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PRANEŠIMAI.
Redakcijai visai pritrūko šių metų 1-jo „N. Vaidilutės“ 

numerio. Prašome tuojau grąžinti, kur tik jų liko neišplatintų. 
Taip pat kas nerenka komplektų. Mokėsime po pusantro lito.

II. .
Iš kai kurių vietų, nors į jas siunčiame „N. Vaidilutę“ se

nai, negauname jokio atsako. Į tas vietas, iš kurių niekas neat- t 
šiliepė ir į pasiųstus laiškus, „N. V-tės“ nuošionumerionebe- 
siunčiame, ir prašome grąžint gautus'sąsiuvinius, ypač šių metų 
1 - jį. Negrąžinant, bus mums padaroma nemaža nuostc lio. Ti
kimės, kad tyčiomis taip niekas nenorės su mumis elgtis.
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Angelas su taure.
Kristų Getsemano sodne vaizduoja daugelis senų pa

veikslų ir medžio bei akmens skulptūrų. Kristus klūpoja pasi
rėmęs gilioje maldoje—o pro vartus jau ateina šnipai ir kareiviai. 
Jis nemato jų—Jo žvilgesys nukreiptas tiktai į angelą, kurs 
atneša Jam taurę.

Kas sunkiuose gyvenimo patyrimuose vis težiūri į žmones, 
skausmo jam patiekusius, tas nebus paguostas nei nuramintas 
ir praras, neapkęsdamas, savo sielą. Kas gi, spaudžiamas ir 
persekiojamas žmonių, savo akis tekelia į angelą, taurę jam atne
šantį, ir noromis pamato siunčiamąjį jam iš aiigšto bandymą, 
tas yra išsivadavęs iš viso, ką žmonės gali jam padaryti; jis 
gyvena dangiškosios išminties ir dangiškosios vadovystės pa
saulyje ir niekas nebegali jo išstumti iš vagos nei užrūstinti.

Matyti Viešpaties angelą užpakalyje viso, kas ateina nuo 
žmonių, tai betgi reiškia ne tik: bendrai tikėti į Dievo lėmimą. 
Ne, tai reiškia: regėti tą gydomąją ir_ gelbiamąją įtaką, kurios tie 
nemalonumai ir užgauliojimai turi musų_ypatingam sielos stoviui, 
mūsų ypatingoms silpnybėms ir musų vidujiems pavojams. 
Kas yra šmeižiamas, tas tegu nespjaudo kaltininkų, bet tegu pa
žvelgia į angelą, kurs jam tą skausmą atnešė. Tegu tyrinėja to 
bandymo prasmę ir palaimą, ir ateis jam mintis-gelbėtoja savo 
paties liudijimą ilgainiui akyliau sergėti ir svetimą kalbą ne taip 
lengva tiki škai toliau pasakoti. Tas savo paties įprdčių tvarky
mas yra sielai sveikesnis už amžiną skrajojimą aplink kitų ne- 
kilnumą. Kas yra apgaudinėjamas ir materialiai skriaudžiamas, 
tas tegu daboja save, kad bepykdamas ir besiskusdamas dvigu
bai neprisirištų prie daiktų, kuriuos ėda rūdis ir kandis; tegu 
verčiau paklausia save, kiek jis pats yra laisvas nuo tos žemos 
aistros, kuri stumia žmogų užsiginti visų savo geriausiųjų sielos 
judėjimų. Kas renka nedėkingumą, tas tegu nekalba pasipikti
nimo žodžių ir atkakliai nesitraukia atbulas, kur reikia duoti ir 
šelpti, bet tegu tyrinėja, kokie jo paties sielos stoviai ir pakly
dimai yra prisidėję prie kitų nedėkingumo—pagaliau tegu gar
bina palaimos pilnąją ranką, laiku atidengusią jam visą kreaturos 
nepatikimybę, kad jis liautųs laukęs iš dulkėse gimusio žmogaus 
tokių dalykų, kurie nėra šio pasaulio.

O kur angelo paduodamosios taurės prasmė nėra mums 
aiški, ten į mūsų lūpas yra įdėti žodžiai: „Ne mano teesie valia, 
bet Tavo.“ Nieko nėra nevaisingo ir beprasmio, kas tąja dvasia, 
be neapykantos žmonių ir be vaidų su likimu, yra priimama ir 
perdirbama. Kas per visą žmonių elgimąsi, net ir tuomet, kai 
jis skaudžiai ir sunkiai užgauna jį patį, vis dėlto ramiai žiūri
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50 Angelas su taure

augštyn j tą kilnesnįjį pasaulį, kuriame visi žemės nuotikiai yra 
tvarkomi taip, kad vestų prie Dievo, tam atneš palaimos net ir 
sunkiausia iš žmonių patirtoji kančia ir tas giliau negu pirma 
supras patį save, žmogaus gyvenimą, Dievą ir Dievažmogį.

~ Fr. V. Foerster.
/■ '

Ant UetlibergoJ
■ ’ ' • ■ ' . c . .

Jau kelias dienas nebuvo giedros. Nelijo didelis tikras 
lytus, tik taip sau lynojo smulkučiais lašeliais, kaip per tankiau- t( 
sį rėtį. Pilkas rūkas aptraukė visą pasaulį. Tarsi, koks piktasis 
burtininkas, pavydėdamas žmonėms linksmumo, ėmė ir nudažė 
viską pilkai. Augštai—pilkas dangus, žemai—pilkos gatvės, pil
ki namai, medžiai, ežeras, žmonės. Tikros lietuviškos suniuru
sios, apsiverkusios rudens dienos. Drėgmė ir rūkas calūnu ap
gobė sielą. Tokiomis dienomis, pilkomis marškomis apsiden
gęs nusiminimas eina visur šalia tavęs. Trūksta auksiniai vil
ties siūlai, lieka tik pilkas, pilkas verpinys.

Eidama Züricho gatve, pamačiau pilkame dugne kaž ką 
marguojant. Tai buvo didelė spalvota afiša su parašu: „Uetliberg 
heli!“ Suplakė man širdis didžiausiu šviesos ilgesiu ir nuspren
džiau pasiekti Uetlibergą ir pamatyti saulę. Po valandėlės jau 
keliavau.

Smulkučiai rūko lašeliai vis dulkėjo nesiliaudami, sunkės 
lig pat širdies ir krito ant jos, lyg kažin kieno neišverktos aša
ros. Užgesusiomis akimis žiūrėjau aplinkui ir temačiau vien 
beribį pilkumą. Nei žiaurių daubų, nei linksmų klonių, nei si
dabrinių kaskadų kaspinų. Viską uždengė savo pilku apsiaustų 
rūkas-širdžiaslėgis. Po apsiverkusiais medžiais tupėjo ruko vai- 
kai-baidyklėlės—maži, pilvoti, vortinklio spalvos, didelėmis, iš* 
brinkusiomis galvomis ant plonučių kaklelių ir trumpomis, plo
nomis kojytėmis, lyg kokie milžinai vorai. Tupėjo ir pilkais 
piršteliais krapštė įtūžusią žemę.

Apatija vis plačiau skėtė ant manęs savo sparnus. Rodės, 
įmanyčiau, atsisėsčiau po medžiu ir, kaip tie vaikai-baidyklėlės^ 
krapštyčiau žemę.... Bet viltis, kad eidama artinuos prie saulės, 
stūmė mane. įmirkusiu, pilku taku, per šlapius akmenis, lipau 
ir lipau—menkas, pilkas stuomuo;

O rūkas tuo tarpu nėmaž nesitraukė; nebuvo jokio ženklo, 
kad kas grūmoja jo viešpatavimui. Ir nuo sielos dugno abe
jojimas ėmė pamažu kelti galvą. „Nerasiu saulės! Nerasiu sau
lės! Negali būti, kad rasčiau!“

*) Kalnas ties Ziirichu, Šveicarijoje.
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Ant Uetlibergo 51

Bet kai jau buvau nebetoli viršūnės, tamsiai pilkas rūko- 
karaliaus apsiaustas virto šviesiai pilku. Atsigręžus žvilgterėjau 
į pakalnę: numestas tamsusis apsiaustas pamažu krito žemyn,

viršūnėje.
Auksinių spindulių lytus taip ūmai ir taip smarkiai apibėrė 

mane, kad net apakino, ir iš pradžios nemačiau nieko. Merkės 
tik vokai ir raibo akys, kaip žmonių, kurie ilgus, juodus pože
mius išėję, išlindo į saulėtą lauką. Nemačiau nieko, bet jutausi 
įėjusi į kitą pasaulį, į užburtą šalį—toks lengvas, gaivus, tyrų 
tyriausias, pilnas kaž kokių nuostabių ne žemės balsamų oras 
liejos man į krūtinę.

Kad jau pripratau prie Šviesos, mano akys pamatė stebuk
lingą reginį. Stovėjau augŠtoje saloje. Virš manęs mėlynavo 
dangus, lyg brangiausias šafiras, saulės spindulio pervertas; po 
manimi žaliavo žolės smaragdai, o vietomis spindėjo sidabri
nis sniegas. Ant kai kurių medžių tebežaliavo lapai, kiti sto
vėjo nuogi, visi gintariniai nuo saulės. O aplinkui, kaip tik 
akys užmato, balta jūra—beribė, bekraštė, bebalsė. Tylioji jūra, 
jūra nebylė. Baltos bangos siūbavo, lingavo, glebėsčiavos, švyt- 
ruodamos ir mainydamosios saulėje, kaip opalai, bet tyliai tyli
telaičiai. Buvo taip tylu, tartum po visu tuo šafiriniu skliautu 
nebūtų nė vieno gyvo padaro. Visas pasaulis nutilo dvasios 
pagavime, lenkdamasis saulei, apgalėtojai rūko pilkaveidžio, 
kuris štai dabar—sugniaužtas—baltomis, nebylėmis bangomis 
laižė augštus auksinės saulės karalystės krantus, nedrįsdamas į 
ją įsiveržti.

Kaip gi kitoniškai atrodė čia viskas prieš keletą mėnesių 
Buvo puiki vasaros diena. Oras toks tyras, kad tolimiausios 
Alpių viršūnės, rūko skraistes numetusios, taip ryškiai spindėjo 
horizonte savo sidabrinėrųis galvomis, lyg kad būtų čia pat. 
Zūricho ežeras atrodė kaip plati, žalsva juosta, o baltaburiai lai
veliai, kaip balti, miegūsti drugiai., Prie vieno tos juostos galo 
baltų ir raudonų akmenų krūva, po kalvas išmėtyta, blizgėjo 
nuo saulės. Tai buvo Zūrichas. Kart-kartemis iš pakalnės 
plaukė bažnyčių varpų garsas, o čia, augštai, ošė žalios pušys 
ir šnibždėjo kaž kur kaskados. Dabar viską užliejo baltos 
jūrės. Buvo vien tyla, begalė—ir aš toje mažoje saulės salelėje.

Ir užgavo tyla begalė sielos arfą ir ėmė ji skambėti. 1 
Kokia nuostabi yra tylos ir begalės muzika! Lyg sunkus skudu
rų apsiaustas krinta kūno ąpdanga, o siela, sparnus išskėtus, 
kaip mistiškas paukštis, kyla į padanges. Ten, kur, tolimose 
pakalnėse, po tomis baltomis bangomis, pasiliko visi žemės 
vargai, valandos rūpesčiai, džiaugsmai ir sopuliai, lipnūs pakal
nių purvai drauge su žmonėmis šliužiais, žmonėmis skruzdėmis 
supančiotomis rankomis ir kojomis, prikaltais prie žemumų gy
venimo naštos. Žmonės skruzdės! Knibžda, kruta, juda—„siu
va kili n ą, iš blogosios pusęs į jį žiūrėdami/

v
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52 Ant Uetlibergo

O aš čia, tose augštybėse, jau taip arti „gerosios pusės.“ 
Vaidinas man gražių gražiausias kilimo raštas, ausys jau gaudo 
stebuklingų simfoniją, dangaus spalvų dainuojamą. Matau jau, 
kad kiekvienas tų tolimųjų pakalnių skausmas pražysta kilime 
puikiausia purpurine rože, suskamba simfonijoje stebuklingiau
siu akordu.

Būk palaimintas, skausme! Tu ugnie, nuo žmogaus širdies 
rudį valančioji, tu vėje, Dievo kibirkštį žmogaus krutinėję pu
čiantis, tu sparne, žmogaus sielą nuo žemės purvo keliantis, tu 
prizma, žmogaus akis tame, kas svarbiausia, koncentruojančioji, 
tu teleskope, tolimuosius amžinuosius horizontus skleidžiantis!

Kokia nuostabi yra tylos ir begalės muzika!
Ir rodos man, kad ta baltoji jūra tai žemės sūnų ašaros. Štai iš 

sidabrinių vandenų neriasi ilga, begalė pilkų stuomenų eilė. Ant 
savo ašarų bangų iškilę, eina jie tuo sūriu, skaudžiu vieškeliu į 
amžinybę. Eina moters išverktomis, nublukusiomis akimis, eina 
seniai, kurių veidus vargas raukšlėmis paženklino, vaikai—mie
gūstas galveles nuleidę, lyg nuvytusios gėlės, ir jaunimas blan
kiais veidais ir liepsnojančiu žvilgesiu. Eina plaukia ten, kame 
ašaros bus išdžiovintos, raukšlės išlygintos, nusvirusios galvos 
paremtos, kruvinos žaizdos užgydytos—į tą nuostabiąją, nuo
stabiąją šalį, į saulėtąją amžinybę—vargšės išsklaidytos kibirkštė
lės—į savo židinį.

Tose saulėtose viršūnėse, tylos ir begalės muzikos be
klausant, nebegązdina jau mirtis. Jau ji čia nebe baisioji giltinė 
kaulėtomis rankomis ir nuožmiai spindinčiu dalgiu, bet gailia
širdė, maloninga ponia, sielų vaduotoja, iš gyvenimo menkybės 
liuosuotoja. Meiliai šypsodama, tyliu pabučiavimu plėšia ji 
pusiau tamsų, sunkų lėlutės apdangalą, ir siela—drugys devyn- 
spalvis—skrenda į viršpasaulio sodnus.

Kokia nuostabi tylos ir begalės muzika!
Cit! suskambo seniai nutilusioji, už širdies užkabintoji styga.
Ar tu beatmemi mūsų svajojimus apie „palaimintąją salą“? 

Atmeni: tyli, laimingai snaudė Venta tamsiaveidė, glamonėjama 
savo tolimo mylimojo—mėnulio, kuris tą burtų naktį nusileido 
pas ją spinduliuotu taku, Seni susigųžę gluosniai, ant jos pa
silenkę, tyliai tyliai sekė paslaptingas pasakas. Juodos alėjos 
atrodė, kaip ilgi gotiški koridoriai, į užburtą rūmą, kuriame lai
koma kaž kokios slaptos misterijos. Tyliai kugždėjo sodno 
medžiai, tyliai alsavo gėlės saldžiais kvapais, o ten augštai mir
gėjo auksaakės žvaigždės ir taip pat tyliai kalbėjos su žeme 
apie kaž kokius joms težinomus dalykus. Visur buvo pilna 
paslaptingo šnibždesio, neištartų žodžių, nesugaudomų atdūsių. 
Žemės, augalų, oro ir žvaigždžių sielos, per dieną supančiotos, 
dabar, visiems gyviams užmigus, nutraukė veržiančius jas raiš
čius ir ėmė tikrai gyventi. Tyliai, tylitelaičiai sėdėjova ir mudu 
ant Ventos kranto, nedrįsdami pajudėti—nes rodės mudviem, 
kad kiekvienas gyvas padaras toje stebuklų valandoje tebus vien 
falšingas tonas tų sielų puikiausiame, akorde.

i ,
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Ant Uetlibergo 53

Ir mudviejų sielos—-dvi balti gėli—liūdnai nulenkė taures 
toje stebuklų valandoje.
——-Nes-toks baisus, toks didžiulis kontrastas buvo tarp to 
gražiojo pasaulio ir žmonių darbų. Skaudus disonansas gamtos 
simfonijoje buvo žmonės—vilkai, žmonės—Šakalai, žmonės—lapės.

Ar atmeni? Ėmėva tada svajoti kaž kokią nuostabią palai
mintą salą užburtų vandenų viduryje. Ant lazurinių už
burtų bangų riogso ji, saulėta, pilna kvapių gėlių ir giedančių 
lakštingalų. Grožis ir Harmonija joje karaliauja, o augšto me
džio viršūnėje tupi mėlynasis laimės paukštis. Ir žmonės jos 
neprieina... Kad taip eituva tuo auksiniu vieškeliu, pertiestu 
per Ventą po musų kojomis, gal rastuva ją...

Kaip gyvos atsistojo man dabar akyse tos mudviejų vai
kiškos svajonės. Radau palaimintąją šalį: štai tylus, užburti 
vandens, štai saulėta sala, štai nė vieno žmogaus. .. Ak, tik kad 
tu taip toli, taip toli!

Netrukus vėl pasinėriau rūke, tamsoje, drėgmėje. Jau buvo 
tamsu, kai pasiekiau Zūrichą. Gatvėse jau spindėjo žiburiai, ap
siverkę, drumsti; žmonės purvinomis kojomis su drėgnais dra
bužiais bastės, knibždėjo. Kaž kokiame restorane muzika griežė 
kekvoką; salėje už stalų sėdėjo nutukę biurgeriai raudonais, 
prakaituotais veidais ir kresnos biurgerėsjr traukdami alų kva
tojo patenkinti savim ir visu pasauliu. Gašiai pasirėdęs jaunikaitis 
užkabino einančią tuščia gatve merginą, o toji meiliai jam nusijuokė.

