose. Piemenėliai atsitūpę ant ežios ir susitraukę skran
doj gano gyvulėlius, bet ir gyvuliai nuliūdę, stovi vietoj. Lietus 
plaka jų Šonus.

Niaurus šventadienis. Lietus pliaupė per naktį; o dabar 
jau pietūs ir vis nenustoja. "Nematyti linksmų jaunimo būrelių. 
Žmonės sako, kad ir šuo tokią dieną varomas neitų laukan. Tik 
piemenėliams tenka didis vargelis vargti.

Drauge su jais ir dar kai kas vargsta. Štai keliu žengia 
mergaitė. Skarytė, kuria aprišta jos galva, ir drabužiai Šlapi. Ko
os basos, purvinos. Jos veidas įraudęs nuo skaudaus lietaus 

ir vėjo. Ji nešasi rankoje šlapią ryšulėlį. Pro skylutę matyti 
kraštas kokio tai popierio. Mergaitė skuba, kad neužkluptų na
ktis nepriėjus miesto. Reikia nueit dar 30 kilometrų, o ji—pavar
gus. Nejučioms pabiro iš našlaitės akių, ašaros. Jos riedėjo 
per veidus, maišėsi su lietaus lašais ir slinko žemyn.

Bet kur ji skuba tokiame bjauriame ore? Kas gi ją išvarė 
iš namų, kada nė šuo varomas neina?—Ji eina savo valia. Va 
kar ji parėjo namo atlankyti senos motinėlės. Šiandien—vėl grį
žta atgal. Nes rytoj Marytei reiks į pamokas eit. Ji mokosi, 
bet jai mokslas be galo sunkus. Juk ji negali įsigyti nė knygų 
tam mokslui pasiekti. Nors jos širdis dabar verkia, bet ji tiki 
ateisiant laiką, kada ji pasieks savo tikslą, ir tie prasunkusieji 
vargai atrodys menki. Už vis labiausiai slegia našlaitę motinos 
ašaros. Verkė senutė išleisdama dukrelę. Ji būtų sutikus daug 
daugiau nukęsti, kad tik Marytei šiek tiek palengvint Bet gy
venimas nepaiso žmogaus norų, jau ta sunykusi senutė atida
vė jam savo dalį. Jis reikalauja jaunos mergaitės aukos.

Pasigirdo vežimo barškėjimas. Smarkiai traukė du bėriai 
purvinu keliu vežimą su dviem vyrais ir viena męterim. Vyrai 
įtraukę galvas į apikakles ragino arklius, kad sparčiau bėgtų. 
Moteris, apsisupus skepeta, paliko tk akis matomas. Marytė 
atsigrįžo ir šuktelėjo:

— Dėde, ar toli važiuojat?
— Oi, toli! — atsakė vyras, laikantis vadeles.
— Gal pavėžėtut ir mane?
— O, ar toli einat?
— T N miestelį, — atsakė.
— Tai dar toli. Pavėžėtum, bet nėra kur sėst. Ir pakirto 

arklius, kad greičiau bė?tų.
Dar labjau suskaudo našlaitei širdužę ir gausesnės ašaros 

pabiro iš nesulaikomų šaltinių. Tik štai. Prisiminė Marytė, kaip 
ji kalbėdama rožančių ir apmąstydama Viešpaties kančią, dažnai 
manydavo, kad ji sutiktų nors dalelę kentėti to, ką Išganytojas
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242 Į mokslą 

už žmones kentėjo. „Nejaugi aš tokia silpna, kad nė tiek ne
galėčiau nukęsti. Juk tai negalima lygint nė dulkelei Kristaus 
kančių“.

Ji nubraukė ašaras su tyrais lietaus lašais ir nusišypsojo 
save apgalėjus. Jai netaip bjaurus pasirodė oras ir ji žengė 
spartesniu žingsniu pirmyn. Eglė,

Kapinių aidas.
Tylus, ramus uždūšinių vakaras... Nublankęs, jau arti .mir

ties rudens gamtos veidas. Aplink visur taip nyku, tarytum bau
gios mirties šešėlių šmėklos gedulingai slankioja ir nešioja su 
savim nugąstigus „memento mori“ atgarsius... Tik medžiai 
gamtos galiūnai šen ir ten kuokšteliais draugingai susiglaudę, 
auksiniu rudens rūbu pasipuošę, margino žiūrėtojo akiai gražųjį 
žavėjančių reginių peizažą... Tokia įvairi ir švelni jų spalva, kad 
nė giedrojo dangaus sidabrinės akutės nepralenkė jų savo gra
žumu!..

O kiek tų meilės žvakučių, kurių pilnos kapinės pristatyta!. 
Vienur žemai, žemai į kapo vejelę dešimtimis jų susmaigyta, 
kitur šviesus žiburėlių ratas paminklą apsupę laiko, dar kitur 
prie dailiai įtaisytos karsto angos vingių vingiais jų išvadžiota.— 
Žodžiu — iliuminacija visam gražume!. Tai tikras meilės gaisras... 
Tosios meilės, kuri mirties nepažįsta, kuriai laikas, erdvė, amži
nybė kelio pastoti negali...