O saulėtoji sala tyliose sidabrinėse jūrėse! O nesutepto
sios sniego kalnų viršūnės!

Marija Pečkauskaitė.

Kurgi veržiatės svajonės?
Kurgi veržiatės svajonės?

Ar į laimės šalį?
Bet kur nėr skausmų, dejonės, 

Kas įspėti gali?
Kas iš mūsų gal žinoti, 

Kur skausmai nesiekia?
Kur taip gera pasvajoti...

Ką likimas tiekia?
Jau tuoj, rodos, ir įžvelgsi, 

Kur laimužės butą...
Bet ir vėl gailiai pats verksi— 

Jau ir josios žūta!
Ten, kur, rodos, žvaigždės šviečia, 

Laimė ateities vilioja, 
Vėl tave skausmai paliečia 

Ir lydėti nenustoja!...
Kaunas, - Svajuke-Klajoklė.

1925-IL6 d.
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54 Ilsėkitės Viešpatyje!

Ilsėkitės Viešpatyje!
Draugas Stasys.

Mirus mūsų draugui Stasiui mes liūdime, 
nors ir mūs’ mirtis amžiais nepaliks čia!

Vainikai, žvakės, smilkylai, o tarp to visko juodas karstas. 
„Ilsėkis Viešpatyje, brangus Stasy“,—pažymi juodos raidės baltos 
drobulės ruoželyje. Žemėje, prieš karstą, tyso baltas kryžius 
juodame kilime, 6 nuo nuo jo į keturias pasaulio šalis šiepiasi 
keturios kaukuolės ir savo juodųjų akių giluma stingdo širdyje 
kraują, ir girdi, rodos, jų dantų barškėjimą. O! tie dantys, ko
kie jie baisūs gyviems, baisūs todėl, kad neišvengiami...

„Amžiną ramybę duok jam, Viešpatie“ — plaukia žodžiai 
giesmės sparnais iš širdies gelmių ir galingu šaukimu sugriaudėję 
liūdnai virpėdami apsupa karštą. Rodos, skundžiasi jam ir išme
tinėja už pakirstą jaunuolio gyvybę. Bet karstas tyli. Jo dang
tis stipriai, stipriai spaudžiasi prie jaunos krūtinės ir dar juo
desnės darosi jo juodos lentos, baltesnės drobulės ir raidės jose, 
rodos, tvirčiau dar išspaudžia žodžius: „Ilsėkis Viešpatyje, ilsėkis...
ilsėkis amžinai, brangus Stasy“. O keturios kaukuolės dar bai
siau šiepiasi pasauliui, lyg norėdamos iš jo visą gyvybę iščiulpti.

° " V

Malda neįveikė karsto, nesudrumstė jo baisios tylos, amži
nos tylos. Tada dar giliau suskaudo širdys ir vieton maldos 
ištryško spindinčios ašaros. Ištryško ir pabiro. Pabiro ir su
dužo skųsdamosios šaltajai žemei mirtimi ir juoduoju karstu, 
bet žemė tik atsiduso. Nemokėjo ji palengvinti skausmo, nemo
kėjo prakalbinti tylų juodąjį karstą. Tat, nors krito į jos kruti
nę motinos, tėvo, seserų, brolių ir visų gyvųjų ašaros, ji tik 
dūsavo.

Pagaliau, mažieji varpeliai apreiškė, kad duonos pavidalu 
Amžių Karalius pasirodė suvargusios žmonijos akims. Skausmu 
suspausta mintis sujudo, ir, nors galvos palinko į žemę, ji di
džiais sūkuriais lėkė, plasnojo saulėtais keliais, užmiršusi, kad 
yra mirtis. Tylų tuomet buvo bažnyčioje, taip tylu, kad galėjai 
girdėti, ką šnabžda žvakių liepsnelės ir ką smilkylų melsvi durnai 
šlama. Ir dar ką tai, ko ne visų ausys ir nevisada girdėti gali. 
O! Kad visada taip būti galėtų! Bet valandėlė dar, ir mintis 
sugrįžo iš erdvių, prislinko prie karsto ir.... sustingo, o širdį 
pagrobė audringas skausmas, kurio lūpomis išreikšti niekas 
neįstengs. Ir siautė jisai, ir draskė krūtinę kol palaiminimas, 
nuo altoriaus šiek tiek jį numalšino.

„Išvaduok mane, Viešpatie, nuo amžinos mirties aną baisią 
dieną, kada dangus ir žemė bus sujudinti.., išvaduok!..“ skaus
mo balsu šaukė giesmė. O kai nutilo, tai visi dar kartą su-
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klaupę. maldavo Stasiui amžinos ramybės ir pagaliau nusibraukę 
ašaras išvaikščiojo.

Bažnyčioje užviešpatavo kapų tyla. Tik karts nuo karto 
laikrodis skelbė nuėjusių amžinybėn valandų skaičių. Jau temo. 
Bažnyčioj vis ta pati tyla, pasieniais Šešėliai yis auga, plečiasi, 
jau pasiekė karstą. Laikrodis išmušė dešimtą vakaro. Per 
spalvotus stiklus pažvelgė mėnulis. Bažnyčia prisipylė slepi 
ningos šviesos. Šešėliai fantastingai susipynė, susisuko, išsi- 
kreipė, bet vis dar tylu buvo. Ir veltui klausytum, šešėliai ty
lėjo ir mėnuo tylėjo. Jo spinduliai slinko nuo vienos stovylos 
ant kitos, iš vietos į vietą lyg ko ieškodami. Taip, jie ieškojo. 
Iškojo ir surado. Surado vainikais apipintą karstą. Suvirpėjo, 
subangavo jų šviesi srovė, o iš aukštybių nusileido kokia tai 
šviesi Būtybė. Lyg vėjelio pučiama prislinko prie karsto, skriejo 
apie jį ratu, pagaliaus sustojo ir ėmė dairytis. .Tylomis žiūrėjo 
į karstą, į vainikus, bet kai pažvelgė žemėn, tai iš šviesių jos 
lūpų išsiveržė gilus atdūsys ir lyg skaudus vaitojimas: „Tiek 
ašarų, tiek ašarų!“

Ir pasilenkė šviesioji Būtybė prie ašarų. Ir ėmė jas rinkti. 
„Čia motutės ašaros, kaip jų daug, o kokios sunkios ir žiba 
lyg saulutės spinduliai,“ kalbėjo Būtybė. „Čia toliau klūpojo 
tėvelis; pažįstu, tai jo ašaros, jos visad taip vienodai spindi, lyg 
mažieji mėnesėliai; o sesutė, argi ji neverkė? A, štai, lyg žvaigž
džių trupinėliai, tai tikrai jos ašaros; vargšė mergaitė, ir jos 
skaisčios akutės raudojo. Vis tai dėl mano mirties. O mirtie, 
mirtie, kam sužeidei mano mylimųjų širdis, argi negalėjai mane 
vėliau atsiimti, ar negalėjai to padaryti kitokiu budu?“. Skundėsi 
šviesioji Būtybė, bet po valandėlės vėl lenkėsi ir jos lupos 
šnabždėjo skausmingai: „O Antanai, Antanai, brangusis mano 
broli, ir tu metei į ašarų vilnis savo dvi ašari. Kami? Kodėl 
jos taip sunkios ir karštos, it žarijos? O, žinau, tose ašarose, 
tose tik dviejose, išlietas tavo visas skausmas, skausmas gilus, 
it jūra... Jonai ir tu ašaromis laistei mano kapą, ir tu skaus
mingai verkei. O! Kam tas verksmas, kam? Juk aš neamžinai 
nuo jūsų atsiskyriau...“ Tai pasakiusi Būtybė pažvelgė toliau ir 
dar labiau nuliūdo išvydusi skaidrias draugų ir drau 
„Tiek ašarų, tiek ašarųu kartojo jinai rinkdama spindinčius lašus.

„O, neverkit, neverkit manęs,
juk tai nesujudins Šaltosios mirties...

Ir veltui jūs’ skausmas ir ašaros veltui, 
negrįšiu niekad jau gyvųjų tarpam 
Nestengsiu atplėšti jau karsto užkalto, 
nes kūnan gyvybė negrįžta šaltam

O, neverkit, neverkit manęs, 
juk tai nesujudins šaltosios mirties!“

Aidėjo tylūs Būtybės žodžiai. „O, sunkios tos ašaros, 
sunkios.“

Baigusi jas rinkti, žiūrėdama į savo lengvą apsiaustą kal
bėjo Būtybė liūdnai: „Štai tik vienas prisiminimas mano mirties
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tiek ašarų išspaudė iš gyvųjų akių, kad visas mano rūbas jomis 
nusagstytas. Ak, kaip jos spaudžia, ypač užgulė krūtinę motu
tės ašaros... Dieve, ar ilgai jos spaus mane prie žemės, ar 
ilgai jas rinkti turėsiu? O, jau norisi man skrist pas Tave ir ten 
liktis visuomet. Juk mirusiam sunku gyvųjų tarpan lankytis.“ 
Skundėsi Būtybė, parpuolė žemėn ir tylėjo.

Tuo tarpu pasigirdo žodžiai it vėjo ūžimas: „Taip, rinksi 
ašaras ir tik tada, kai jų saikas bus pilnas, virs jos baltais spar
nais, kurie tave nuneš į nemarybių pasaulį.“ „Į nemarybes, į 
šviesią laimę, į amžinąjį džiaugsmą nuneš mane sparnai“ 
šnabždėjo Būtybė keldamasi nuo žemės ir... stebuklas!... iš jos 
pečių išplaukė saulėti spinduliai. Saikas prisipildė. „Bet mal
dos, maldos, kur jos?—saukė Būtybė. Juk negalėsiu be jų pa
siekti nemarybių“. Vos tik tai ištarė, kaip suūžė, suvirpėjo vis
kas aplinkui ir prašneko nakties tyla įvairiais gyvųjų balsų at
garsiais: „Viešpatie, skambėjo motutės balso aidas, duok jam 
amžiną ramybę“... „Viešpatie pasigailėk jo“ virpėjo tėvo žo
džiai. „Marija, Tavo globai pavedu savo brangų brolį §tasį“— 
tarė sesutės lūpelės...

Ir taip pynėsi, maišėsi visų gyvųjų žodžiai maldos aidais. 
O šviesioji Būtybė klausėsi jų ir dar labjau švito.

„O, liki sveika, juoda žemele, 
telaimina Dievas tave....
Būki laiminga, gimtoji šalele, 
maldoj’ gal minėsi manei?

Šventoje maldoje mane gal minėsi 
su gausmu varpų vakarais?!
Ir metuose kartą manęs gal liūdėsi,
«už dūšias» kai diena ateis.“

Atsisveikino pagaliaus Būtybė su žeme ir nuplaukė į tolį 
plasnodama saulėtais sparnais, nors kaž kur žemai, tarp šešėlių,, 
dar Šaukė ją keno, tat skausmingos lūpos: „Stasy, Stasy, švie
sioji Būtybe, sugrįžk dar kartą, sugrįžk!“ Bet Stasys jau toli, 
kur gyvųjų balsas neprieina.

Mėnulis nuriedėjo už girios. Bažnyčioje pasidarė tamsu. 
O tylą ir vėl tik laikrodis drumstė šnekėdamas su naujomis 
valandomis apie šviesią Būtybę-Stasį.

Tuo tarpu aušo diena, gal nevienam paskutinė ir ne vie
nam pirmoji.

Rokiškis, Jūt ūžė.
1925.11.20.

Izabelė Lyninkaitė.
Vasaros atostogos. Laukiame mokslo. Štai ir atėjo toji 

diena. Visi suvažiavo. Linksmi, sveiki. Džiaugiamės pradėję 
savo mėgiamąjį darbą.

Bet, draugės, žiūrėkit, Izabelės nėra! Kur ji? Kodėl taip 
ilgai neatvažiuoja? Juk taip norėjo mokintis ir vėliau dirbti savo 
brangiai Tėvynei—Lietuvai. Atmenat, kaip ji sėdėdavo rami IV 
klasėje ir tik šypsodavos. Kur ji dabar? Kas su jąja atsitiko?
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Po kiek laiko girdime Izabelę sergant. Bėgame pažiūrėti. 
O, Dieve brangus! Guli visai silpnutė, išblyškusi, bet vis links
mu veidu, vis šypsosi. Tikisi pasveiksianti ir toliau sieksianti 
Šviesos. Nors liga ir sunki, ji kenčia kantriai.

1925 m. sausio 30 d. pasiekia mus liūdna žinia, kad Izabe
lė apleido šį pasaulį. Užmigo amžinu miegu ramiai"šypsoda
mosi. Iškilmingai palaidota Lazdijų kapinėse.

A. a. Izabelė Lyninkaitė gimė 1907 m. vasario 3d. Udzi- 
ninku kaime, Lazdijų parap. Baigė Aukštakalniu kaimo pradžios 
mokyklą ir 1921 m. įstojo j Seinų „Žiburio“ gimnazijos II klasę. 
Nuo pat įstojimo gimnazijon dalyvavo Jaun. At-kų kuopelėje, 
visą laiką buvo uoli darbininkė ir pasišventusi idėjai: „Visa at
naujinti Kristuje“. Deja, jos darbui užkirto kelią mirtis.

A. a. Izabelė ne tiek rūpinosi kūno, kiek dvasios reikalais. 
Gal būt ir tai pagreitino jos mirtį, nes įgavo neišgydomą vidu
rių ligą. Liūdna netekus savo rimtumu žavinčios draugės!..

Ilsėkis rami, Izabele, šaltoje žemelėje. Tavo kapelį pavasarį 
raiba gegutė atlankys. Berželis svyruonėlis prie tavo kapo liūd
nai šlamėdamas, pasakos tau, kas dedas šiame pasauly. O mes, 
atsilankę prie tavo kapo, semsimės jėgų ir energijos tolimesniam 
darbui.

Užtark mus pas Aukščiausiąjį!
O. Bradauskaitė.

Tyli giesmė.
Nastutė Norimaitė parvažiavo Velykų atostogoms. Pirmas 

tris dienas ji jautėse labai nuvargusi. Juk septintoj klasėj tiek 
* daug darbo! Mamytė, matydama jos nuovargį, saulei tekant 

uždarydavo langines, visų prašydavo nuo ryto kuo tyliausiai 
| užsilaikyti: „Einant į gimnaziją miegu neprisisotinsi“, sakydavo 

Norimienė namiškiams. „Vakare ilgai sėdi, kol pamokas ryt 
dienai prirengs; nuo ryto anksti keliasi. O kiek tie visi mokslo 
rūpesčiai sveikatos suėda“ pridėdavo ji, liūdnai žiūrėdama ka
maros link, kur apsigyvendavo Nastutė namon parvažiavusi.

Bet Nastutė turi dar geroką sveikatos kapitalą. Ketvirtą 
atostogų dieną ji pasijuto pasilsėjusi ir jau norėjo imtis knygų. 
Ji tikėjosi per šventes daug padirbsianti: reikėtų primygti mate
matiką, prirengi istoriją, vokiečių kalbos spragas užtaisyti. ° Ir 
egzamenai nebetoli. O ypač ji norėtų perskaityti gautąją ato 
stogoms iš draugės storoką knygą, apie kurią ji daug įdomaus 
buvo girdėjusi iŠ kitų ir kuri suteiktų jai to gerai jau pa
žįstamo džiaugsmo: pažinti naują minčių pasaulį. Nastutė 
rimta mergaitė: ji myli mokslą ir knygas labjau kaip jos drau
gių dauguma.
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„Dvi savaiti atostogų iš viso*, mąstė ji atsisėdusi prie 
stalo, ant kurio jau buvo sudėjusi parsivežtas knygas. „Trys 
dienos jau iš to skaičiaus nuėjo poilsiui; liko dar dešimts dienų. 
Aišku, kad Velykų pirmą dieną nieko nedirbsiu ir neskaitysiu; 
antrą dieną gal truputį galėsiu pasiskaityt; o darbui paliks vos 
aštuonetas dienų. Be to, ir mamytei ir tetai Agotai reikėtų prieš 
šventes šį tą padaryti ir padėti susitvarkyti. Iš likusiųjų darbui 
aštuoneto dienų reiks dar pora, dienų išmesti. Kas-gi liks? 
Skaitymui jau tikrai laiko nebebus. O namon parvažiavus ir 
vien tik savimi tesirūpinti—negražu.

Didįjį Penktadienį ir Šeštadienį Nastutei nebuvo kada net 
prisėsti. Balta skarele galvą užsirišus, uždėjus ant suknelės 
perkelinę mėlyną prikyštę su rankovėmis, užsiraičius rankoves, 
ji sukosi po namus tai langus šluostydama, tai stalus šveisda
ma, arba drauge su jaunesniąja sesute, Katriute, ketvirtos klasės 
mokine, trynius su cukrum pyragams sukdama. Ir vis naujų 
darbų rasdavosi.

Ona Norimiene nėra visai prasta moteriškė; ji savo gyve
nime yra nemaža mačiusi ir girdėjusi. Ji nori būti išmintinga 
motina ir užtai nesako savo dukterims: „Žiūrėkite vien savo 
knygų*. Ji nenorėtų, kad jos vien iš knygų besimokindamos 
„išūžtų*, kaip kad ji yra girdėjusi atsitiko su kai kuriomis mo
kytomis mergaitėmis, kurios, be knygų, prie jokio kito, kad ir 
reikalingiausio, namie darbo pirštu prikišti nenorėjo, o vėliau, 
gyvenime kaltino savo motinas už Šitokį auklėjimą.

Nastutės tėvas—Juozas Norimas, jaunas būdamas išmoko 
skaityti ir truputį rašyti; yra gyvenęs kai kuriuose didesniuose 
Rusijos miestuose; skaito laikraščius, mėgsta knygas. Tokio 
kito toli aplinkui nėra. Jo didelėj, turtingiausioj kaime troboj, 
stovinčioj pačiam kaimo gale, mėgsta rinktis ir senesnieji ir 
jauni jo gudrių kalbų pasiklausyti. Visi stebisi: „Žiūrėkit, No 
rimas dukteris į gimnaziją leidžia...*

„Kode! neleisti*, atsako Norimas, „tik mokytas žmogus 
geresnios dienos tegali sulaukti. Dvi durteri teturiu; nė vienos 
skriausti nenoriu. Prasimokius ir mums čia šviesiau bus 
gyventi.“

Nastutė žino iš savo draugių, kaip kai kurių tėvai jas ne
noromis leido mokytis, kiek jos kliūčių turėjo.

„Kaip aš saviškiams privalau būti dėkinga. Mylimieji tė
veliai, daug vargstate dėl mūsų, bet mes to niekuomet ne
pamiršime...*

Nastutė žiūri į mamytės nuvargusį veidą: kadaise matyt 
buvęs gražus, šiandien per anksti pasenęs; ant kaktos daug 
gilių rūpesčių ženklų. Brangi mamyte! Ne, ji Nastutė, neturėtų 
širdies bent per šias Didžiosios Savaitės dienas mamytei nepa
dėti, ypač kad ir teta Agota ir Rožytė, tarnaitė, vos-vos savo 
darbus apsidirbti gali.

Motinos dėkinga šypsena ir matomas, išnetyčia, dukterimi 
oasididžiavimas—Nastutę labai paguodžia. Ir tėvelis, kažin, rodos
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įeidamas į trobą, ir matydamas Naštųtės šeimininkavimą, paten
kintas, kostelėjo nusišypsodamas. Teta Agota, silpnos .sveikatos, 
pageltonavusi moteriškė, amžinai nė tai pikta, nė tai nepaten
kinta, retai gero ūpo įgaunanti, šiandien ir kokia tai linksmesnė 
pasidarė ir tokia gera.

Štai jau ir D. Šeštadienio vakaras. Namie jau, rods, viskas 
padirbta; kiemas iššluotas; drabužiai ryt dienai išdulkinti ir su
dėti. Pro langą dar girdėt prie artimos kūdrelės kokia ten 
moteriškė beskalbianti. „Na, jau nerado kitokio laiko, kaip D. 
Šeštadieno vakarą,“ mąsto Nastutė. „Vadinasi, ne visi jaučia, 
kad ryt didelė Šventė.“ * .

Nastutė rengiasi nakčia drauge su namiškiais ir Katriute 
vykti bažnyčion. Į bažnyčią arti—penketas varstų. Kelias blo
gas: vežimas vos teslenka. Tėvelis anksčiau pėsčias išėjo. At- 

1 važiavus, rado bažnyčioje jau daug žmonių, kurių dauguma joje 
visą naktį budėjo. Nastutė prisimena skaičiusi, kad šis budėjimo 
paprotys užsilikęs nuo pirmųjų krikščionijos amžių, kuomet visi 
tikintieji ir katekumenai, Velykų rytą krikštą priimti besirengian
tieji, visą naktį prieš tai budėdavo bažnyčioje. Ji lyg mato 
Romos ir Konstantinopolio didingas bazilikas, mato pripildan- 
čias jas žmonių minias; prie sakyklos, lygv žibintuvas, dega di
džiausioji vaško žvakė; ji girdi diakono, Sv. Raštą skaitančiojo, 
skardųjį balsą.

Apsidairius aplink save Nastutė pamatė pilką musų kaimų 
žmonelių minią, altorių ne iš marmuro, bet įš paauksinto ir < 
pabaltinto medžio. Tik šviesios žvakių akutės, tikėjimo simbo
liai, visam pasaulyje taip pat žiba... Ir vėl jos mintis grįžo 
prie tolymų kraštų ir senovės, iš kur ir į šį Lietuvos kampelį, 
nors ir ne tiesiog, atėjo Kristaus šviesa ir šis paprotys—Velykų 
naktį budėti. Nastutė jau lyg mato aušros šviesą krentančią 
per aukštus langus bazilikon ir gęstančias žvaigždes; susirinku
siųjų žmonių minia visa sujuda, pasigirsta iškilmingos giesmės, 
nuolat kartojančios džiaugsmingą „Aleliuja!“—eina procesija prie 
baptisterijos, kur vyskupas suteikia naujiems Bažnyčios vaikams 
šv. Krikštą. Nastutė mato iš ten išeinančiųjų katekumenų bal- 

1 tas eiles: eina mergaitės, jaunikaičiai, vyresnieji,—moterys ir vy
rai—visi baltais drabužiais, krikšto tėvų lydimi. Jau jie ^sužinojo 
apie iki šiai nakčiai nežinomą Kristaus Kūno ir Kraujo ^paslaptį; 
susitelkę, meilės ir baimės jausmų kupini, jie štai prie Šventojo 
Stalo besiartiną auksinėj aušros šviesoje... Krikščionija išėjusi 
jau iš požemių, į dienos šviesą, nors dar gyvenanti pagonų pa
sauly. „Aleliuja, Aleliuja,“ skamba ten ir skamba mažoj Lietuvos 
kaimo bažnytėlėje ir Nastutė drauge su procesija išeina šven
torių. Tik vos brėkštanti šviesa geltonuoja rytų pusėje; visą 
naktį lijo; šventoriuje kojos klimsta minkštoje žemėje. Bet nieks 
to nepaiso, nieks, rodos, nejaučia šalto, drėgno oro, ir čia, kaip 
ir žydinčiuose kraštuose, skamba „Aleliuja!“ ir eina procesija 
nešina priešaky mirtį pergalėjusio Išgan y tojaus stovylėle su rau
dona vėliavuke, pergalėjimo ženklu, rankoje.
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Maži vaikai vos suskumba eiti su vyresniaisiais. Žiūrėda
ma į jų rimtus veidžiukus, šviesias, lyg linai, ar kanapėtas gal
veles, Nastutė prisimena Maironio eiles: „Velykos, Velykos, kas 
jūsų nelaukia, kaip vaikas margai nudažyto kiaušinio...“ „Rūpi 
jums, nabagai, labai rūpi, ką namie ant stalo rasite," savo min
timis prasijuokia Nastutė.

Po Mišių Nastutė drauge su motina, Rožyte ir Katriute, 
tėveli susiieškojusios, grįžo namon. Teta Agota jų namie laukė.

Po pusryčių visi buvusieji bažnyčioje nuėjo pasilsėti. Nas- 
tutei taip pat nepavyko miegą nugalėti.

Po pietų pradėjo rinktis šis tas kaimynų; kalbų buvo daug; 
prirūkė tabaku visus namus; kalbėjo tačiau rimtai, norėdami lyg 
savo, paprastai, suglaustus sielos sparnus kiek ištiesti, kasdie
niais vargais-rūpesčiais nusikratyti.

Moterys, Nastutės kamaroje susėdusios, kalbėjosi su Nori- 
miene, jos dukterimis džiaugėsi, išlengva, padoriai, nuo stalo 
ėmė pyragą, kuriuo jas šeimininkė vaišino, atsargiai, kad neiš
laistytų, gėrė ai batą.

Kadangi pas kaimynus vakare žadėjo būti vakaruška, jau
nimas greit išsiskirstė; po valandos kitos ir vyresnieji, namų 
dalykus atsiminę, taip pat išsivaikščiojo.

Nastutė ir Katriutė liko namie su saviškiais. Tėveliai ir 
teta Agota senai jau laukė progos su mergaitėmis ilgiau pasi
kalbėti; per savaitę, visi nuolat darbais apsikrovę, neturėjo laiko. 
Užtai dabar atsidėję klausėsi mergaičių jiems pasakojant apie 
miesto gyvenimą, gimnaziją, mokytojus ir drauges.

Rytojaus dieną kaime buvo tyku ir ramu, nes jaunimas po 
šokių ilsėjosi; vyresnieji tik iš kampo j kampą dūlinėjo, pypkes 
rūkė. J bažnyčią beveik nieks nėjo, nes trečią Velykų dieną 
parapijoje atlaidai—tuomet, kas gali, į juos trauks.

Po pusryčių Nastutė ėmėsi savo įdomią knygą skaityti. 
—Šiandien, iki piet, galėsiu bent 40 puslapių perskaityti—tarė ji 
su patenkinimu.

Dešimtą puslapį beskaitydama, ji išgirdo už sienos keletą 
moteriškų balsų. „Tur būt, pas motiną atėjo kaimynių, o gal 
pas Roželę.“ Išskyrus aiškų Mitrevičių Mykoliuko balsą, ji su
prato, kad, tur būt, jis atėjo su savo motina—Rožytės teta ir 
Norimienės gera drauge. Nastutė prisiminė, kad namiškiai jai 
buvo sakę, jog Mykoliukas ir kiti vaikai jos parvažiuojant labai 
laukė. Per Kalėdas ji buvo jiems surengusi įvairumėlį: pakvie
tus juos, vaišinus saldainiais, pasakojus apie Kristaus gimimą, 
rodžius žemėlapy kaip reikia važįupt į Betliejų ir net parodžiusi 
jiems labai prašmatniai Katriutės ir jos sulypdytą iš storos po- 
pieros stainęlę, su šiaudiniu stogu su mažu paveikslėliu viduj, 
išreiškiančiu Mariją ir Juozapą, klūpančius prie mažučio Kūdi
kėlio Jėzaus, paguldyto ant šiaudų. Asilas įkišęs galvą į pra- 
kartę; langeliai šviesiai mėlyna popiera užlipdyti ir iš po sienos 
plyšio matytis mėlynas dangus su didele žvaigžde viduje, o 
aplink daug, daug mažų žvaigždučių, adata išbadytų. Viskas

14



Tyli giesmė 61

kaip tikrenybėje. Tos grožybės vaikai iki šiol nepamiršo. Kur 
kitur jie gali tiek daug įdomių dalykų išgirsti ir pamatyti, jei ne 
pas Nastutę?

Kas tai lyg labai sunkaus pradėjo Nastutės širdį slėgti 
„Vaikai pasiilgo geresnių, įdomesnių kalbų, negu kad jie pa
prastai girdi. Jie nori taip pat pajusti tikrąją šventę. Reikia jų 
širdeles palinksminti, suteikti jiems bent truputį šviesaus, nekal
to džiaugsmo, juos pavaišinti;—jiems—dvejetą savo gyvenimo 
valandų dovanoti, kad jie žinotų, jog šokiai, rėkavimai ir degtinė 
nėra būtinos linksmumo sąlygos. Sąžinės .balsas, rodos, 
toks aiškus.

Nastutė atideda valandėlei knygą ir mąsto: kas daryti? Taip 
labai norėtųsi dar skaityti. JEgoizmo balsas tuoj atsiliepė: „Ką 
čia dar turi visais rūpintis. Žiūrėk tau naudingesnių darbų.“

Nastutė prisimena Onytės Kiraitės, savo klasės draugės, 
šaltą veidą, visuomet ant knygų pasilenkusį; atsimena, kaip ji 
vengia nereikalingų kalbų, draugysčių, patarnavimų. Onytė sa
kanti, kad stačiai einanti prie tikslo; jos tikslas — ko daugiau 
mokslo įgyti; visi kiti dalykai jai atrodo menki, neverti, kad į juos 
dėmesį kreiptų. „Automatas“, ne sykį pamąsto * Nastutė, žiūrėda
ma į Onytės elgesį. Tiesa, pati Nastutė, gal ir perdaug nusi
leidžia kai kurioms draugėms tinginėms, kurios pamokų nepri
rengusios ateina į klasę, ir per pertraukas nemaža privargina 
Nastutę, prašydamos ją joms tai tą, tai kitą pamoką „papasa
koti.“ taip tos malonios mergaitės paprato ją išnaudoti ir to, 
matyt, nesigėdi. Bet ką padarysi? Nastutei ir truputį juokas ir 
gaila tų draugių išgąsdintų veidelių, kuomet jos atbėga pas ją 
beveik prieš kiekvieną pamoką maldaudamos pagalbos. Bet be 
tokių, yra ir tikrai vertų užuojautos mergaičių; jas Nastutė 
labai myli.

Nastutė negali būti automatas, ji yra ir nori būti gyvas 
žmogus.

„Bet,“ lukterėjus pasigirdo proto balsas, „jei norėsi visus 
užjausti, visiems gyventi, savo svarbesnius darbus apleisi, ma
žiau mokėsi ir užtai neturėsi ką iš savęs kitiems duoti. Ateity 
turėsi dar daug progų savo energijai aikvoti. Matysi — pati vė
liau gailėsiesi.“

„Ne,“ atsiliepė širdis: „tikrai gera kitiems padarius, niekuo
met nesigailėsi. Geresnių tam progų laukiant, gali kaip tik ge
riausiąją apleisti; Reikia gyventi dabartimi. Norėdama tolimes
niems ateity tarnauti, artimuosius gali nuskriausti. Visą žmoni
ją, visą tautą myli ir ją gelbėti norėtumei, o apie tuos, su ku
riais gyveni, nori pamiršti? — Širdies neklausydama, gali ją su
mažinti ir net... visai nudžiovinti...“ Nastutė gerai pažįsta šią 
greitą, karštą širdies kalbą. Tokių vidujinių, egoizmo, proto ir 
širdies ginčų ji dažnai girdi. „Egoizmas su protu draugauja, 
kai kurie net mano, kad egoizmo balsas yra proto balsas, bet 
jie klysta,“ mąsto Nastutė. „Egoizmas dažnai būna labai kvai
las“—ir tai pamąsčiusi, ji nusijuokia.
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Bet reikia pasiteisinti prieš protą. Nastutė nenorėtų su 
šituo išmintingu ponu susipykti. „Ne,“ mąstė ji toliau: „juk aš 
neleidžiu laiko niekams: tuščioms kalboms, rabaksams, veidro
džiui... kaip antai kai kurios klasės draugės daro: Zuzė Mirotaitė, 
Kazė Limonytė, Mortelė... Bet aš taip pat nenoriu pasidaryti 
tokia sausaširdė kaip Onytė Kiraitė, kuri, kad ir nedideliam pa* 
tarnavimui, laiko gailisi; atrodo, kad jai gaila net. meiliai nusi
šypsoti įeinant j klasę, ar kam-nors ją mandagiai pakalbinus. 
Prieš pat Kalėdas mirė vienklasės Miliutės Lalytės mylimoji vy
resnioji sesutė, su kuria ji drauge gyveno. Visos draugės bėgo 
prie Miliutės; viena klausia: — „Gal kuo reiks padėti?“ Kita: 
„Kuomet bus laidotuvės?“ Dar kitos prisižadėjo už mirusiąją 
Mišių išklausyti; visos Miliutės gailėjosi, o Onytė žiūrėjo į tai, 
kaip į nereikalingas komedijas: — Nėr kuo čia taip' labai persi
imti—dar pastebėjo.

Arba, kaip antai, Viktutė Žuraitė, kuri įvairiems visuome
niniams tikslams: organizacijoms, susirinkimams ir 1.1, daugiau 
savo laiko ir sveikatos aikvoja, negu jai to tiesioginės pareigos 
ir protinga higiena leidžia.

Onytė Kiraitė panaši į šykštuolį, Viktutė—į geros širdies, 
bet netvarkingą aikvotoją; o Zuzė, Kazė ir Mortelė yra tikrai 
lengvabūdės, rimto darbo ir rimtų minčių nemėgstančios mer
gaitės. Nastutė jau yra bandžiusi ir tokio ir kitokio elgesio,, 
bet ne vienas jų jos pilnai nepatenkino. Ji nori eiti artimo mei
lės keliu. Artimą reikia mylėti, kaip patį save.

— Vadinasi — rimtai atsiliepė protas — nemažiau, bet ir ne
daugiau už save.

— Taip, reikia derinti širdį su protu — pamąstė Nastutė, 
—čia tai sunkus uždavinys, lengva suklysti.

— Žmogaus protas dažnai klysta—o širdis niekuomet—ne
iškentus suskambino širdis.

— Kai dėl šios, tai Čia daug ko būtų galima pasakyti, tik 
laiko gaila. Jau ir taip daugiau kaip dešimts minučių kalba
mės — pastebėjo protas. — Galų gale, jei tas vaikų susirinkimas 
neilgai tetruks, gali jį šaukti — maloniai pridėjo.

Nastutė, jau nebesvyruodama, nuėjo į virtuvę, iš kurios 
girdėjosi vaiko balsas, ir pamačius Mykoliuką, meiliai jam nu
sišypsojo ir pasakė:— Mykoliuk, ar atsimeni, kaip mes per Ka
lėdas buvome susirinkę?

Mykoliuko veidas nušvito. — Žinai ką? — kalbėjo toliau 
Nastutė — nueik į Radikus, Šležus, Skirkūnus ir, mano vardu, 
paprašyk tėvų, kad jie leistų po piet vaikams pas mane ateiti. 
Ir Matienės Jurgiuką pakviesk.

— Tamsta leisi savo sūnelį pas mane ateiti? — paklausė 
Nastutė Čia pat prie stalo sėdinčios moteriškės.