Taip šventa ir kilnu šiandien toje slėpiningoj dvasių vieš
patijoj — kapinėse... Čia liūdnas ano pasaulio aidas atsiskamba 
kiekvieno lankančio sielos gelmėse... Ne vienam tas aidas ga
lingai palietė tūkstančių, milijonų širdžių stygas... Ne vienam 
graudžiu tonu suvirpėjo styga... ir gaili, tyra, it kristalas, ašarėlė 
suspindo akyse...

Ko pravirko siela? Koks skausmas jai širdį surakino? Gal 
mylimo mirusio pagailo? Oal brangus asmuo čia ilsis? O gal 
siela verkia slėpiningos amžinybės artį gyvai pajutus? Oal ilgesio 
pagauta norėtų skristi į dausas... nors valandėlei užsimiršus save 
ir pasaulį ten — Amžinojo Grožio šviesoje ragauti grynųjų dva
sių laimės trupinėlį?!

Bet... deja!. Siela tik vylingų svajonių į užburtas aukštybes 
pagauta!. — Ji dar kūne. Ji žemės skurdo, vargo palydovą... Ir, 
saldžiųjų svajonių sapną palydėjus, siela vėl atsidūrė trukšmingoi o 
pasaulio sukūryj... Ir vėl žengė tuo pačiu audringojo gyvenimo 
keliu... Bet, keliu tuo einant, liūdnas kapiuių aidas ir grynųjų 
dvasių šviesūs šešėliai vis lydėjo jos žinsnius. Sesutė.
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Po kryžium.
Rudens rūbai puošė įvairiomis varsomis šventoriaus me

džius. Geltoni, žali ir rausvi lapeliai dreba, papūtus smarkesniam 
vėjeliui... Vėjas vūžia ir dainuoja jiems mirties giesmę... Nebeil
gai jie dar bus ant motutės šakos. Sudrebės ir nupuls, numirs. 
Ir nešios vėjas tuos geltonus ir rausvus lapelius sūkuriais po 
šventorių iki baltasis sniegas nepagailės jų ir nepridengs leng
vučiu, baltu apsiaustu...

Ant šventoriaus, kampe, tarp pageltusiais lapais apdengtų 
medžių stovi kryžius. Tas kryžius papuoštas paskutinėmis /ru
dens gėlelėmis. Raudoni, geltoni, margi ir balti jurginiai su žalio
mis rūtelėmis puošia, jo kamieną. Kristus žiūri iš gėlių vainiko 
liūdniai ir kartu meiliai į, po kryžium klūpančią mergaitę. Ji mel
džias rankelės ant krūtinės sudėjus ir gilus, gilus skausmo at- 
dūsys išsiveržia iš jos jaunutės krūtinės. „Kodėl, Dievuli, taip 
sunku pasaulyje gyventi? Kodėl žmonės toki nejautrūs, neatjau
čia, nesupranta kitų, vien tik kiekvienas savimi rūpinasi? Kodėl,. 
Dievuli, pasaulis toks skaudus ir gyvenimas — amžina, nuolati
nė kova? Bet Tu leidai muš pasaulin, kad mes čia vargdami ir 
kentėdami nueitume į laimingesnį, linksmesnį gyvenimą. Juk Tu 
pats ant kryžiaus už mus kentėjai ir mirei...“

Šnabžda jos lūpos o mėjynos, pilnos, skausmo, skundo ir 
maldos akutės kilo į Kristų. Šviesi ir permatoma, it deimantas, 
ašarėlė nuriedėjo jos skruostais žemyn...

Atleisk jiems viską, Viešpatie... Jie nesupranta ką daro — 
šnabžda vėl jos lūpos, o Kristus žiūri meiliai ir liūdnai į klū
pančią mergaitę ir klauso jos maldos...

Tik jurginiai ir rūtelės žiūri į pasaulį atsisveikindami su 
juo paskutinį kartą... Tik vėjas verkia ir dejuoją dainuodamas 
mirties giesmę. Vilties Žvaigždelę.

5

Malda.
(sk. Vaidilutėms).

Jei kartais Jums suspaustų širdį 
ir vilgys ašaros skruostus, 
ir rodytųs jau nieks negirdi, 
nors skausmas būtų ir kartus, 
vai, nenustokite vilties, — 
pasaulyj yra dar malda! 
Kas ją tyra širdim kalbės, 
Aukščiausis guos tą visada.

1923. Ž.
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Šv. Terėses patarimai.
Vyriausioji kiekvieno krikščionies pareiga yra tobulintis. To- 

būlinimesi, dvasinėje evoliucijoje, yra šio gyvenimo prasmė ir 
tikslas. Žmogus yra sutvertas „Dievo linkui" ir čia begyven
damas, turi eiti vis priešakio tuo keliu. Todėl kas nesirūpina 
lavinti savo būdą, kas nesistengia visomis pajėgomis būti šian
dien geresnis, negu vakar, tas nėra tikras krikščionis, nors ir 
kasdien vaikščiotų į bažnyčią ir laikytų kitas išlaukines katalikų 
tikėjimo formas.