— Kaijj-gi aš jį pas Tamstą, panele, neleisiu, — atsiliepė 
Ši dejuojančiu balsu, kuriuo kalba žmonės daug vargo savo gy
venime matę.
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Tuo -tarpu Mykoliukas tik pasisuko ant vienos kojos ir jau 
jo troboje nebeliko. Bet joje pasiliko dar keletas moterų, su 
kuriomis, įėjus į virtuvę, Nastute pirm buvo pasisveikinusi. Tai 
buvo minėtoji Matienė, Norimų nesenai pasamdyto piemens, Jur
giuko, motina, suvargusi moteris, našlė su trejetą vaikų kaimy
nystėje apsigyvenusi už įnamę; tarnaitės Rožytės teta — Marcelė 
Mitrevičienė, Mykoliuko motina, nuoširdi Norimienės draugė; 
Rožytės vyresnioji, ištekėjusi sesuo Anė Klovienė. Čia pat sė
dėjo pati Rožytė graži, rimto veido mergaitė, Norimienės darbšti 
pagalbininkė. Salia jos gale stalo kerčioj prisiglaudė Katriutė 
Norimaitė, tamsiaakė ir tamsiaplaukė linksmai besišypsanti mergaitė.

— Kažin, ką su šitais vaikais beveiksi, Nastute? — meiliai tarė 
Mitrevičienė, gerai žinanti, kad Nastute su vaikais labai moka 
kalbėtis, ir pati to labai norinti. Ji tikisi, kad mokyta, rimta 
Nastute gali turėti geros .įtakos jos išdykusiems vaikeliams:—13 
metų Mykoliukui ir metais už jį jaunesniam Vytukui, kuris po 
valandėlės taip pat troboje atsiranda.

Mitrevičienė — gudri moteriškė, labai ir protingai pamaldi, 
geros, švelnios širdies žmogus. Bet vaikai, ji tą patį su skaus
mu širdyje pripažįsta, darosi panašūs į tėvo „pasiutusių Mitre- 
vičių“ giminę.

Vaikai sunkioj, piktoj atmosferoj augę, prie tėvo šiurkštaus 
elgesio pripratę, ir patys darėsi storžieviais, didžiavosi moką ne 
blogiau už gudriausi vaikį nusikeikti.

Motina, norinti matyti juos kitokius, išprašė tėvo leisti juos 
mokytis. Pasamdė butą miestelyje, užrašė vaikus į mokyklą. 
Bet mokykla, užuot padarius vaikams geros įtakos, juos 
tik dar daugiau įdrąsino išdykauti, ypač Mykoliuką, kuris 
tapo visų savo mokslo draugų vadu ir drauge su kitais 
tik „narvojo“ nelabai gudrų mokytoją įvairiomis „Štuko- 
mis“. Daugiau kaip dvejetą metų tėvai jų mokyklon leisti. 
negalėjo. Nei žmoniškai skaityti, nei rašyti jie neišmoko, Mar
celė tuo labai krimtosi; tėvas, tačiau, manė, kad geram ūkininkui 
užtenka tik savo pavardę mokėti pasirašyti.

Nastute atsisėdo prie stalo ir pradėjo klausinėti Mitrevi- 
čienę apie jos sveikatą, jos vaikučius—išdykėlius.

„Nelinksmos šiemet šventės“, tarė Anė Klovienė, „sninga, 
lyja, nei kur toliau nueiti, nei pavasariu pasidžiaugti.“

„Kas moka skaityti,“ kalbėjo Mitrevičienė, „tam, tur būt, 
neilgu. Ar tiesa, Nastute?“

„Tiesa, tikroji tiesa,“ atsakė Nastute, ir tame pačiame aky- 
mirksnyje jai Švystelėjo minty: „O jei aš joms ką gero paskai
tysiu, pav., Evangeliją, paguosiu jų pilko gyvenimo nuvargintas 
širdis.“ Ir ji greit nubėgus į kamarą šypsodamosi grįžo nešina 
nedidele knygele, kurią ji buvo nusipirkusi Šių metų mokslo 
pradžioje.

„Klausykit,“ linksmai tarė susirinkusioms, „jei norite, aš 
jums paskaitysiu Evangeliją.“
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„Prašome, prašome,“ atsiliepė visos vienu balsu ir net 
Matienės nuvytęs veidas išreiškė susidomėjimo. Visos nutilo, 
ir, lyg vidun pasitraukusios, laukė. „Šiandien šventė“, kiek
viena kartojo savo širdyje, „iš ryto visus reikalingus darbus 
padirbome: pusryčius iš virėme, karves, avis, kiaules pašėrėme, 
vištas palesinome. Pietų šiandien nereiks virti. Esame iki po 
piet laisvos. Ir mes galime širdimi aukščiau kasdienių rūpesnių 
pakilti. Kaip-gL mums dabar gera.“

Nastutė suieškojo reikalingą jai Evangelijos vietą; visos 
atsidėjusios į ją tylėdamos žiūrėjo. Iš gretimos seklyčios buvo 
tik neaiškiai girdėt balsas tėvo kalbos su savo didžiausiu drau
gu Petru Motiejūnu. Našlutei tik pradėjus skaityti, įėjo virtu
vėn vaikys, samdininkas, bet atsigėręs vandens tuoj išėjo pro 
duris.

Norimienė, kuri buvusi valandą *prieš tai prigulusi pasil
sėti, išėjo į virtuvę, ir atsisėdo prie krosnelio. Prie jos kojų, 
atsirėmęs į plytą, šildėsi rudas, baltakojis šuniukas Rilius.

Norimienė žiūrėjo į beskabančios prie stalo Nastutės kiek 
užkaitusius veidus, klausė jos švelnaus balselio, kuri skaitė 
tokius šventus, kilnius dalykus ne blogiau už kunigą iš saky
klos, o gal net gražiau, jausmingiau: ji nežinojo, kad savo klasėje 
Nastutė yra gabiausioji deklamatorė.

Nastutė išrinko šv. Jono evangeliją ir skaitė nuo tos vie
tos, kur aprašoma, kaip žydų vyresnieji kunigai ir pariziejai su
sitarė Jėzų užmušti. Ji išsirinko, būtent, šv. Jono, nes jis bu
vo mylimiausis Viešpaties mokytinis. Nors Kančios aprašymas 
šioj evangelijoj trumpiausias, bet joje randama visa paskutinės 
vakarienės Jėzaus kalba. Toji kalba kiečiausią Širdį sugraudintų. 
Ir joje po kelius syk kartojasi: „Mylėkite vieni kitus.“

Nastutė vaizduojasi, kad ji, pirmųjų laikų krikščionė, skel
bia „Gerąją Naujieną“ savo seserims Kristuje kur-nors slaptoj 
vietoje, mirties pavojuje... Ketvirtoj klasėj būdama Nastutė 
skaitė Kardinolo Wiseman’o lietuvių kalba „Fabijolę“; ji atsime
na graudžiai verkus, skaitydama pirmųjų krikščionių tvirto tikė
jimo ir kilnių aukų aprašymus. Tai buvo senai, o dabar? Ar 
žmonių širdys tiek pat ištikimos?

Nastutė laikas nuo laiko lyg netyčia pažiūri į savo klau
sytojas, kad įsitikrintų, ar jos viską supranta; kur reikia, ji su
stoja ir trumpai paaiškina. Bet Evangelijos kalba aiški kaip 
krikštolas — ji lygiai suprantama prasčiokėliams ir mokytiems; 
tai ji skaito savo klausytojų akyse. Iš pradžių ji bijojo, kad jie 
pradės žiovauti; dabar ji džiaugėsi, kad to neatsitiko.

Priėjus prie tos vietos, kur aprašoma Kristaus pirmas pa
simatymas su Pilotu, kai paskutinysis klausia: „Kas yra tiesa?“, 
nuo lauko atsidarė durys ir troban įsigrūdo Mykoliukas drauge 
su dviem vyriškiais — visi sušlapę, apsnigti. Jie atnešė su sa
vim triukšmo ir užtai visos klausytojos sušneko: „Eikit į vyrų 
kamarą, netrukdykit mums, arba sėdėkit ramiai.“

18



Tyli giesmė 65

Atėjusieji, lyg truputį sumišę, atsisėdo ramiai ant suolo 
paltai sieną, ir ėmėsi klausyti. Nastutė keliais žodžiais paaiški
no jiems, apie ką čia skaitoma, ir skaitė toliau:

„Kas yra tiesa?“ — Tai pasakęs, Pilotas vėl išėjo pas žydus 
ir jiems tarė: „Aš nerandu jame jokios kaltės.“ — Toj vietoje ji 
atkreipė klausytojų dėmesį į Piloto silpną būdą, iš baimės nusi
žengusį teisingumui, išdavusį Jėzų mirt, nežiūrint kad jis buvo 
nekaltas. •

Nastutė išmoko Evangeliją aiškinti per savaitinius jos gim
nazijos moksleivių Evangelijos skaitymo sekcijos susirinkimus, į 
kuriuos jie pasikviesdavo savo gerąjį kapelioną, kurio padedami 
jie baigė jau skaityti šv. Morko evangeliją, kurią buvo pradėję 
skaityt mokslo metų pradžioje. Kuopelė susidėjo tik iš keleto 

I žmonių, todėl buvo galima joje išlaikyti susitelkimo ir vienybės 
dvasią. Jie buvo išsirinkę skaityt šv. Morkaus evangeliją, nes ji 
aiškiausiai įrodo, kad Jėzus buvo Dievo Sūnus, kurio mokslą 
visiems reikia priimti; ji surašyta pagal šv. Petro žodžius. Per 
susirinkimą jie skaitė tik po kelioliką eilių, bet drauge sulygin
davo, kas tuo ar kitu klausimu randama pas kitus evangelistus. 
Beskaitant ir bekalbant apie Evangeliją, sekcininkų sielos augo 
ir plėtėsi. Jie jautė lyg esą tais Kristaus mokytiniais, kurie Jį 
sekė jo kelionėse po Galilėją ir Judėją, skelbiantį Dievo Kara
lystę. Jie drauge su tais mokytiniais džiaugėsi ir liūdėjo, ste
bėjosi ir daug dalykų iš syk nesuprasdavo, kad vėliau supras
tų... Tie susirinkimai visuomet palikdavo dalyvių sieloje gerą 
grūdą ir ramų džiaugsmą, ir buvo nepanašūs į kitus, kad ir 
geriausiais tikslais, moksleivių šaukiamus susirinkimus.

Dabar namie/Evangeliją beskaitant, Nastutė tikisi tąjį gerą 
grūdą pasėti savo klausytojų širdyse. „Moteriškės,“ mąsto Nas
tutė, „noru klauso apie tikėjimo dalykus; jos išgirdusios Evan
geliją—panorės ją dažnai girdėti. Vyrai tuo atžvilgiu yra daug 
sunkesni. Štai kad ir vienas atėjusiųjų vaikinų tyčiojasi nuolat 
iš tikėjimo, kurį laiko vien kunigų prasimanymu; bet užtai keršto 

k įstatymą pripažįsta: tik ir girdėti, kad tai tą, tai kitą yra primu- 
| šęs. „Mylėkite vieni kitus. Atleiskite kaltes savo priešams.“ 

„jei jis Evangeliją pažintų, jis taip nesielgtų,“ greit sužiba Naš
lutės mintyje ir ji vėl beveik užsimiršta, kur esanti ir kam skai
tanti-—Evangelijos pasakojimui visai atsidavus. Durys nuo 
seklyčios lėtai atsidaro ir lieka pravertos: Norimas su savo 
draugu taip pat norį skaitymo pasiklausyti.

Perskaičius apie Kristaus iš numirusių prisikėlimą, pasiro
dymą mokytiniams, apie Tomo netikėlio atsivertimą, Kristaus 
Petrui duotąjį įsakymą ganyti Jo avis ir avinėlius, Nastutė per
skaitė užbaigą: „Yra tai tas mokinys, kurs liudija apie šituos 
dalykus ir tai parašė; ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. 
Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jei kiekvienas 
iš jų būtų atskirai parašytas, tai manau, kad ir visas pasaulis 
negalėtų sutalpinti visų knygų, kurios reiktų parašyti.“

1
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Tėvelis jau buvo visai arti priėjęs. Našlutei skaityti nu
stojus, jis paėmė į savo rankas Nastutės šviesią galvelę ir pa
bučiavo į kaktą. Nastutė pastebėjo jo akyse žibančias ašaras, 
kurias jis greit nušluostęs grįžo į seklyčią. Kiti klausytojai ra
miai dar sėdėjo, lyg tęsinio laukdami. „Ar tai jau galas?“ 
paklausė Mitrevičienė.

— Ar Tamstos dar norite paklausyti?
— Norime, norime — atsiliepė kiti.
— Gerai. Šiandien antroji Velykų dieną. Bažnyčioje skai

toma Evangelija apie dviejų mokytinių kelionę į Emaus
Suradus to atsitikimo aprašymą pas ev. Luką, Našlute jį 

perskaitė. Sutikę Jėzų kelyje mokytiniai Jo nepažino, tik atėjus 
į miestelį, kuomet prie vakarienės susėdus nuostabus keleivis pra
dėjo laužyti duoną ir ją mokytiniams dalyti, jie Viešpatį pažino, 
bet Jis išnyko iš jų akių. Tuomet juodu kalbėjo vienas kitam: 
„Argi mūsų širdis nebuvo užsidegus mumyse, kuomet Jis kal
bėjo ir aiškino Raštą...“

Baigus skaityti Nastutė pervedė akimis per susirinkusiųjų 
veidus: jie buvo rimti ir šviesūs; net Mykoliukas, ir tas, truputį 
burną atvėręs, akis išplėtęs žiūrėjo į Našlutę, ir lyg ko tai dar 
laukė. Moterys tik kartojo: „Ačiū, ačiū“ ir jų balsuose Našlu
tė girdėjo nuoširdumą ir gailestį, kad šventoji valanda jau pasi
baigė ir, tur būt, negreit joms teks laimė tokių dalykų girdėti,, 
širdį pakelti.

Antras vėliau įėjusių vyriškių, buvęs siuvėjas, siuvąs pas 
kaimynus, augštas jaunikaitis su protingomis akimis, nedrąsiai 
prie Nastutės priėjęs paklausė: „Panele, kur būtų galima tokią 
Evangeliją nusipirkti?“ — Nastutė paaiškino.

Virtuvėn vėl įėjo keli žmonės; sėdintieji atsikėlė, atėjusieji 
sėdosi, visi viens su kitu pradėjo kalbėtis; balsai susimaišė. 
Nastutė nepastebimai, greit išėjo, ir nubėgus į savo kamarą su 
plakančia iš džiaugsmo širdimi atsistojo prie lango. „Ačiū 
Dievui,“ kartojo jos lūpos drauge su širdimi. „Geroji sėkla 
duoda šimteriopą grūdą. Gal ir tas Šios dienos skaitymas at
neš bent dešimteriopą grūdą.“

Dvejetui valandų praslinkus, Nastutė sužinojo iš atbėgusio 
Mykoliuko, kad, girdi, visi vaikai susirinko tik Jurgiukas neatė- 
jof Prieš tai ji buvo mamytės paprašiusi tiems savo mažiems 
draugams svečiams keptų tešlainių duoti.

„Jau ir taip ne kiek daug jų liko,“ buvo jau bepradėjusį 
teta Agota, bet Nastutė apkabino ją, bučiuodama: „Brangi tetu
te, pamatysi, vaikučiams davus, jų skaičius stebuklingai išaugs.“ 
Ir teta jau nebesipriešino.

Sužinojus, kad vaikai suėjo, ji įvedė juos į seklyčią, iŠ 
pradžių liepus visiems kuo švariausiai kojas nuo purvų nusivalyti.

Įėjusieji vaikai: tie patys du Mitrevičiukai—judrus Myko
liukas ir jo lėtesnis brolis Vytukas, — Šležų Jonis, Skirkūnų 
Benis ir Marcelė, Radikų Elzytė — nedideli vaikai tarp 9—12 
metų. Jų tarpan įsimaišė Katriutė su atėjusia pas ją drauge ir
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vienmete Olesė Petraityte. Olesė niekur mokslo nėjo, skaityti 
nuo Katriutės išmoko. Norimų mergaičių draugystę ji labai 
brangina, o pati pasižymi įgimtu Švelnumu ir šviesiu protu.

Vaikai žiūri j Naštų tę kaip į savo mokytoją, nes jų kiek
vienas ką-no r s iš jos išmoko; kas skaityti, kas raides parašyti, 
kas katekizmo. Ji išmokino juos kaip reik su žmonėmis svei
kintis; nuo jų kiti kaimo vaikai išmoko pažįstamus sutikus ke
purę gražiai nusiimti, o j namus įėjus, ar namie svečius sutin
kant, padoriai pasisveikinti. Laumėnų kaimo vaikai tuo griežtai 
skiriasi nuo kitų kaimų vaikų, kurie svetimą žmogų pamatę kaip 
žvėriukai slepiasi, o berniukai kalba su vyresniaisiais kepurių 
nenusiėmę ir rankas į kišenes sukišę.

Pastačius dvi lėkšti su tešlainiais ant stalo, Nastutė aplink 
susodino vaikus, pati prie jų arti atsisėdo ir prasidėjo kalbos: 
apie gaisrą, ištikusį gretimame kaime Didžiojo Penktadienio va
karą; kiekvienas vaikų pasakojo apie savo įspūdžius. Paskui 
kalba užėjo apie gyvulius, augalus; Nastutė papasakojo vai
kams įdomių istorijų iŠ gyvulių gyvenimo, kurias atsiminė že- 
mesniose klasėse joms buvo skaičiusi vokiečių kalbos mokytoja. 
Vaikai taip pat pasidalijo savo pastebėjimais. Mergaitės, pama- 
čiusios ant lango dėžutes su pasėtomis gėlių sėklomis 
susidomėjo, kokios iš jų bus gėlės? Nastutei atliko dar atvežtų 
iš miesto sėklų: ji išdalino jas mergaitėms. Radikų šviesiaplau
kė Elzytė, paklausta Nastutės, kokia gėlė jai geriausiai patinka, 
nedrąsiai atsakė: „jurginas,“ o už visus jaunesnis, vos devintus 
metus pradėjęs, mažas išblyškęs Benis nusprendė: „O man pa
tinka razata,“ — ką išgirdę visi vaikai paspruko juokais, tuo la
biau, kad Bernukas vieton „r“ sako nei tai „1“ nei tai „r“.