Tat ir jums, Vaidilutėms, reikia pirmų pirmiausią tuo rū
pintis, ypač dabar, kol jaunos tebesate ir tas darbas jums len
gvesnis, negu pasenus. Reikia nuolat, nenuilstaut šlifuoti savo 
sielą, kad ji imtų laužyti ir atmušinėti Dievo spindulius, kaip 
šlifuojama deimantas, kad laužytų ir atmušinėtų stebuklinga vai
vorykšte saulės spindulius. Tuo tikslu patarčiau kiekvienai „Nau
josios Vaidilutės“ skaitytojai įsigyti (jei dar neturi) Tomo Kem 
piečio „Apie Kristaus sekimą"—tą stebuklingąją knygelę, para
šytą Dievo įkvėptojo išminčiaus, pilnąją neišsemiamų turtų, ir 
skaityti iš jos kasdien. Ne po daug, po vieną straipsnelį, bet 
giliai jį apmąstant ir, kiek galint, paverčiant darbu. Tuo tarpu 
įdedu čia keletą patarimų, parašytų šv. Teresės, kurių kiekvienas 
yra amžinoji išmintis. Perskaičiusios juos, tyrinėkite save, ar 
elgiatės taip lig šiol, kuo jūsų elgesys skirias nuo tų patarimų— 
ir tuojau stengkitės taikinti juos savo gyvenime. Kas elgsis su
lig tais patarimais, tas tikrų tikriausiai niekados to nepasigailės.

1. Kad būsite daug drauge, kalbėk mažai.
2. Nesiginčyk niekados, o ypač dėl nesvarbių dalykų.
3. Kalbėk su visais atvirai ir ramiai.
4. Saugokis ką nors piktai pajuokti.
5. Kitą tegraudenk su atsargumu, su meile ir giliai gailėda

mos pati turinti daug nusikaltimų.
6. Stengkis įtikti, kiekvienam visu kuo, kas nesipriešina Die

vo ir Bažnyčios įsakymams, ir būti vistems maloni.
7. Jei nebus būtino reikalo, niekados pati savęs neteisink.
8. Nesakyk apie save nieko, dėl ko . tave reiktų girti ir 

augštinti, nebent jei to reikalautų kieno nors nauda. Bet ir tuo 
met kalbėk nusižeminus ir dėkodama Dievui.

9. Kalbėdama, stengkis neperdėti.
10. Netvirtink nieko, ko nežinai visiškai tikrai.
11. Niekuomet nenorėk klausyti kitų blogai kalbant apie ką 

nors. Juoba pati nekalbėk blogai nė apie ką, vien tuo tikslu, 
kad jis būtų peikiamas—nebent apie save.

12. Kiekviename darbe, kiekvieną valandą tyrinėk savo są
žinę, kad ir mažiausia tavo kaltė neliktų tavo nepastebėta ir kad 
tuojau galėtumei pasitaisyti ir, Dievo padedama, vengti jos ateityje.

13. Neieškok jokiame žmoguje ydų nei silpnybių, bet dė
mėkis jo dorybes ir gerus darbus. Atvirkščiai, tyrinėdama save 
pačią, negaišk, stebėdamos tuo, ką pamatysi savyje girtina.

38



Šv. Teresės patarimai 245 ,

14. Kentėk kantriai dėl Jėzaus Kristaus meilės visus gyve
nimo nemalonumus ir skausmus.

15. Laikyk širdyje ir ugdyk kiekvieną gerą jausmą, siunčia
mą tau Dievo, rūpinkis įvykdyti kiekvieną gerą įkvapą, kurs tau 
ateina nuo Jo.

16. Nebark ir nebausk nieko supykusi, palauk, kol tavo 
pyktis atlyš.

17. Nuolat atsimink, kokie nepatvarūs ir nepastovūs yra visi 
žmonių jausmai ir ryšiai ir kaip negalima jais pasitikėti. Tepasi
tikėk vienu Dievu, kurs nekinta ir neapvyli. 
_____ IKAteim+nkyH^axWis--^gyveliTmas yra akimirksnis, kad bu
simasis gyvenimas yra amžinybė. Marija Pečkauskaitė.

Vargdienių Seserys.
Vargdienių Seserų Vienuolija yra įsteigta J. E. dabartinio 

Vilniaus Vyskupo J. Matulevičiaus.
Ši naujoji mergaičių Vienuolija išdygo lyg toji žalia rūtelė 

mūsų pačių sesučių lietuvaičių rankomis sodinta, kad duotų 
galimybės ir progos geros valios jaunuolėms siekti krikščioniš
kosios tobulybės, prisilaikant Evangelijos patarimų: klusnumo, 
neturto ir skaistybės.

Kadangi Vienuolija, aplamai, yra įgijamos tobulybės luo
mas, naujas gyvenimo būdas, kuriuo apsiimama visam savo gyve
nimui naujos pareigos, tat ir svarbu tą naują gyvenimą supras
ti ir jo išmokti. Todėl įstojusioms į Vienuoliją ne iš karto. yra 
uždedamas vienuolinio gyvenimo sunkus, bet kartu lengvas ir 
malonus jungas.

Per tam tikrą laiką kandidatės yra mokinamos krikščioni- 
Iškojo mokslo, dvasiškojo gyvenimo pagrindų, vienuolijos įstatų, 
avinamos įvairiuose vienuolinio gyvenimo dorybėse, o ypatingai 
savęs atsižadėjime, pasišvęsti Dievui, klusnybėje, neturte ir skais
tybėje; taip jau rengiamo prie įvairių pareigų, kurios ateityje 
teks eiti.