„Bet kur yra Matienės Jurgiukas?“ — paklausė vaikų Naš
lutė. „Jis nenori eiti,“ už visus atsakė Mykoliukas, „aš, sako, 
prie tos gvardijos nepriguliu.“ — Nastutė supranta, kad tame 
Jurgiuko užsispyrime yra ir „laukinio“ vaiko baimės jausmas ir 
truputis puikybės: „Ką čia aš dar, piemeniu būdamas, su gaspa- 
dorių vaikais susidėsiu.“ Jurgelio rūbai, ji matė, gerokai sudė
vėti, batelių neturi, naginės iškrypusios. Nastutė „laukiniais“ 
vadina vaikus, augančius be jokio auklėjimo. Ji ypač tokių gai
lisi. Užtai ji tuoj liepė vaikams pašaukti Jurgiuką. Mykoliukas 
su Vytuku ir Šležų Joniu greit pagrobė kepures ir bėgo 
pro duris.

— Vaikai, besivydama juos į priemenę sakė Nastutė,—tik 
jūs mandagiai jį pakvieskit, nevilkite kaip kokį aviną į skerdyklą.

— Jau mes jį atvesime — tik pasigirdo Mykoliuko balsas
ir jie išnyko.

Nastutė žinojo, kad vaikai išdykę, ir bijojo, kad jie Jur
giuko be reikalo negąsdintų ir nestumdytų.

Oal dešimčiai minučių praslinkus įbėga į seklyčią Vytukas 
su Joniu sušilę, išsipurvinę, rėkaudami: Atvedėm! Atvedėm! 
Nastutė išbėgo į priemenę ir čia pamatė Mykoliuką besikamuo
jantį su Jurgiuku, kursai gulėjo ant aslos.
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— O čia-gi kas?—paklausė Nastutė, supratus, kad josspė* 
jimai įvyko.

— Mykoliuk, paleisk Jurgiuką — sušuko ji, padėdama Jur
giuku! atsikelti, ir įvedė jį į seklyčią maloniai su juo kalbėdama, 
pasodino jį tarp mažo Benio ir Olesės.

Tešlainiai jau prieš tai buvo vaikams dalyti, kaip jie patys 
norėjo kad būtų lygiai, bet vienoj lėkštėj jų dar buvo likę ir 
Nastutė žadėjo jų dar vaikams duoti. Pristūmus lėkštę prie Jur
giuko, Nastutė paragino jį išsirinkti sau tešlainių, užsimiršus 
pati jų paduoti. Paragavęs vieną, antrą, Jurgiukas visus tešlai
nius sušveitė. Vaikai jau iš pradžių pradėjo juoktis, o dabar 
berniukai jau buvo bepradedą ir balsiai kvatoti.

—Susigėskit, — priėjus prie jų sudraudė Nastutė.
Jurgiukas, „laukinis“ būdamas, matyt, nesuprato tų juokų 

priežasties, ir ramiai sukramtė paskutinįjį tešlainį.
— Matysi, Jurgiuk, gausi pert, kai nemokėsi katekizmo 

— primerkęs vieną akį ir visus dantis parodęs pradėjo Myko
liukas, kursai, kaip paskui paaiškėjo, buvo įgąsdinęs Jurgiuką 
būsią Nastutė jį šaukianti jo katekizmo klausinėt.

-- Mes čia ne tam susirinkom. Jurgiukas jau didelis vai
kas. Kiek tau metų, Jurgiuk? — Dvylika. — Na, tai tu, tur būt, 
katekizmą moki.

— Ne, nemoku — trumpai atsakė Jurgiukas, stačiai j akis 
Naštųtei žiūrėdamas.

— Labai gerai, kad taip atvirai prisipažįsti — atsakė Nas
tutė kiek nustebus jo atvirumu. Ji atsiminė, kad Jurgiukas su 
motina vos prieš metus iš Rusijos tegrįžo ir paskutinius metus 
jie gyveno už įnamius pas žydą, kurs valdo ūkį netoli miesčiuko,

— Taip, tau nebuvo kur išmokti — garsiai pasakė savo 
mintį Nastutė.

— Ką jis pas tą savo žydą galėjo išmokti — ištempęs vieną 
koją po stalu, juokdamasis išdidžiai ištarė Jonis.

— Susigėsk, Joni — jau kiek supykusvvėl sudraudė Nastutė, 
ir neradus išsyk ką pasakyti, pridėjo: Žydas toks pats žmo
gus, kaip ir visi. Yra žmonių blogesnių už žydus. Kai atva
žiuosiu vasarą, aš tave katekizmo pamokysiu, jei norėsi — pri
dėjo ji ant galo.

— Tegu eina pas Barbelę mokytis, tai bent kasdien bus 
pirtis — nerimavo Mykoliukas. Artimam bažnytkaimy senos da
vatkėlės Barbelė ir Apolionė yra profesijonalės vaikų katekizmo 
mokytojos. Jos moka katekizmą atmintinai ir turi savotišką 
mokymo metodą: vaikai privalo išmokti kiekvieną klausimą 
atsakyti greit, nors jie ir ne labai suprastų kalbamuosius žodžius. 
Savo autoritetui palaikyti jos grąsina pančiu arba vytiniu. Apie 
pedagogiką tos geros moterėlės, aišku, net nebuvo girdėjusios. 
Tokią mokyklą išėjus, vaikai įsigydavo didelios antipatijos prie 
viso, kas tik arčiau rišosi su tikėjimu.

Matydama, kad kalbos nukrypo nuo taikingo tono, Nastutė 
atnešė vaikams keletą knygų su paveikslėliais. Vaikai ją iš visų

b -
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pusių apspito. Mažo ūgio Benis, kad geriau matytų, atsistojo 
ant suoliuko už Nastutės kėdės ir, bijodamas nukristi, laikėsi už 
Nastutės plačios baltos apikaklės; jo sesuo Marelė nuolat jį 
traukė už rankovės, kad jis to nedarytų.

Pamatę jūrių naro paveikslą, visi vaikai panorėjo sužinoti, 
kaip tai žmogus gali nusileist į vandenį ir ten vaikščioti? „Mo
kytoja“ paaiškino, ką žinojo. Pamatę kalnų vaizdus, vaikai ste
bėjosi ir norėjo žinoti, kur tokie kalnai yra, kaip ant jų už
lipti reikia ir t. t.

Neturėdama jau ką daugiau rodyti, Nastutė dar atnešė 
Kauno vaizdų albumą, kurį žiūrint jau ir Olesė galėjo vaikams daug 
ką paaiškinti, nes jai šiais metais teko porą mėnesių Kaune 
išbūti pas savo giminaitę, kurios vyras ten tarnauja prie gelžke 
lio. Berniukams ypač patiko tiltas per Nemuną; mergaitėms
— Mickevičiaus slėnis ir Nemuno krantai.

— O ar šiandien nebus Betliejaus? netikėtai paklausė Be
rnukas ir jau, matyt, Elzytė buvo gatava jam pritarti. Kiti vaikai 
pradėjo juoktis.

— Betliejus bus tik per kitas Kalėdas — atsakė Nastutė.
— Kalėdos yra Kūdikėlio Jėzaus Šventė, o Velykos kas kita. 
Katriute, atnešk atvirutę, kurią prieš išvažiuodama gavai iš 
Mariutės.

Atvirutėj buvo vieno gražiausiųjų Kristaus prisikėlimo pa
veikslų atvaizdas. Mariutė turėjusi, matyt, gerą skonį, jei tokį 
išsirinko.

Vaikai, ar jūs atsimenate, ką buvote išmokę apie V. Jėzaus 
iš numirusių prisikėlimą?

Mykoliukas ir Vytukas, Barbelės mokiniai, nieko aiškaus 
pasakyt negalėjo. Kitų tad neklausus, Nastutė, trumpai, gražiai 
priminė vaikams apie šį didįjį įvykį; Beniui reikėjo dar ki
taip papasakoti.

— Daug kalbėti neverta — mąstė Nastutė, nes rimtos kal
bos vaikus vargina. Tačiau atneštas paveikslėlis ir dar dvejetas 
kitų visiems patiko ir daug paaiškino.

Bet laikas jau skirtis. Jau ir margučiai, tetos Agotos at
nešti, susirinkusius apėjo.

Kai reikėjo atsisveikint — tai nevisai dailiai išėjo. Mergai
tės Nastutės pamokymų nei kiek nepamiršo; o berniukai ne
tvarkingai į krūvą susigrūdę, viens kitam trukdė.

— Vaikai, stokite gražiai į eilę, kaip mokykloje, ir atsisvei
kinki!, kaip reikia. Jurgiuk, stok greta manęs, žiūrėk ką kiti 
vaikai daro, ir paskui tą pats pakartosi

Jurgiukas lyg meškutis išėjo iš būrio ir atsistojo prie Nas
tutės. Vaikai jau turėję laiko susitvarkyti, nulenkė truputį galvas 
ir gražiai sudaužė kojomis.

— Dabar, Jurgiuk, stok priešais ir padaryk tą pat.
Nabagas pakėlė koją ir išlengvo pridėjo ją prie kitos, 

kažin kaip į dešinę pusę komiškai galvą palenkęs. Vaikai pra
dėjo juoktis.
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> s — Juoktis nėr ko— pasakė Nastutė—gal atsimenate, kaip 
mums iš syk sunkiai ėjo. Dabar Jurgiuko eilė patupčioti kol 
išmoks.

Šį tą dar stovėdama pasikalbėjus, draugija linksmai išsi
skirstė. Nastutė sulaikė tik tris mergaites; suvyniojo joms gėlių 
sėklas; Olesė ir Marelė gavo Katriutės joms atvežtų knygų. 
Elzytė dar skaityti nemoka: ji gyvena toli nuo Olesės, kuri Ma
relę skaityti išmokė, o, be to, jai akytes skauda. Visa jos šei
myna: tėvas, motina, vyresniosios seserys ir broliai serga tra
choma; Elzytė ir jos neišvengė. Ji tiek labai norėtų mokytis, 
su kitais vaikais žaisti. Ji savo nelaimės dar gerai nesupranta, 
ji tik žino, kad jų trobos kaimynai nenori, kad jų vaikai su 
Elzytė., bendrautų: — Užsikrėsit, ir būsit ubagais — sako.

Žiūrint į Elzytę, Našlutei jos labai gaila: ji skaitė, kad vai- 
kai, sergą trachoma ir negydomi, 30 metų sulaukę gali apakti, 
kad jie kitus užkrečia. — Vargas, vargas... Jei ji, Nastutė, būtų 
turtinga, ji Elzytę su savim paimtų važiuodama į miestą, nuves
tų ją į ligoninę, išgydžius neleistų jai namon grįžti, bet ją 
mokslan leistų....

Nastutė dažnai svajoja, ką ji darytų būdama turtinga: Olesę, 
Elzytę ir Marelę leistų mokytis, arba įsteigtų savo kaime mo
kyklą, gal net joje mokytojautų, nes ji čia visus vaikus tiek ge
rai pažįsta, ir jai tiek gerai žinomi jų tėvų vargai. įsteigtų dar 
ligoninę artimam miestelyje, joje gyventų Katriutė, kuri, be 
abejo, su laiku bus gydytoja arba gailestingoji sesutė, nes ji 
taip moka ligoniams užjausti, ir ypatingai mėgsta jais rūpintis.

Nastutė dalijąs savo svajonėmis su Katriute: jos mieste 
vienam kambaryje gyvena, drauge gimnazijon vaikščioja ir labai 
suteikia, kas nevisuomet seserų tarpe esti, Katriutė myli kas
tutę ir, nežiūrint į metų skirtumo, jiedvi gerai susipranta.

Nastutė žino, kad tos ir kitos jos svajonės niekuomet pil
nai neišsipildys, bet koks tai tvirtas vidujinis balsas jai sako, 
kad, visa širdimi gero trokštant, daug gero galima padaryti.

Po metų Nastutė baigs gimnaziją. Ką ji veiks toliau? Ji 
dar aiškiai nežino. Deja, šiame pasaulyje daugumos sumanymų i 
įvykdymas nepriklauso nuo paties žmogaus vienų norų. Tiktas 
jai aišku, kad visur ir visuomet ji stengsis būti artimųjų ir to
lesniųjų žmonių ir vietų geroji dvasia.

Nastutė rašo dienoraštį; apie tai ji niekam nesako. Nuo 
Katriutės tačiau ji nesislepia. Tiesą sakant, tai nėr dienoraštis 
tikra to žodžio prasme, nes ji įrašo jon vien tik svarbesniųjų 
įvykių įspūdžius, pasiryžimus ir 1.1

Ir šiandien, vaikams išėjus, ji išėmė iš savo kelionės skry
nelės gan didelį aptaisytą sąsiuvinį, ir savo įpročiu pažiūrėjo į 
jo pradžią. Pirmame puslapy buvo įrašytos mintys, kurios savo 
teisingumu ją ypač patraukė, ir kurių tiesą ji dažnai norėjo 
atsiminti. Ji skaitė:

— Sunkiau gerai pragyventi viena diena, negu kad knyga 
parašyti — (Adomas Mickevičius).
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A. Mickevičiaus veikalus Nastutė skaitė praeitą vasarą, 
gavus jų iŠ gretimo dvaro.

Toliau buvo įrašyta šv. Pauliaus I-jo laiško Korintiečiams 
ištrauka, kurią Nastutė visuomet skaitė su ypatingu pasigėrėjimu.

— Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet netu* 
rėčiau meilės, aš bučiau kaip žvangantis varis ir skambančios 
kanklės. Jei turėčiau pranašystės dovaną, žinočiau visas paslap
tis ir visokį mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, taip kad galėčiau 
perkelti kalnus, o neturėčiau meilės, aš esu niekas. Jei išda
linčiau visą mano lobį beturčiams valgydinti, ir jei išduočiau 
savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepade
da.— Meilė yra kantri, maloninga. Meilė nepavydi, nesielgia 
sauvalingąi, nesipučia. Ji yra nesididžiuojanti, neieško, kas jos 
yra, nesusierzina, neįtaria piktume, nesidžiaugia neteisybe, o 
džiaugiasi tiesa; visa nukenčia, visa tiki, visako viliasi, visa pa
kelia. — Meilė niekuomet nepaliauja, nors pranašystės paliaus 
buvusios, nors kalbų nebebus, nors žinojimas nieku pavirs. —

* *

*

„Aš visagaliu tame, Kuris mane stiprina? (Pilyp. 4,13.).
Pačiam gale mažomis raidėmis buvo jau lotyniškai para

šyta: Non nobis, Domine, non nobis, sėd nomini tuo da glo- 
riam,—kas reiškia: Ne mums, Viešpatie, ne mums, bet Tavo 
vardui tebūnie garbė.

Tą psalmės posmą vienoj skaitytų knygų užėjus, ji ypa
tingu būdu pamilo ir jį kartoja kas kart, kai jai atsitinka ką ge
ro padaryti, arba kuomet ją užtai kiti giria.

Nastutė turi dar visą sąsiuvinį panašiai kilnių minčių, su
rašytų iš šv. Rašto ir Šiaip iš kitų knygų. Kurią nors domią 
knygą skaitydama ji užsirašo tas mintis, kurios jai rodosi vertos 
atmint. — Tai mano turtas — ne sykį ji pamąsto.

Vakare, savo gražias kasas šukuodama, ir jų aukso vilnis 
pindama, Nastutė mąstė apie dienos įvykius. Ramus, gilus 
džiaugsmas spindėjo jos didelėse, tamsiai žydriose akyse, ku
rios, Nastutei susimąsčius, žiūrėjo į veidrodį lyg į vandens 
gelmes, jų paslapčių ieškodamos.

Protas ir širdis gautus įspūdžius sintetino. — Kokia iš to 
viso išvada? — klausė Nastutė. — Ar diena tikrai gerai buvo su
naudota? Kas toliau daryti?..

Paskutiniam klausimui ji negalėjo rasti jokio aiškaus atsa
kymo.

— Sakoma, kad siela pro akis žiuri—galvojo Nastutė.—Ko
de! tad į akis žiūrint, negalima jos pilnai išskaityti.

— Nes ji yra dvasia-atsakė vidujinis balsas.
— Gaila—pamąstė Nastutė—man dabar taip labai reikėtų, 

kad ji man apsireikštų daugiau suprantamu būdu. Koks yra jos 
tikras atsakymas į klausimą: Kas toliau reiks daryti?

Tą klausimą Nastutė sau dažnai stato apie savo ateitį mą
stydama, bet tinkamo, aiškaus atsakymo ji vis negali surasti.
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Atsigulus ji dar ilgai mąstė, kol miegas neatėmė jai rea
lybės sąvokos...»