Tuo būdu Kristaus dvasia apsiginklavusios ir Kristaus pa 
vyzdžiu giliai persiėmusios seselės nesitenkina vien tik tuo, kad 
save išlavintų. Vargdienių Seselių Vien uoiija nėra vien maldin
gumo, bet ir veikimo vienuolija. Jos tikslas šalia savęs tobuli
nimosi yra: darbuotis sielos ir kūno vargdieniams (dėl "to ši vie
nuolija ir vadinasi: N. P. Š. P. M. Vargdienių Seselių vienuolija) 
švietimo ir labdarybės srityse.

Tarp darbų, kuriuos Vienuolijos Įstatai nurodo, yra šie:
1. Mergaites mokyti ir auklėti.
2. Mokymo įstaigas, bendrabučius ir drieglaudas laikyti.
3. Ligonius slaugyti.
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4. Geras knygas ir laikraščius spausdinti bei platinti.
5. Kunigams prižiūrint katekizmo mokyti.
6. Padedant vargdieniams ir tarnaujant visuomenei, apskri

tai, žmones dorinti ir vesti juos prie Dievo.
Darbo dirva Vargdienių Seselių Vienuolijos yra, kaip ma

tome, plati, reikia tik atatinkamų žmonių ir karžygiško pasišven
timo.

Nežiūrint sunkių aplinkybių ir sąlygų, per kurios Vienuoli
ja, it didžiulis laivas, per baisias vandenyno bangas prasimušė 
ir plaukia aikštėn. Jos trumpa kronika rodo, kad Visagalis ypa
tingai laimino Vienuolijos raidą. Per tuos trumpus 5 metelius 
ji gana gražiai iškerojo, išsiplėtė. Šiandien Vargdienių Seselės 
Marijampolėje veda ir laiko Vidurinę Mergaičių Mokyklą, prie 
jos Pensijonatą. Turi savo knygyną ir spaustuvę. Taip pat gra
žiai darbuojasi senelių prieglaudoje juos prižiūrėdamos ir slau- 
gydamos.

Netolimoje ateityje seselės mano ir rengiasi apimti ir ligo
nių slaugymo sritį. Susidarius reikalingam skaičiui tinkamų tam 
darbui kandidačių, Vienuolija siunčia jas į užsienį mokytis ir 
specijalizuotis.

Taigi, jei kuri iš jaunuoliu tarpo jaučia savo širdyje nors 
kibirkštėlę karšto troškinio pasidarbuoti taip apleistoj darbo ša * 
koj — ligoninėse, Vary dienią Seselės kviečia į bendrą darbą.

Reikalais kreiptis šiuo adresu: Marijampolė, P. Kriau
čiūno gatvė N. 9- 11.

*
Geltoni, raudoni vis krinta lapeliai 
h šlama po kojų ant žemės. 
Palengva ateina jau šiaurūs vėjeliai 
Ir dangus paniuręs, aptemęs.
Medeliai jau nuogi. Nečiulba paukšteliai. 
Nebzirzia vabzdeliai pievelėj žalioj 
Ir greitai nebeteka sriaunūs upeliai, 
IŠIengva vingiuojas ir dingst tolumoj. 
Tik krinta, tik byra geltoni lapeliai 
Ir nuogi medeliai tik žiūri liūdnai, 
Jau išlėkė gervių lengvųjų pulkeliai, 
Paliko tik žvirbliai ir juodi varnai. 
Geltoni, raudoni vis krinta lapeliai 
Po vieną, po du vis smarkiau..
Artėja, artėja žiemos jau vargeliai 
Širdyje liūdniau' ir liūdniau...

A. M
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo 
užsieniuose.

Vokietijos katalikių moksleivių kuopų „Darbo Draugystė“.
Vokietijos katalikių mergaičių laikraščio „Jugendziele“ šių 

metų 8-me sąsiuviny randame žiupsnelį žinių apie paskutines 
naujienas Vestfalijos krašto mergaičių moksleivių judėjimą. La
bai gaila, kad jau visi metai kaip nutrūko tiesioginis „N. V—tės“ 
redakcijos susirašinėjimas su Kelno „Lioba“, su Tryro „Trutz r 
nachtigall’ę“, su Dortmundo „Amaranta“. Nutrūko todėl, kad 
redakcijos asmuo vis labiau turėjo atsidėt kitiems, tiesioginiams 
savo darbams, ir susirašinėjimui nebeliko laiko. O be to, voky- 
tės daug labjau norėjo, kad su jomis susirašinėtų pačios lie
tuvaitės moks 1 ei vės, o ne kurie kiti asmens. Tatai jų, 
pačių moksleivių ir reikalas šį susirašinėjimą atnaujint ir palaikyti. 
O tuo tarpu iš minėto straipsnelio sužinome štai ką:

Nuo 1919 m. rudens gyvavusios mergaičių moksleivių kuo
pos Kelno „Lioba“ ir Tryro „Trutznachtigall“ su eile kitų kuopų 
praeitų metų rudenį susidėjo į darbo draugystę (Werkgemein
schaft). Šių metų Sekminėmis padaryta Bernkastely susirinkimas, 
kuriame ta draugystė įgavo ryškesnio pavidalo ir tapo pavadinta: 
„Katalikių Moksleivių Kuopų Darbo Draugystė“.] on dabar pri
dera 10 kuopų, būtent, Kelno, Tryro, Dortmundo, Aucheno, 
Lipstadto ir Zyg burgo kuopos.

Šitokios platesnėmis ribomis < organizacijos reikalas augo 
pamažu. Pirmiau buvo draugingai santykiuojama kuopų su viena 
kitomis keičiantis linkėjimais, laiškais, atsišaukimais, ekskursijose. 
Tokiu būdu pasidarė jauki pasitikėjimo atmosfera, kurioje žodis 
„sesuo“ nebebuvo tiktai tuščias garsas. Iš šių tatai šiltų san
tykių ir išaugo kuopų draugystė visai natūraliai ir neverčiamai. 
Kuopos nori pirmiausia būti dirva, kurioj galėtų augt gyvų as
menybių lytys. Jos nori būti tylaus saviauklos darbo rateliai, 
kuriuose sesuo padeda seseriai teisingai ir tikrai eiti Dievo ir 
sielos nuskirtu keliu. Susitelkimas draugėn pirmon eilėn čia yra 
vidujinis, o išorinės formos tiek tetur reikšmės, kiek jos yra es
mingos. Atskiroms kuopoms, kaip ir ligšiol, palikta raidos lai
svė, o kuopos susirišusios tik idealiais ryšiais kikslui siekti. „Dar
bo Draugystė“ nenori būt tiktai tokia vielos grupių sąjunga. „Dar
bo Draugystės“ kuopos turi augt išvidiniai ir išviršiniai išsidirb- 
damos bendrą minčių pasaulį, palaikydamos seseriškus santykius, 
apsikeisdamos prityrimais, laiškais ir žodžiais, susitikdamos ir po- 
sėdžiaudamos, bendromis egzercijomis ir ekskursijomis. Laikra
ščio vietą turės atstot laiškai, reguliariai rašinėjami kas mėnuo. 
Visas „Darbo Draugystės“ bendras tikslas, tai eit į katalikiškos 
asmenybės idealą, šiuo atveju tatai išdirbi katalikiškos mergai
tės, o vėliau moters idealą.

Bernkastely turiningai šiuo reikalu pasitarta. Konferencija 
prasidėjo šventos aukos iškilmėmis rasotoj lankoj, ir pasibaigė
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religiniu susirinkimu, kai saulėleidžio šviesa nuraudonijo auk
štumas. Išsiskirstant visose įsigyveno tikslas, kuris buvo nusi
statytas bendrame minčių apsikeitime. O tas tikslas yra -štai 
koks: būti maldingoms, linksmoms, jaunoms, mer
giškoms ir tautiškoms.

Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Mergaitės moksleivės Žemaičių konferencijoj.
^ių 1924 m. katalikiškųjų organizacijų gyvenimas buvo žy 

mus ypatingu gyvumu. Tai kongresų, konferencijų ir įvairių su’ 
važiavimų metai. Ypatingai daug to gyvumo šią vasarą yra pa’ 
reiškę at-kai. Jie šaukia konferencijas ne tik Kaune, bet ir pro
vincijose, kaip antai;—Alytuje dzūkai savo konferenciją, - Mažei
kiuose žemaičiai savo konferenciją. Žemaičių konferencija tarp 
kitko charakteringa tuo, kad joje mergaitės darė savo atskirus 
posėdžius, skirtiniesiems reikalams aptarti.

Šių metų Žem. at-kų konferencijoj, įvykusioj rugpiučio m. 
1—3 d. Mažeikiuose, mergaitės at-kės yra padariusios du atski
rus posėdžius.

I-sis posėdis įvyko rugp. 1 d. 7 vai. vak. Atsilankė per 
100 dalyvių, būtent, moksleivių ateit-kių, apie 20 mokytojų ir 
gerbiamoji mūsų rašytoja M. Pečkauskaitė. Posėdį atidaro B. 
LukoŠevičiūtė, žemaičių ateit-kių reikalų vedėja, nurodydama dar
bus ir uždavinius, kuriuos šis posėdis turi atlikti. Vėliau buvo 
keletas sveikinimų. Itin pažymėtinas sveikinimas L. K. Moterų 
Draugijos, kurios kvietė mus padėti joms dirbti organizuotą dar
bą ir žada mus remti savo skatikais, suteikdamos daugiau sti
pendijų, siekiančioms aukštesnių mokslų.

Paskui eina pranesinėjimai iš vietų. Iš pranešimų pasirodo, 
kad žemaičių padangėje gyvuoja 9 mergaičių kuopelės ir 2 mer
gaičių rankdarbių sekcijos—Jurbarke ir Telšiuose, kur mergaitės 
rengia iš savo rankų darbų loterijas, kad įsigytų sau reikiamų 
finansų ir išvengtų tų nelemtųjų vakarų—teatrų, kuriuos geriau 
būtų galima pavadinti teatrų karikatūromis. Sektinas pavyzdys.