Toj kitoj, nerealioj, gyvenimo srity ji pasimatė einanti per 
tankų; tamsų mišką. Iš tankumyno išėjus, pasirodė lyg saulės, 
lyg kokios dar kitos, minkštesnės, šviesos nušviesta nematytų gėlių 
pieva. Jos vidury stovėjo jos pernai mirusi vyresnioji draugė, 
Renė Norvidaitė. Ji atrodė tokia, kokia ją Nastutė pažinojo, bet 
drauge ir visai kita, lyg iš šviesių ir permatomų spalvų išausta. 
Palenkus galvą ant smuiko, lengvais, lėtais rankos judesiais 
ji smuikavo. Nastutė jokios melodijos negirdėjo, tik skambanti 
tyla buvo ore ir žemėje. Nastutė atsistojo šešėlyje ir nustebus, 
visas pajėgas sutelkus, bijodama nepastebėti mažiausio Renės 
judesio, žiūrėjo į nepaprestą reginį,

Tik staiga ji pamatė, iš priešingos tai vietai, kur ji stovėjo, 
pusės, į Renę einančios kitos, jau daugiau realios, nors ir lyg 
nematerijalios mergaitės pavidalą. Nastutė galėjo aiškiai matyti 
jos veidą, nors mergaitė buvo toli. — Paprastai akys nemato iš 
tolo taip aiškiai—pamąstė Nastutė.

Mergaitės veidas buvo labai panašus į jos, Nastutės, vei
dą, tik daug tobulesnis, gražesnis. Ji pati ėjo, ar skrido, viršum 
žemės ir rodėsi Renės muzikos visai sužavėta; ėjo pakėlus gal
vą įsižiūrėjusi į angelišką smuikininkę.

Kas buvo toliau, Prastutė, atsibudus, jau nebegalėjo atsiminti.
— Kodėl sapnų pasaulis atmintyje taip greit nublunka? 

Kodėl taip sunku sugauti lyg nuo mūs bėgą jo įspūdžiai?—mą
stė Nastutė.

Ne, ji dar, jau netikėtai, atsiminė, kad paskui lyg buvo 
ėjusi vieškeliu, tik ne atsimena su kuo. Ar tai buvo Renė, ar 
kas kitas? Pakęlia matė kaimus, trobas su žemais, samanotais- 
stogais, sodnus, sutrūnėjusias koplytėles... IŠ namų išbėgdavo 
lyg ją pasitikti vaikai suplyšusiais drabužiais, basomis, purvi
nomis kojomis ir liūdnu žvilgsniu ją lydėjo... / ■

Pravėrus akis, Nastutė suprato, kad saulė turėjo tik ką 
patekėti. Ant sienos, prie stalo, pro langinės plyšį įsibrovęs 
ryto spindulys pasidalijęs į raudonus, it aviečių sunka, taškus 
žaidė ant knygų ir sienos ir vos pastebimai kilo aukštyn. Lai
krodėlis rodė 6 tą valandą.

Už sienos, virtuvėje buvo neaiškiai girdėtis statomųjų ant 
plytos puodų ir skardinių kibirų barškėjimas. .

— Reikia jau keltis — pamąstė Nastutė. Tiek darbo dar 
mane laukia. Ir miego jau visai nebesinori. Širdį nuo ko tai 
gelia. Taip, tai paskutinioji sapno dalis paliko tiek sunkaus 
įspūdžio. Užtai pirmoji kaž kur lyg toli pasitraukė, praretėjo, 
nubluko...

— Kodėl, būtent, Renė man prisisapnavo? Kode! ji pa
šaukė mano sielą? Ką ji jai tuomet pasakė? Ir ar ji bendrai 
jai ką-nors žodžiais buvo sakiusi? Atminty, lyg rūkuose, viskas 
nyksta, susimaišo...
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— Renė, Regina Norvidaitė, jos šviesiausios atminties drau
gė, netoli, vos pora varstų, nuo Laumėnų gyvenančių neturtin
gų dvarininkų vienintelė duktė, o jos, Nastutės keliais metais 
už ją vyresnioji dvasios globėja. Kode! mintis jiedvi perskyrė 
tuomet, kai ji Nastutei buvo reikalingiausia?—

Nastutė taip aiškiai, skaudžiai atsimena tą jų paskutinį at
sisveikinimą. Tai buvo praeitą rudenį. Prieš išvažiuodama į 
gimnaziją, jį paskutinį sykį nuėjo į Norvidiškius, kad atsisvei
kintų. Tuomet jau Renė ir jos artimieji numanė, kad jai nebeil
gai liko gyventi.

— Kuomet manęs nebus, ar tu atsiminsi, apie ką mes kal
bėjomeper paskutinias dvi vasaras? -apie ką tai giliai susimąs
čius paklausė Renė.

Nastutė jautė, kad nuo tų žodžių ašaros tekėjo jai prie 
akių ir gerklė karčiai susispaudė, bet ji persigalėjo, ir tik nuėjus 
kiek į šalį nuo Renės lovos, nubyrėjo jai per veidą keletas sū
rių, skaudžių ašarų, ko tačiau jai nepavyko nuo ligonės paslėpti.

— Ne, Rene, aš to niekuomet nepamiršiu. — Kaip-gi ji ga
lėjo pamiršti tas savo gyvenimo geriausias valandas, kuomet 
juodvi su Rene, bevaikščiodamos po Norvidiškių sodną arba 
po gražius, netoli tekančios Virvytės krantus, beskindarrios gėles, 
kalbėjosi apie ateitį, tuomet dar, kai nebuvo matytis mirties šešėlio.

Grįžus iš Rusijos, Renė neilgai tesidžiaugė Tėvynės regė
jimu. Kaip-gi gailėjosi jos mylimieji tėveliai, kad, vokiečiams 
kraštą užimant, ją buvo išiuntę į Rusiją pas gimines. Tiek var
go teko jai ten pakelti, pritrūko jėgų... Bolševikų įsiviešpatavimo 
metais ji baigė šv. Kotrynos gimnaziją Petrapily. Ji mėgdavo 
atsiminti gimnazijos laikus. Bet po jų prisiėjo dar du metu 
vargti, kol teko namon sugrįžti. Grįžus tikėjosi greit įgysianti 
jėgų ir galėsianti gimtam kraštui dirbti, bet kitaip buvo lemta...

Renei, tėviškėn sugrįžus, Nastutė buvo tik IV klasės mo
kinė. Jos susipažino vasarą per atlaidus, šventoriuje; Renė pa
kvietė Nastutę ją aplankyti ir prašė Norimų ją į NorvidiŠ
kius leisti.

Po pirmo jos namų aplankymo, Nastutė dažnai atostogų 
laiku nubėgdavo pas Norvidaitę, kuri savo keliu ateidavo kartais 
su Nastutės tėveliais pasikalbėti.

Renė ypač susiartino su Nastutė per paskutinias dvi va
saras. Beaugdama, besimokindama, Nastutė jau galėjo tapti jos 
minčių drauge.

Renė dėl nesveikatos beveik jokio darbo pakelti negalinti, 
daug skaitė ir tobulino savo ir taip retą inteligenciją. Gerai 
mokėdama svetimas kalbas, ji galėjo naudotis jų dvasios tur
tais, o turėdama gerą širdį, kiek galėdama dalijosi jais su Nas
tutė. Ačiū jai, Nastutė susipažino ir su Mickevičiaus veikalais, 
ko pati viena, gerai lenkų kalbos nemokėdama, ji nebūtų įsten
gusi padaryt. Su jąja taip pat buvo pradėjus skaityt ir šv. 
Raštą.
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Kentėjimas— didysis mokytojas — buvo Renei tas raktas į 
išmintį, kurios sveikieji ir niekuomet giliai dvasioj nekentėję 
žmonės, paprastai, nepažį s ta. Rodėsi, kad ji gyvenime tai mato, 
ko kiti nepastebi. Kiek gražių, kilnių dalykų Nastutė iš jos 
sužinojo, kiek išmoko kitoniškai į pasaulį žiūrėti ... Ir dabar 
iš to kito pasaulio ji gal nori jai ką tai pasakyti, tik ta jos kal
ba jai neaiški.....

Nastutė susiieškojo savo albumą, į kurį ji tuomet išvažiuo
dama buvo Renės prašiusi jai ką-nors įrašyti atminčiai.

— Kasdien, žodžio ir darbo pavidalu dalink save tavo 
broliams ir iš tavęs vienos bus tūkstančiai — skaitė ji lenkų 
poeto Zigmo Krasinskio į lietuvių kalbą išverstas ir lygiu Švel
niu Renės raštu išrašytas eiles. O toliau:

— Tylus, bet kilnus gyvenimas sielai suteikia didžiausio 
džiaugsmo, naudingiausias būna kitiems žmonėms, veda į Dievą.

Gryna sąžinė, musų čia gyvenime, yra didžiausia paguoda.
* * 

*
Tai jau pačios Renės mintys. Taip, jos gyvenimas buvo 

toji tyli giesmė, toji grynos sąžinės paguoda ir savęs kitiems 
dalijimas....

— Kaip Kristus dalija save visiems žmonėms šv. Komu
nijoje, taip ir mes privalome save kitiems dalyti—girdi dar Na
stutė melodingai Renės kartojamus žodžius....

Bet ką reiškia toji antroji sapno dalis? Ba purvini, 
apiplyšę, liūdni kaimų vaikai?

— Tai mūsų krašto ateitis,—toliau atsimena Nastutė Renės 
žodžius. — Gelbėkime tuos mažyčius ...

Nastutė aiškiai prisimena tuo klausimu jų dviejų kalbas dar 
tuo laiku, kuomet Renė tikėjosi galėsianti pati tai idėjai dirbti....

Iki šiol neaiškūs ateities planai konkretizuojasi. Taip, ji, 
Nastutė jau žino, kas jai toliau reiks daryti.....

Kupina ilgesio siela Šviesios svajonės vilioja,
Stiebias prie saulės šviesos, Piešia gražiausius vaizdus,
Trokšta pasiekti kas miela— Mintis padangėj skrajoja, 
Ilgisi laimės tikros. Žadina kilnius jausmus.

o Plaukia, it sapnas, svajonės, 
Nyksta vylingi vaizdai,— 
Lieka tik tylios dejonės— 
Skausmo beribio aidai.

Plungės Sniegulė.
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At-kių organizavimosi klausimu.
•J

Svarstant mergaičių išstojimą iŠ bendros at-kų organiza
cijos kad sukurt atskirą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar iš ti
krųjų at-kių reikalai yra tiek skirtingi. Ateitininkų tikslas ir 
priemonės jį siekti bendros abiejų lyčių jaunimui. Ateitininkų 
organizacija suspiečia moksleivius-as, einančius aukštesnįjį ir 
aukštąjį mokslą, statančius savo pasaulėžiūros pagrindan kata
likybę ir besiruošiančius bendram visuomenės darbui. O ben
dram darbui geriausiai tiks bendrai pasiruošęs jaunimas, nes 
šiuo keliu bus panaikintas kiląs dėl lyčių skirtumo darbingumo 
trukdymas ir susidaręs iš atskiro auklėjimo bei mokymo tam 
tikras lyčių subjektingumas, kenkiąs bendram susipratimui. O 
atsižvelgus į tai, kad pas mus koedukacijos panaikinimas jau 
užfiksuotas įstatymo keliu ir praktikoj siekiama mokyklas atskirt, 
ypatingai svarbu turėti bendras organizacijas, keliančias bendrą 
susipratimą. Bijoti, kad nesant tam tikram atstumui sumažės 
pagarba, arba tikriau sakant, tam tikras dorovingumas, nėra pa
mato. Jei nebijoma, kad šokių vakarėliuos arba pasilinksmini
muose dėl atstumo stokos galėtų būti pavojaus dorovingumui, 
keistas nusigandimas dėl bendro organizacijos darbo, kur atstu
mas nesulyginamai didesnis ir visai kitos rūšies interesai riša. 
Be to, bendram abiejų lyčių individų darbui ir sugyvenimui rei
kalinga ne iš atstumo kilusi pagarba; kitaip, ji išnyktų dingus 
kalbamam atstumui. _

Rimtesnio pobūdžio būtų nusistatymas prieš bendrą orga
nizaciją, jei pasitikrintų, kad joj trukdomas mergaičių aktingu- 
mas. Teoriškai imant, yra tai netiesa, nes esant tinkamoms 
apystovoms bendroj organizacijoj turėtų kilti aktingumo aksti
nas— konkurencija. Jei iš tikrųjų gyvenime pastebima, kad 
mergaitės atskirose kuopose būna šiek tiek aktingesnės, tas dar 
nenulemia skyrimosi klausimo. Juk gyvenimas reikalauja iš 
moters daugiau aktingumo bendram darbe ir jį tegali duoti 
bendras pasiruošimas. Tuo tarpu atskirosę organizacijose au
klėjamos mergaitės bus pasingesnės susirinkus bendroj organi
zacijoj ir atskirose organizacijose išaugusi moteris mažiau galės 
būti aktinga bendrame viešame gyvenime. Todėl, jei bendrose 
organizacijose yra pastebimas didesnis mergaičių pasingumas, 
jis turi būti pašalintas kitu būdu, bet ne skyrimosi keliu.

Manyti, kad atskirose organizacijose bus daugiau iniciaty
vos lenktyniuotu nėra mažiausio pagrindo. Kaip tik bendroj 
organizacijoj tegali kilti daugiau iniciatyvos, tuo pačiu daugiau 
-lenktyniavimo ir galimumo turtingiau išplėtot vidujinį gyvenimą 
Tai patikrina ir koedukacinių mokyklų praktika. Tik, deja/ tam 
tikrų tradicijų žmonės to lenktyniavimo nenori ir dėl to sten
giasi panaikinti bendras mokyklas taip pat ir bendras organizacijas.

29



76 Ateitininkių organizavimosi klausimu

Gąsdinti subordinacija šiuo atveju visai netikslu. Mergai
tės dalyvauja at-kų organizacijoj lygiomis teisėmis ir gali jomis 
pilnai naudotis.

Ateitininkių skyrimasis. iš bendros organizacijos turėtų da
bar rimtų neigiamų davinių. Pirmiausia, mergaitės negalės 
įsikurti tiek sekcijų, kiek gali turėti bendra organizacija, o jei ir 
įsikurtų, vargu galės jomis tiek pasinaudoti. Čia kaip tik būtų 
iniciatyvos stoka, kuri gali pasireikšti abiem lytims lenktyniuo- 
jant ir esant didesniam nuomonių įvairumui.

Moterų vadų stoka yra taip pat vienas rimtų motyvų prieš 
atsiskyrimą. O pavesti vyrams vadovauti mergaičių organiza
cijai, reikštų atsidurti tikroj subordinacijoj vyrų, kurių daugelis 
matydami mergaitėse tik moteriškąją lytį, taikytų labai subjek- 
tingą auklėjimosi matą, norėdami iškauklėti mergaitėse jų įsi
vaizduojamą moters tipą. Gyvenime nesunku pastebėti, kad 
jaunimo vadas rimtesnius klausimus kelia ir svarsto atskirose 
vyrų arba bendrose organizacijose ir labiau vienpusiškus, plėto
jančius daugiausia jausmų sritį, mergaičių organizacijose. Vyrai 
aiškina tai mergaičių nesubrendimu rimtus klausimus spręsti. 
O mergaičių akimis žiūrint, išrodo, kad jos vyrų vadų nepa- 
ruošiamos rimtesnio turinio klausimams svarstyti. Bendroj or
ganizacijoj toks intelektualinio mergaičių plėtojimosi siaurinimas 
siekia minimumo, nes kitos lyties draugai trukdo taikyti mer
gaitėms išimtinai kitokį auklėjimosi ir lavinimosi laipsnį.

Laikydama kenksmingu projektuojamą mergaičių skyrimąsi, 
pilnai palaikau autonomingas mergaičių sekcijas bendroj orga
nizacijoj, nes čia mergaitės gali išsiaiškinti vien moterų padėtį 
liečiančius klausimus ir tinkamiau pasiruošti gyvenimo jai sta
tomiems reikalavimams.

Mokslus einąs moteriškas jaunimas šiandien yra dar kryž
kelėj. Neturėdamas savų vadų, sunkiai orientuojasi savo pa
dėty. Sunkia našta krinta mergaitei kasdien bręstąs klausimas, 
kur ji turės pasukti baigus mokyklą. Daugumai stoja du už
daviniai prieš akis: jos profesijos darbas ir šeimyninis gyveni
mas. Ir kaip tik gilesni moteriški individai nori šiandien daly
vauti plačiajame visuomenės gyvenime ir nešti atsakomybę. 
Mergaitės manymu, abu uždaviniai privalo būti siekiami, tačiau 
ji mato, kad šių dienų apystoVose dažnai jie nesutaikomi ir, 
kilus konfliktui, tegali būti pesirenkamas vienas ar kitas. Ji 
nėra užtikrinta, kad ji galės dirbti toj profesijoj, kurioj ji ruo
šiasi. Ši apystova labai sunkina ir komplikuoja mergaičių psi
chinį plėtojimąsi. Kalbamos tragedijos nepažįsta vyriškas jau
nimas. Jis žino gerai, kad turės dirbti savo profesijoj, neatsižvel
giant į tai, ar jis kurs šeimyninį gyvenimą ar ne. Ir todėl jis 
gali šių faktorių netrukdomas laisvai plėtotis, tuo tarpu kai mo
terų jaunimas, ypatingai vyresniame amžiuj, sustoja kryžkelėj. 
Iš čia kyla ir tas pastebimas pasingumas, kuris daugiausia 
pasireiškia vyresniame amžiuj.
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Bet mokslus einąs moteriškas jaunimas privalo žinoti, kad 
iš jų daug laukia moteriškoji visuomenės dalis, kad jos turės 
stoti moterų organizacijų, moterų judėjimo priešaky, kad jos 
turės būti jaunesnėms savo draugėms vadais. Šiuos klausimus 
privalo at-kės svarstyti savo autonomingose jsekcijose, Šiems 
uždaviniams privalo jos riioštis. Vadinasi, bendrose organiza
cijose mergaitės privalėtų spręsti bendrus klausimus, gyventi 
bendru gyvenimu, o savo sekcijose svarstyti tik jas liečiančius 
reikalus. Iš viso kalbėto matyt, kad mergaitės turi daugiau 
darbo ruoštis gyvenimui ir mažiau laiko. Būdamos bendroj 
organizacijoj ir savose sekcijose jos sutaupytų daug laiko, ir 
šiuo kompromiso keliu išvengtų nereikalingo mergaičių susi
būrimo skaldymo, nes vargu visos at-kės sutiktų skirtis ir pri
klausyti atskirai organizacijai.