Gražiausia šitojo posėdžio dalis buvo tai M. Pečkauskaitės 
paskaita: „Moteriškumo ugdymas koedukacinėse mokyklose". Gi
lios šitoje paskaitoje iškeliamos mintys tiesiog žavėte žavėjo kon
ferencijos dalyves. Nors pavargę jų protai per ištisą dieną be
siklausant įvairių kalbų bendroje konferencijoje, bet vistik ryte 
rijo mintis ir, matyti, kiekviena jų būtų norėjus visą paskaitą sau 
atmintin užsirašyti. Paskaitai pasibaigus buvo išreikšta prašy
mas, kad gerb.-prelegentė savo paskaitą pasiųstų „N. Vaidelutei“, 
ir, jai sutikus tai padaryti, reikšta giliausios padėkos karštu del
nų plojimu. Šiuo I-sis posėdis baigėsi.
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II-sis posėdis įvyko rugp. m. 3 d. 6 .vai. rytą--saulutei te
kant. Nors tuo laiku labai saldus miegelis, ypač po vakarykščio 
nuovargio, bet vis tik žemaitės visos punktualiai susirinko posė
džiauti. Posėdin atsilankė Seimo narys p. M. Galdikienę, kuri 
skaitė paskaitą: „Mūsų uždaviniai ir visuomeninis darbas“. Pa
skaita buvo labai įdomi. Tarp kitko pažymėtina raginimas prisi
minti, kad mes ateit-kės esame moterys, kaipo tokios turime vi
sur ir visada žinoti, kad nebūtų niekinama tai, kas moteriai Šventa 
ir brangu.

Po paskaitos ėjo pats svarbiausias darbų tvarkos punk
tas, būtent, reorganizacijos klausimas. Šituo klausimu buvo daug 
kalbėta ir diskutuota. Rasta reikalingu eiti prie atskiros mergai
čių at-kių organizacijos, nes tiktai atskiros organizacijos, dirbda
mos kiekviena kas jai reikalinga, ir eidamos prie idealų savaisiais 
takais, galinčios duoti tautai tai, ką jos galėtų duot. Nors ran
da reikalinga esant atskirai dirbti organizacijos darbą, bet neturi 
drąsos ir nesijaučia kompetetingos šituo reikalu tarti rezoliucijos. 
Nutaria tą mintį paduoti Kauno konferencijai svarstyti. Įdomu, 
kaip ji į tai pažiūrės.

Einama prie užbaigos. Kitais metais mergaičių reikalais rū
pintis ir sušaukti konferenciją pavesta Plungės kuopai.

Baigiant kalbėjo keletas kalbėtojų. Tarp kitko buvo pažy
mėta, kad mes gyvendamos turime spręsti savo gyvenimo užda
vinius, turime pirma apsimąstyti, nusistatyti tam tikrus dėsnius 
ir pagal juos stengtis gyventi, nelaukiant kol pats gyvenimas 
ims mums naujus krypsnius teikti, kol jis tiesjog ims versti ki
tais keliais eiti. Iš tikrųjų, reikėtų pradėti galvoti dar kartą, nes 
kai kurios sakos jau visa išgalvojusios. S—te.

Ateitininkų konferencijų įspūdžiai.
Rugpjūčio 18 ir 19 dienomis renkasi Kaunan mūsų sen

draugiai, jau gyvenimo naštos prislėgti, studentai susirinkę iš 
įvairių Europos miestų pasidžiaugti Tėvynės vasarėle ir mokslei
viai ateitininkai.

Visų ūpas pakilęs, norai karšti, aiškūs ir kilnūs tikslai vi
lioja. Renkasi visi savo bendrojon konferencijon prisiminti pra
bėgusių kelių metų darbo, nustatyti ateičiai planus. Skaitau 
nereikiant nupasakoti čia visos konferencijos eigas, nes tai 
atliko kiti laikraščiai; man tik rūpi skelbti tai, kas lietė jame 
mergaites.

Jau kiek man buvo žinoma, žemaičių ateitininkių atstovės 
atvažiavo konferencijon su tikslu iškelti atskiros mergaičių orga
nizacijos principą. Tam davė progos ateitininkų Prezidento prof. 
Dovydaičio d ekleracija, kurioj jis giliai nupiešė organizacijos sto
vį, nurodydamas padarytas klaidas ir manomus įvesti pagerini
mus. Del ikšiolinio mergaičių dalyvavimo At-kų organizacijoj 
paminėjo, jog ateitininkių iki šiol kaip ir visai nežymu jokioje 
gyvenimo srityje. To priežastis tarp kita esanti ir neturėjimas 
savo atskiros organizacijos, kurioje jos galėtų save išplėtok
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Prasidėjus diskusijoms, žemaičių ateitininkių atstovė visų že
maičių at kių vardu netrukus prašė rimtai susirūpinti atskiros 
at-kių organizacijos klausimu. Viena studentė į tai pareiškė, kad 
dabartinis sutvarkymas esąs kuo geriausias ir tik bereikia savo 
kąsniu džiaugtis. Tam pritarė ir marijampolietės, tik nežinau, ar 
visų likusiųjų mergaičių vardu. O vyrai, viską kantriai išklausę 
griežtai pasisakė prieš, ir galų gale suminkštėję pasakė, kad rei
kią duoti mergaitėms laisvai „apsispręsti“. Po to susijudinimo 
konferencija truko toliau, kol prieita rezuliucijų svarstymas. At
skiros mergaičių organizacijos šalininkės nebedrįso konferencijos 
varginti savo rezuliucija ir todėl jos nedavė. Tik staiga. Redak
cinės komisijos referentas skaito rezuliuciją, siūlančią priimt 
atskiros mergaičių organizacijos principą. (Rezuliucija paduota 
vieno studento).

Tik, žinoma, didelis skaičius rankų nulėmė jei dar pailsėti. 
Taip ir baigėsi šis klausimas bendrojoj konferencijoj nepriėjęs 
jokių rezultatų, bet privertęs daugelį susimąstyti.

* **
Laukiu moksleivių konferencijos, nes manau, kad ten bus 

atskiras mergaičių posėdis, kur galėsim laisvai „apsispręsti“. 
Nors godžiai ryju akimis dienotvarkės eilutes^ tačiau mergaičių 
posėdžio taip ir nematau. E, manau sau, tai ne žemaičių ateiti
ninkų konferenciją, kur mergaitės turėjo net du atskiru posėdžiu, 
kur jos galėjo tinkamu laiku, ramiai ir savo klausimus apsvars
tyti ir atskirų paskaitų pasiklausyti. Einu sau ir galvoju; jei jau 
niekas iš kauniškių nepasirūpino šiuo dalyku, tai gal užsispyrė
lės žemaitės kokį šposą iškirs.

Ir iš tikrųjų! Besibaigiant pirmos dienos konferencijos po
sėdžiams, paskelbia iš aukštumos, kad ryt dar saulei netekėjus 
(mes visada tik apyaušriais ir saulėleidžiais savo klasinius spren- 
džiam) Mergaičių Mokytojų Seminarijoj šaukiamas mergaičių 
posėdjs.

Širdžiai lyg lengviau pasidarė. Laukiu ryto, lyg kokio išga
nymo. Sulaukus, lekiu galvatrūkčiais Nemuno krantu, nes bijau 
pasivėlinti. Suskubau. Salė pilna mergaičių. Prasideda karštos 
kalbos, vienos už atskirą mergaičių organizaciją, kitos prieš. 
Galų gale pasiūloma šiokia išeitis: prie Moksleivių Ateitininkų 
Centro dirba Mergaičių Reikalų Vedėja, prie kiekvienos ateitinin
kų kuopos veikia mergaičių kuopelė, naudodamosi pilna auto
nomija, kuo ne visos kuopelės dar tesidžiaugė. Apie „N. Vaidilutę“ 
mergaitės nerado reikalo šiame posėdy kalbėti*).

Besvarstant plenume šią rezuliuciją, vyrų tarpe kilo panika: 
vieniems ji pasirodė pasaulio galo ženklas, kitiems nesąmonė, 
tretiems moterų galvojimo išdava ir 1.1. Bet vis dėlto ši rezuliu
cija praėjo; ji, mano manymu, prives prie pageidaujamų norų 
išsipildymo. Kitiems metams jau užtikrintas bent atskiras mer-

■' - - 1 - - ■ t  1 ■ -*) Labai gaila! Red.
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gaičių posėdis'*). O mums visoms reiktų rimčiau pagalvoti ir 
kitais metais, arba po kelių metų pareikšti pastovesnę savo nuo
monę. Mergaičių reikalų vedėjai reiktų palinkėti daug ištvermės 
beskinant tą naująjį kelią.

Taip tai atrodo mūsų klausimas šių metų konferencijų 
tone. O. L.

Studentės studentų konferencijoj.
-------- Apie—studenčių dalyvavimą studentų konferencijoj š. m* 
rugsėjo 12—13 d. galima būtų ir nutylėt, nes jos visą laiką taip 
pat tylėjo. Tai labai charakteringa! Kuomet at-kių gimnazis
čių tarpe randasi neviena aktinga dalyvė net bendrose konferen
cijose ir kuomet visos bendrųjų konferencijų dalyvės dar renkasi ir į 
savo atskirus posėdžius sa vi e m s reikalams tarti, at-kės studentės, 
□asirodo, tokių rūpesčių neturinčios: bet kokiais atskirais posėdžiais, 
airiuose reikėtų svarstyt kokius ten savus atskirus reikalus, jos 
sau galvelių nekvaršina, o bendruose posėdžiuose vėl ką čia 
kaišiosi savo dvylekį; tatai ir pasitenkina tylėdamos. Tą tylą ne
galėjo nepastebėt ir konferencijos dalyviai: antai, vienasiš švečių 
p. L. Gira konferencijai baigiantis pagailestavo, kad konferenci
jos papuošalas — studentės — nė žodeliu neprabilo, o tik bal
suojant savo rankelių pakėlimu lėmė balsuojamųjų punktų likimą 
Kalbėtojas geidavo, kad bent ateisiantį kartą studentės prabiltų.— 
Ką gi? Tyla — gera byla — sako priežodis. Niekas nereikalauja, 
kad studentės imtų visai studentijai vadovauti, ir studentų kon
ferencijoje imtų rėkaut ir bartis. Bet jei at-kės studentės, tos 
artimiausios ateities įvairių pašaukimų katalikės moterys inteli
gentės, šiandien neįžiūri turį savų atskirų svarstytinų rei
kalų, o tenkinasi tiktai būdamos bendrųjų konferercijų ir jų pre- 
zidijumų dekoracija ir yra tik „bendro“ veikimo šalininkės, —tai 
šitai ką gi daugiau rodo, jei ne jų per mažą savęs įkainavimą, 
labai pigų „apsisprendimą“ — visiems per gerai žinoma krypti
mi ir tolygias, greičiausiu laiku šalintinas jų ydas. Jei atskiras 
mergaičių kuopas su tam tikrais darbo planais sugeba sudaryt 
jau gimnazistės, tai to neturėti studentėms**/ — tiesiog nedo
vanotinas ištižimas. K-os dalyvė.