Svarbiau būtų pagalvoti, kaip sutvarkius mergaičių sekei’ 
jas, kad jos butų našesnės, ir jų ryšį su bendra at-kų organi
zacija, jei dabartinė tvarka randama esant netiksli.

Vaba.
Redakcijos prierašas. Nors šiame anonimiškame rašte (jo 

autorė nė Redakcijai nepasisakė kas esanti) vyriausiai polemi
zuojama su Redakcijos l-me „N. V-tės“ n-ry pareikštomis min
timis ir vienur kitur nušnekama nevisai racijonaliai, tačiau jį 
įdėjome, kadangi mums rūpi, kad kalbamasis klausimas būtų 
iš visų pusių apsvarstytas. Tiktai tarp kita, šitokiuose ginčuose 
nereikėtų griaut tokių nuomonių, kurių nesiūlo ir nepalaiko nė 
priešingas nusistatymas, nes tuomet, kaip sakoma, braujamasi į 

• adaras duris. Kiek tiek šito žymu ir šiame Vabos straipsnely, 
kuriame nors polemizuojama su Redakcijos pareikštu nusista
tymu, bet galų gale prieinama beveik prie vienodų išvadų.—Šiąja 
proga dar turime pažymėt, jog netaip, kaip yra, apie Redakcijos 
nuomonę kalbamais klausimais painformuota ir „Židiny“ (3 Nr. 
241 pusi.), pasakant, jog tas Redakcijos prierašas (prie V. Geny
tės str.) „kalba už atsiskyrimą“, o nepasakant, už kurios rūšies, 
būtent, ir kaip toli siekiantį atsiskyrimą^ —

Redakcija ir toliau laukia raštų mergaičių orgainizacijos 
klausimais.

SI

Kai vasara baigės...
Kai vasara baigės—gėlynai margavo, 
Per pievas upeliai sroveno linksmai, 
Po langu seklyčios dar rožės lingavo 
Ir dainos pjovėjų skambėjo ilgai...

Kai vasara baigės, kaž ką Tu svajojai. 
Kieno brangų vardą gėlėm’s dabinai, 
Kai blėstant dienelei po langu rymojai, 
Kur mintys skrajojo, kur plaukė sapnai?
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Kai vasara baigės— vainikai pabalo 
Ir volungės linksmos apleido laukus. 
Kas liūdesio dainą tuomet Tau dainavo, 
Kas vystančiais lapais Tau barstė takus?

Kai vasara baigės—tik rožės lingavo, 
Žiedai jų spalvoti pabiro laukuos...
Kas ilgesio dainas saldžiai Tau dainavo, 
Kai pievos jau skendo palšuose rūkuos’?

Kai vasara baigės—gėlynai margavo.
Tau pyniau vainiką gražiausių žiedų. 
Kai vasara baigės tik rožės lingavo 
Ir tyliai pavyto už mano langų...

„Saulė“ 1925. I. 3. Užmiršuolė.

Knygas beskaitant.
- Kūno maistas yra valgis ir gėrymas, dvasios—knygų skai

tymas. Ne viskas eina kūnui į sveikatą, jis reikalingas daleles 
sau pasiima, nenaudingas—išmeta. Taip privalėtų būti ir knygas 
skaitant. Šių dienų literatūra perdaug plati, su geriausiais no
rais mes jos visos nesuvirškintume.

Kaip elgtis su tokia daugybe šių dienų raštų? Ar būtinai 
reikia viską pasisavinti, kas tik yra naujai išleista? Juk ne visos 
knygos ir laikraščiai teikia mums dvasinio peno. O be jo siela 
tačiau jaučias nepatenkinta. Ieško kartais suraminimo ne ten, 
kur jo rasti galėtų.

Kiekvieno vaisinio medžio tikslas yra duoti vaisius; bet šis 
medis turi ir lapus, kurie teikia jam grožį ir žavi praeivio akį. 
Kaip tarp medžio lapų, taip tarp daugybės raštų turime rasti 
tuos vaisius, kurie slepia savy dvasinį turtą.

Bitutė per dienas dūzgia lankydama įvairiausias gėles, da
žnai net nuodingas. Bet ji traukia iš jų tik saldžias sultis, jas 
krauna korin ir pabaigoje vasaros prineša pilną saldaus medučio. 
Taip ir mes, vaidilutės, turėtume rinkti iš plačios literatūros tik 
tai, kas mūsų sielai naudinga •

Skindamos rožes, atsargiai vengiame skaudžių spyglių. Bet 
ar ne skaudžiau žeistų mus nuodingos literatūros spygliai, jei 
skintume juos be atsargumo!

Tik tuomet skaitymas taps tylaus džiaugsmo šaltinis, sie
los sveikatos versmė ir akstinas skrist į kilnybės erdves, jei, 
kaip tos bitutės, rinksime iš knygų tik saldžius dvasiniam sielos 
penui syvus ir juos ugdysime savo sielose.

S, Butelės Sesutė.

32



Dar yra mandagių žmonių IQ

Dar yra mandagių žmonių.
~~šrąįa antrašte vienas vokiečių laikraštis pasakoja atsitikimą, 

kuriuo—dėl jo gražumo—-neišk.enčiame ■ nepasidalijęsu mielosio
mis „N. V.“ skaitytojomis.

— „Nuėjęs šiomis dienomis į vieną Frankfurto kavinę, at
sisėdau kampe už stalo, kur jau sėdėjo kaž koks ponas. Jis 
galėjo turėti apie 40 metų, buvo energingo, inteligentiško veido 
ir bendrai nepaprastai kilnus ir distinguotas pažiūrėti. Aš skai
čiau laikraštį. Netrukus ponas užsimokėjo ir pasėdėjęs dar ke
lias minutes, atsikėlė susimąstęs ir neatsivseikinęs nuėjo. Valan
dėlei praėjus, būdamas jau prie durių, jis atsigręžė, atėjo per 
visą pilną žmonių salę atgal prie mano stalo ir žiūrėdamas man 
tvirtai į akis, tarė:

) —Atleisk man tamsta mano nemandagumą. Atsitolinau
neatsisveikinęs. Buvau susimąstęs.

Nusilenkė ir išėjo.
Tas pasielgimas pirmų pirmiausia buvo man toks netikė

tas, kad, turbūt, buvau padaręs visai negudrią miną. Paskui 
nusišypsojau, o pagaliau ėmiau mąstyti.

Asmeniškai suinteresuotas neužgauti manęs nepažįstamasis 
negalėjo būti. Tai kas gi jį pastūmė, dėl tokio menko maršu- 
mo, kurs kasdien šimtais kartų atsitinka dideliuose miestuose ir 
nėra laikomas bloga, taip save priversti?

Savigarba ir auklėjimas! Tas vyras negalėjo sau dovanoti 
beminti škai užsigynęs gero vaikų kambario mokslo ir tiek mo
kėjo valdytis, kad apgalėjo visgi šiek tiek juokingos savo pa
dėties nemalonumą. Jam nebuvo sunku svetimam žmogui pri
sipažinti paklydus ir prašyti atleisti. Ne dėl manęs,—dėl paties 
savęs. Nes jo mandagumas nepakentė tos minties, kad jis pa
sielgė stačiokiškai. Kad ir mažmožyje.

Kad būčiau ministeriu ir sutikčiau tą poną, nė kiek ne
mąstydamas pastatyčiau jį atsakomingiausioje vietoje. Žmogus, 
kurs paprasčiausiuose takto ir išsilavinimo klausimuose taip to
bulai elgias, kaip iš tūkstančio nė vienas, yra charakteris, ku- 

b riam tautos garbė taip pat neišspruktų iš rankų, kaip ir savo 
asmens orumas. Jis nėra valdomas gyvenimo, bet pats valdo 
gyvenimą. «

Šešėlis iš praeities.
Tu atėjai šią nakt’ sapne 
Pas mane liūdnas, neramus, 
Ir ne šypsodamas, oi ne, 
Minėjai man anuos laikus... 
Tu susimąstęs, neramus 
Žiūrėjai, lyg jautei pavojų; 
Neužmiršuolių man žiedus 
Iš glėbio numetei po kojų... 1

Saulės Ašara,

O
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Darbas gėdos nedaro.
’ * . • • • .

Vokiečių filosofas Šlegelis buvo vedęs kito vokiečių filosofo 
Mendelsono dukterį, labai mokytą mergaitę. Tačiau aukštas 
mokslas nekliudė jai būt ir gera šeimininke. Sykį vienas Šlegelio 
pažįstamas, apsilankydamas jo namuose, rado jauną jo žmoną 
baltinius belopant. Pasipiktinęs tuo tarė:

— Poniute, galėtumei rasti sau tinkamesnį darbą. Parašy
tumei verčiau kokią knygą...

— Tamsta taip manai? — atsakė šeimininkė.—O aš Tamstai 
galiu atsakyti štai ką: daug esu girdėjus, kad šiandieną pas mus 
yra perdaug knygų, o niekas dar man nėr skundęsis, kad pas 
mus būtų perdaug baltinių...

Sesutės, imkime pavyzdį iš to filosofo žmonos, nesigė- 
dinkime darbo, ką tik galime, viską stengkimės pačios pasida
ryti, kuo mažiausiai reikalaudamos kitų patarnavimo. Ypatingai 
kreipkime dėmesio į tvarką; pamatysime, kaip bus malonu pa
čioms ir kitiems pasigėrėti, kuomet būsime tvarkios. Gyvenime 
tvarka yra taip reikalinga, kaip valgy druska...

Atostogoms grįžusios, nesėdėkime rankelių sudėjusios, ne
laukime, kad mūsų mamytės tą ar kitą darbą padirbtų, kurios 
taip įpratę savo dukrytes vaduoti. Man rodos, kad gražiau 
būtų dukrytėms mamytes vaduoti. Nesakau, kad visus ūkio dar: 
bus būtinai privalome dirbti; tai, žinoma, persunku; bet jau ga
minti valgius, palaikyti tvarka kambary, kiemely ir daržely—tai 
kiekvienos pareiga. Kuri ir to nenori, vengia, ta nėra verta ne
šioti moksleivės vardo...

O kaip daug žinau tokių savo draugių, kurios bijo piršte
lio pridėti... Jos savo mamytes stačiai varo iš proto; niekas 
joms neįtiks: nei atnešti, nei paduoti, nei pakloti ir t. t. Nelai
mingos, sakau, tokios mergaitės, išėjusios iš mamytės globos 
arba jos netekusios; daug nemalonumų pačios turės ir kitems 
padarys.

Tat, sesės! Be proto lavinimo, rūpinkimės išmokti ir visa, 
kas reikalinga šeimynos gyvenime, o pamatysime, kaip tai gy
venime bus reikalinga.

Neabejoju, kad ir iš mūsų sesučių tarpo atsiras ne viena, 
kuri norės tapti panaši į Šlegelienę, kuri nors buvo viso ko 
pertekusi, bet pripratusi visuomet būti tvarki ir suprasdama, kad 
joks darbas gėdos nedaro, dideliu malonumu ir noru viską pati 
pasidarydavo, nelaukdama iš kitų.

Lygumai, Verutė,
1925.111.18.
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Romos šventosios moters pir
maisiais krikščionijos laikais.

. -* , • ' ‘ »■*

Sekant kardinolo M. Faulhaberio paskaitaJ).
20-jo amžio krikščionybė tai nėra atkritimas nuo pirmųjų 

laikų krikščionybės, bet ji taip pat nėra ir vieninteliai galimas 
Kristaus krikščionybės išplėtojimas. Kiekviena gadynė turi savą 
veidą, o krikščionybės siela paliko ta pati senovėj, viduramžiais 
ir naujaisiais laikais. Pažadėjimas skamba: „Aš esu su jumis 
visas dienas iki pasaulio pabaigos", taigi, ne tiktai iki 7-jo am
žio, ne tiktai iki 15 ir 16-jo amžio, ir taip pat ne tiktai iki 20-jo 
amžio.

Klausant apie pirmųjų laikų krikščioniją, mūsų dvasios 
akims atsiveria žydintis gėlių darželis, paauksuotas rytmečio 
saulutės ir nusiprausęs pavasario rasa; o tačiau ir pirmosios 
krikščionybės daržely nebūta rožių be dyglių.

Mano temos „Romos Šventosios moters pirmaisiais krik
ščionijos laikais“ rėmų aš nestatau labai plačiai, sakysim, iki 
krikščionijos senovės 7-me amžy; bet taip pat jų ir nesiaurinu 
tiktai apaštalų gadyne—-1-ju amžium; laiko atžvilgiu aš paimu 
pirmuosius ketvertą amžių ir tos gadynės šventąsias moteris 
suskirstau į trejetą grupių: 1-jo amžio moters, 2-jo ir 3-jo 
amžio moters ir 4-jo amžio moters.

Romėnų moters krikščionės I-jo amžio—tai P r i s k i 1 ė s 
grupė s u auksine r o ž e. 16-me skyriuj savo laiško 
Romėnams apaštalas Paulius dalina auksinę dorybės rožę kele- 
tai Romos krikščionių bendruomenės moterų, kurios buvo apa
štalui „padėjėjai Kristuje“, kurios „padėjo galvas už jo gyvybę“, 
kurios „darbavosi Viešpatyje“. „Aš pavedu jums musų se
serį Febę“. Per Febę apaštalas ir buvo pasiuntęs šį laišką 
Romon iš Korinto 58 metais ir rekomenduoja ją Romos krik
ščionių bendruomenei.

„Pasveikinkite Priską ir A k v i 1 ą, mano padėjėju 
Jėzuje Kristuje“. Priska, arba, kaip šiaip ją šv. Paulius vadina, 
Priskilė, buvo ištikimiausia tautų apaštalo diakone, gimusi žydė, 
kuri su savo vyru Akvila, kai žydus išvijo iš Romos, buvo apsi
stojusi Korinte (Graikijoj), tenai drauge šv. Paulium atidariusi 
padangčių (šėtrų) audyklą ir drauge su savo vyru buvo Pauliaus 
įvesta į krikščionybės mokslą ir apkrištyta. Vėliau, Priskilei su 
vyru persikėlus į Efezą (Mažojoj Azijoj), jos namai ten, patapo 
Pauliaus sustojamoji vieta ir krikščionių bendruomenės naminė 
bažnyčia. Taip pat ir Romoj, kai perėjūnė padangčių dirbėjų 
šeimyna vėl galėjo grįžt į savo senąją gimtinę: „Pasveikinkite

*) Skaityta Š. m. vasario 9 d.^ Mnncheūo Katalikių Moterų Draugijoj, 
ši paskaita yra aktuali ypač šiais „Šventaisiais Metais“, kuomet Romų lanko 
viso pasaulio katalikai. Pr. D.
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taip pat ir bendruomenę jūsų namuose!“ Jos vardu pavadinta 
ir viena Romos katakombų.

Romėnams laiško 16-me skyriuj greta šešiolikos vyrų su- 
minėta d e v y n etas m o t e r ų; jų aštuonetas pavadintos var
dais: Marija, Junija, Tryfena ir Tryfoza, Persidė, kurią apaštalas 
vadina „brangiausia“, Rufo motina, kurią jis vadina ir „jo moti
na“, ir pagaliau, Julija ir Olimpija i). Kitose vietose Paulius 
buvo sutikęs fanatiško pasipriešinimo kaip tik iš moterų pusės, 
kaip antai, Antiochijoj (Ap. D. 13, 50 t); jei tat jis, nepaisant 
šito turėto priešingo su moterimis patyrimo, vis dėlto taip labai 
išgiria Romėnų bendruomenės moteris, tai jos tikrai bus vertin
gai patarnavusios krikščioniškai misijai toj pasaulio sostinėj. 
Jos, gal būt, buvo atkėlusios kryžiaus religijai vartus į aristo ' 
kratiškus luomus bei ciesorių rūmus (Pilip. 4, 22) ir atvėrusios 
duris į misijonieriams vyrams nepasiekiamus moterų kambarius. 
Iš kito šono tas viešas suminėjimas šių moterų vardų laiške 
Romėnams turės būt to meto pasauliui paveikęs lyg koks ap
reiškimas, kaip Bažnyčia brangina moterį krikščionę ir 
religiniu atžvilgiu laiko ją lygios vertės su vyru. Argi senoji 
Rufo mamutė nebus apsiverkus iš džiaugsmo pamaldų metu 
išgirdusi, kaip tautų apaštalas siunčia ypatingą pasveikinimą jos 
sūnui, „išrinktajam Viešpatyje“ ir per visus kitus rūpesčius ne
užmiršo taip pat ir senosios jo motinos ir vadina ją net savą j a 
motina! Toki žodžiai moterims iš tokių lūpų turėjo sudaryt 
pasekėjų mokyklą ir sukurt moterims draugingą tradiciją. 
Kaipo Šventosios Dvasios įkvėptas Šventasis Raštas šis Romė
nams laiškas drauge su Evangelijomis paskui buvo išsiuntinėtas 
ir kitų kraštų bendruomenėms ir tuo būdu su šiuo šv. Pauliaus 
laišku po visą pasaulį pasklydo linksma naujiena apie moterį 
krikščionę. Gaila, kad Šių moterų vardais iš Romos krikščiony
bės pavasario dienų šiandien taip retai moters vadinasi! Šiaip 
ar taip. Romėnams laiškas dar ir šiandien krikščioniškam mo
terų pasauliui ir moterų sąjungoms yra apaštališkas budinimo 
šauksmas „pasidarbuoti Viešpaty“, būti bendradarbiais švent- 
nrmio tarnams ir Šventosios Priskos dvasioj rūpintis maldos 
vietovėmis.