Marijampolė. Nors jau kelinti metai, kaip Marijampolės 
at-kės kuopelėse veikia atskirai nuo vaikinų, bet iki šių metų jų 
veikimas aiškiai nepasireiškė. Po šių metų konferencijos kuopos 
valdyboj turim savo rekalų vedėją, kurios rūpesniu mergaičių 
at-kių veikimas eina gyvai ir vaisingai.

Š. metų rugsėjo 28 d. buvo sušauktas pirmas Marijampo
lės mergaičių at kių visuotinas susirikimas. Tą dieną, sekmadienį,

*) Mums dar visai neaišku, kas jį, tą posėdį, yra jau užtikrinęs? Red. v
**) Šios konferencijos autorė nevisai teisingai informuota: at-kės studen

tės Lietuvos Universitete turi savo kuopą, ir, tikimės, netrukus pasipasakos 
nN. V-tėj“ apie šių metų savo veikimą. Red
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tuoj po mokinių pamaldų, visos at-kės pilnos džiaugsmo 
traukė gimnazijos rūmif link. Susirinkus svečiams ir narėms 
salėn, draugė A. Stalioraitytė, mūsų reikalų vedėja, trumpa, turi
ninga prakalba atidaro susirinkimą. Susirinkimo darbai prade
dama malda. Prašoma, kad Aukščiausias palaimintų mūsų darbus 
šiame susirinkime ir gyvenime.

Toliau eina d. Ladigienės paskaita „Lietuvaitės tipas“. Gerb, 
prelegentė pažymi, kad At-kų organizacija, tinkamai joje dalyvau- 
an , duoda daug stiprybės moraliu atžvilgiu. Kad kuopelių 
veikimas pratina prie darbo ir tvarkos, kas ypatingai turi rūpėti 
mergaitėms. Mergaitės turi rūpintis auklėti savy moteriškumą, kad 
sudarytų lietuvės moters tipą ir pašalintų daugumos,blogą nuomonę 
apie dabartines lietuvaites moksleives. Lietuvaitės turi būti 
grakščios ir to reik išmokti mokykloje, organizacijoje.

Marijampolės at kėš ir menu nepamiršo paįvairinti savo 
susirinkimo. Preš paskaitą, akompanuojant gitarai, sudainuoja 
duetą, po paskaitos eina solo ir eilės.

Laisvame žody mergaitės kelia ir laisvai svarsto įvairius 
klausimus. Klausai ir stebiesi, ar gi čia tos pačios nedrąsios mer
gaitės, kurios bendruose susirinkimuose dažniausiai tik klauso 
ir tyli.

Po susirinkimo draugės pilnos gerų norų, pasiryžimų skirs
tosi namon, tikėdamos ateityje sulaukti dažniau panašių susi- _ 
rinkimų.

Susirinkimas padarė gero įspūdžio ne tik narėms, bet ir 
atsilankiusioms viešnioms — mokytojoms.

Marijariipolietė.
Redakcijos prierašas. Labai džiaugiamės, kad pagaliau ir 

marijampolietės pradės rodyt gyvybės ženklą. Iki šiol tik popie- 
roje, oficijalinėse apyskaitose išrodė, jog ten viskas eina tobu
liausiai, tuo tarpu kai tik dabar tepradedama tinkamiau gyventi

Telšiai. Mokytojų seminarijoje jau antri metai gyvuoja 
Ateitininkų kuopelė, ši kuopelė įsikūrė mergaičių euharistininkių 
vainikėlio dėka.

Šiais mokslo metais, leidus Pedagogų Tarybai susijungti su 
vietos At-kų kuopa, mergaitės atsisiskyre nuo vaikinų ir sudarė 
vieną M. Seminarijos mergaičių At-kių ratelį. Išsirinko vedėją 
ir raštininkę. Susirinkimus nutarė daryt kas dvi savaiti (lankys 
bendrus mergaičių susirinkimus ir bendrus visų Ateitininkų susi
rinkimus). Ratelio susirinkimuose nusistatė skaityti paskaitų, sa 
kyti prakalbų ir eilių. Paskaitas nusistatė skaityti ruošti daugiau 
šia iš auklėjimo, pedagogikos, mandagumo ir kitų mergaičių 
reikalus liečiančių sričių.

7—XI -24 m. Af. Banga.
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