Romėnų moters 2-me ir 3-me amžy — tai Cecilijos 
grupė su kankinių palme. Po pirmojo krikščionių per
sekiojimo Nerono laikais, trejetą dešimtų metų buvo ramu iki 
prie Trajono, 98 metais, romėnų kardas iš nauja pradėjo 
krikščionybės išnaikinimo kovą, kuri su keletą pertraukų truko 
iki 313 metų. Per šiuos dvejetą šimtų metų skaudaus išmėgi
nimo krikščionys už savo tikėjimą turėjo eit per ugnį, kaipo iš
tremtieji ir išguiti iš žmonių draugijos turėjo ieškot prisiglaust -   —■— ■1' >

*) Kaž kaip atsitiko, kad Olimpijos vardas praleistas lietuviškame jubi- 
lejiniame Naujojo Testamento išleidime (Kaunas, 1922, 400 pusi.)! Pr. D>
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požemiu laidojimo rūsiuose bei katakombų įlandose ir dažnai 
su pavojum gyvybei ateit dalyvaut liturgijos šventėj. Bažny
čios istorijos tyrimai priskaiė Romos valstybėj į milijoną kan
kinių, savo krauju paliudijusių krikščionišką tikėjimą. K i e k i š 
j ų b ū t a m o t e r ų, kiek romėnių, skaičiaus negalima žinot. 
Bet Domitilės katakomboj yra freskų paveikslas iš 4-jo am
žiaus, kuriame atvaizduota, kaip Kristus šešetai kankinių deda 
vainiką; trejetas vyriškių stovi vienoj pusėj, trejetas moteriš
kių kitoj. Taigi anų laikų tapytojas sprendė, jog moters ly
giu skaičiumi ir lygiu karžygiškumu ištvėrė ugnies mėginimo 
valandą.

Taip pat ir Šiai antrajai senosios krikščionijos romėniškų 
moterų grupei pažint atsivėrė mums p a ž in i m o versmė 
Romos katakombų tapyboje ir parašuose; šita pažinimo vers
mė gali išlaikyt griežčiausią istorišką kritiką. Tarp 22 kata
kombų, kurios iki šiol Romoj atrastos ir ištirtos, devynerios 
katakombos vadinamos moteriškais vardais, jau tai dėlto, 
kad čia tos moters buvo palaidotos, kaipo kankinės su ypatin
gai spindančiu garbės vainiku, jau dėlto, kad moters buvo pa
dovanojusios tuos žemės sklypus juose kapams įtaisyti. Ši
taip tenka manyti dėl ketverto vardų, kurie čia paminėti 
kaipo katakombos krikšto tėvai be šventybės atributo, būtent: 
Nunziatella, Lucina, Generosa ir Teklė. — Po Domitilės — 
krikščionės ir ciesoriaus namų — katakombos, kita pati se
niausia ir senovės tyrimui labai vaisinga pavadinta šv. Pri- 
skilės vardu, kitos — šventosios Soteridės, šv. Cyriakos, šv. 
Belicitos vardais.

Tarp visų romėnių karžygių, kurios mirė už savo tikė
jimą ir kurių karstas pažymėtas kankinių nugalėjimo palme, 
labiausiai šlovinamoji yra š v. C e c i 1 i j a, iš senos patricijų 
giminės. Jos vardą nešioja viena gražiausių Kaliksto kata
kombų kapelių, kadangi Cecilija, buvusi nukirsdinta 177 me
tais, čia buvo turėjusi pirmąją savo poilsio vietą, ši kapela 
skendi šventybės nuotaikoj, lyg kad čia prieš pusvalandį dar 
būtų buvusios laikytos pamaldos. 8-me amžy šventosios 
mergelės kūnas buvo perneštas į miestą ir palaidotas jos var
do bažnyčioj Tibero kvartale. Skulptorius Mader la iš mar
muro iškalė šventąją kankinę lygiai tokioj padėty, kaip ji 
buvo rasta toj bažnyčioj atidarius 1599 m. jos karstą, nesu- 
irunijusi, dar su kirčio žaizda kakle. Katakombos kapelos 
sienoj Cecilija atvaizduota Bizantijos kunigaikštytės drabu
žiais su išskėstomis rankomis, lyg kad bažnytinės muzikos 
globėja čia rengtųsi užgiedok psalmę.*).

Liturgijoj, kaip ir liaudies maldingume arčiausia prie šv. 
Cccilijos_stovi šv. Agnė, kilimo taip pat ;š aukščiausios ro-

*) Daugiau apie Šv. Ceciliją žiūr. „N. V-tės“ 1921 m. 154 pusi, ir 
V. Brizgio straipsneli šių metų „Pavasario“ 5-me numery P r D. 

♦ l
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menu diduomenės, 304 m. nukirsdinta >*ž tikėjimą. Kankanų 
aktai ir vėlesnės legendos pasakoja šios trylikos metų karžy
giškos mergaitės kankinimo istoriją ir apie jos nebijojimą 
mini, kaip begėdžiui pasileidėliui ji atrėžusi: „Atsitrauk nuo 
manęs, tu nuodėmės kempine, mirties ėdale4*, ir kaip ji, tuo 
tarpu kai patsai budelis drebėjo ir minia verkė, spindėdama 
džiaugsmu ėjo pasitikt mirti ‘lyg* i vestuvių puotą.

Kad nevarginčiau'daugeliu vardų, šalia šių dviejų merge
lių aš paminėsiu dar vieną romėnių motinų atstovę, šventą
ją Symforozę, kuri Adrijono laikais, taigi.tarp ll7 ir 138 
m., su savo septynetą vaikų pareiškė silpnosios lyties tikėji
mo stiprumą. Pirmiau abejota jos kankinimo aktų autentin- 
gumu kadangi jos paveikslas manyta buvęs atvaizduotas pa
mėgdžiojant Makabėjų motiną, tačiau nuo 1878 m., atkasus 
jos vardu pavadintą baziliką, patikrintas ir moksliškai. Taip 
pat ir laidojant kankinių lavonus moters dažnai vaidindavo 
karžygių vaidinį, kaip kad skaitome šv. Sebastijono istorijoj 
apie palaimintas moteris Ireną ir Luciną.

Tarp Biblijos moterų katakombose liturgijos, meno 
ir laiko atžvilgiu vadauja kaip karalienė —Pa l a i m i n t o j į 
tarp moterų. Du seniausi Marijos atvaizdai — Marija su 
žvaigžde iš pirmosios 2-jo amžio pusės ir Marija aristokratiš
koj togoj iš antrosios 3-jo amžio pusės, Wilperto tyrimais — 
abu randasi Priskilės katakomboj, ir yra dokumentiškas įro
dymas, jog Motina su dieviškų kūdikėliu am rankų pirmojo 
amžio liturgijoje stovi pirmenybės vietoj Šalia Gerojo Gany
tojo paveikslo. Romos krikščonys visiškai nebijojo, kad Čia 
galįs pasidaryti kaip ir koks pagonų deivių kulto pamėgdžio
jimas; Motina čia jiems buvo artinimasis į Kūdikį, ne atsito
linimas nuo Jo, joks christocentriškos liturgijos sudrumstimas. 
Iš vėlybesnių Marijos paveikslų iki puikaus mozaikos paveik
slo šv. Pauliaus' bažnyčioj vienoj pusėj galima įžiūrėt meno 
pažangą Madonos (Marijos, Dievo Motinos) tapyboj, ir kitoj 
pusėj nustatyt faktas, jog šie seniausi Marijos paveikslai yra 
sudarę mokyklą vėlesnių laikų menui iki pat mūsų dienų. Mes 
galime įsivaizdint, kaip šie Marijos paveikslai jaunos krikščio
nijos akyse rodė moters esmę i r v e r t y b ę, a p š v i es
tą nauja, pilna pašventimo šviesa.

Tarp kitų Senojo Įstatymo Biblijos moterų pirmiausiai ir 
paskiau dažniausiai sutinkama sunkiai išmėgintoji Z u z a n a, 
atvaizduota pagal pranašo Danieliaus knygos; ji buvo dviejų 
Bendruomenės Tarybos narių melagingai įskųsta teismui, nu- 
smerkta mirt, bet Danieliaus buvo išteisinta. Vienas iš vėlybųjų 
paveikslų Pretekstato katakomboj rodo avinėlį tarp dviejų 
vilkų, o viršum avinėlio parašas: Sušauna, šis paveikslas* 
aišku, krikščionims buvo paguoda persekiojimų laikais, kai 
panašiai melagingai įskundus buvo nusmerkiama ir Bažnyčia*
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ir pirmieji krikščionys, pasitikėdami Dievu, turėjo taip pat vii-» 
lies, jog ateis ir jų išteisinimo valanda. .

Paėmę dar paveikslą samarietės prie Jokūbo šulinio, pa
veikslą moters prisilietusios kraštą Kristaus drabužio, matome, 
jog katakombų tapytojams jos nebuvo nežinomos, taip pat ir 
moterų paveikslai bibliškuose" pergamento ritiniuose imant ir 
vadinamąsias deuterokanoniškas knygas. Jie nesiekė ištapyt ant 
sienų visą Bibliją, kaip kad ne ir visą katekizmą.

Labai dažnai pasitaiko dar vienas alegoriškas katakom
bų moters paveikslas; tai vadinamoji Orantė (:—besimeldžian
ti), moteris maldos pozicijoj su išskėstomis rankomis. Ne vi
suomet, bet tūlais atvejais čia bus toj vietoj palaidotos mote
riškom atvaizdas. Tai rodo portretų charakteris ir, matyt, 
pagal modelį nupiešti drabužiai; vieną kart viršum galvos 
tokios Orantės galima išskaityt vardas: Grafa.

Taip pat -ir katakombų parašai kaip kalbantieji ak
mens pasakoja mums, kokią palaimingą atmintį buvo paliku
sios daugelis ten palaidotų krikščioniškų moterų. Antai, 

kaž kokiai ten Faustinai parašu išreikšta noras, kad „tegyve- 
nie ji Dievuje“; „labai mylėtai žmonai Rutinai“ jos vyras 
Amerinas geidžia, kad „Dievas atgaivintų jos sielą“.

Taip tat katalikiškoms moterims katakombų žemė, ant 
kurios atsistoja jos šiandien kaipo maldininkės, yra netiktai 
Šventai bet ir sava, tėvyniška žemė. Ant nesenai atrastos 
šv. Petro ir Pauliaus karstu sienos 3-jo amžlo maldininkai 
yra įrašę maldas ir vardus, o po šiais randasi taip pat ir vienos 
maldininkės moters parašas: „Petrai ir Pauliau, melskitės už 
Kvintą!“ Kardinolas Wiseman’as, rods, gerai žinojo, kokį 
vaidmenį vaidino romėnų moters kankinimų laikais, kai jis 
savo gadynės katakombų tyrimo davinius populiariai atpasa
kojo savo knygose „Fabiola“.*)* ♦

♦ __ _

Romėnų moters 4-me amžy: Anastazijos grupė 
su alyvos šakele. Kai ciesorius Konstantinas 313 me
tais Milano ediktu suteikė krikščionių religijai taiką ir laisvę, 
tai moterų grupę su kankinių palme pakeičia moterų grupė 

. su alyvos šakele. Jau šalia paties ciesoriaus Konstantino 
pasirodo jo kilnioji m o t i n a E1 e n a, ir mes turime pagrindo 
priimti, jog maldinga nuotaika ciesoriaus, kuris prieš nule
miančią kovą, su tikėjimu priėmė dangui pasirodžiusį ženklą 
ir nugalėjęs išlaikė savo žodį, šita nuotaika buvo jo pavel
dėta iš motinos. Kaipo jo motinos įtaką turime aiškinti ir tūlą 
jo įsakymų paskesniais metais, kaip antai, įsakymą sugrąžint 
Bažnyčiai jai anksčiau išplėštus turtus, arba įsakymą toliau
«m. ■■■i— . T*.» .». i ii ■ i «i ■■

f

*) Yra ir lietuvių kalba. Pr. D.
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niekam netaikint bausmės prikryžiavimu. Elena nebuvo gi
musi romėnė, bet pastatydino Romoj daugel bažnyčių ir šian
dien šv. Petro Bazilikoj kiekvieno lankytojo akys krinta ant 
jos milžiniškos statulos.

Iš septyneto šventųjų moterų, turinčių garbingą vietą šv. 
Mišių kanone*), tiktai trejetas'paskutinių buvo Romoj gimu
sios arba palaidotos. (Apie Agnę ir Ceciliją jau kalbėta). 
Kanone ir Visų Šventųjų litanijoj paskutinėj vietoj minimoji 
Anastazija turi Romoj savo vardu bažnyčią prie paties Pala
tino, kur prasikiša pro buvusio Didžiojo Cirko sienas. Aukštos 
kilmės romėnė vardu Anastazija šioj vietoj pirmiausia buvo 
pavedusi savo namus krikščionių liturgijos reikalams ir todėl 
ant jos namų durų buvo padėtas parašas: titulus Anastasiae. 
Vėliau čia buvo palaidota tuo pačiu vardu Š v e n to j i kan
kinė, bet, įtikima, ne toji pati, kuri buvo įsteigėja,.■ kurios 
kūnas ir šiandien tebeilsisi po altorium Kiek galima pa
žvelgt atgal, šv. Anastazijos bažnyčioj nuo pat pradžių būta 
šv. Jeronimo altoriaus. Šio šventojo gyvenimo istorijoj skai
tome, kad jis prie Palatino papėdės buvo įsteigęs 
Biblijos mokyklą romėnų moterims; tatai neabejotina, kad šv. 
Jeronimo altorius šv. Anastazijos bažnyčioj ir turi ryšių su 
tąja tradicija. Mes žinome, kad šv. Paula ir jos duktė Eusto- 
chium šv. Jeronimo mokykloj mokėsi net hebraiškai, kad 
Šventuosius Raštus galėtų skaityti originale**).

Su šiomis trejetu moterų grupių, kurių centrai! mes pasta
tėme Anastaziją, šiandien neatsiskirsime neištarę: Šventųjų 
Raštų branginimas yra taip pat senosios krikščionijos moterų 
dvasia iš jų dvasios.. Apie šv. Ceciliją brevijoriuj pasakyta, 
kad ji evangeliją nuolat nešiojusis savo širdy, o vienas pa
veikslas Domitilės katakombose iš 4-jo amžio paskutinių de
šimtmečių (vėl pagal Vilperto davinius) rodo mums dvejetą 
moteriškų paveikslų, kuriuodu paaiškina paties tapytojo pa
rašai: Veneranda, mirusioji, šventosios Petronėlės įvedama 
dangun; šventoji, dešine ranka laikydama savo globiamąją, 
kairiąja rodo į kibirą, kuris pilnas rašto ritinių ir viršum kurio 
matyt atvožtos knygos, ir ji lyg norėtų ištart: Juk tu šiose 
šventose Knygose per tavąjį gyvenimą uoliai skaitei apie 
amžinojo gyvenimo pažadą.

Argi tat 20-jo amžio krikščioniškoms moterims neprivalu 
dvasia nukeliauti pajs savąsias senosios krikščionijos laikų 
seseris ir į jas pratarti: Duokite m u m s a 1 y v o s, idant 
mūsų lempos neužgestų? Visuose pirmųjų amžių mote-ų pa-

. i •

*• ~ I » ii« | i ■ hm** ■■■

*) Felicita, Perpetua, Agota, Lucija, Agnė, Cecilija, Anastazija. Pr. D.
**) Plačiau žiūr. str. „Šv. Jeronimos ir moteriškos“, Įdėtą „N. V-tėsu 

1921—1922 m., 33—35 p. šv.Jeronimo 1500 metų mirties sukaktuves minint 
(Mirė 4 20 m.). Pr.D.
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veiksluose pastebėsi, kaip senosios krikščionybės moters buvo 
švelniai ir padoriai sutvarkiusios s a v o apdarą ir koks 
dorinis rimtumas kalba iš jų paveikslų, nors ir jos gyveno 
supuvusios doros laikais su begale heterų, vergių ir viešųjų 
maudynių. Šiandien moters krikščionės turėtų žengt prieky 
naikindamos mūsų viešame gyvenime pagoniškas begėdystes 
ir įspausdamos-jam krikščionišką antspaudą. Senosios krikš
čionijos moters gyveno iš tikėjimo ir mirė iš tikėjimo. 
Naujosios krikščionijos-moters taip pat negali laukt, kaip nau
jasis natūralizmas, iki religinis žmogus išaugs iš natūrinio žmo
gaus ir iš tauro valstybės piliečio savaimi išriedės katalikiš
kas žmogus; jos, atvirkščiai, turi iš tikėjimo apturėl teisingą 
gyvenimo supratimą ir antgamtinės jėgos gyvenimo uždavi
niams ir kliūtims nugalėt. Pagonybė galėjo tokiai Mesalinai 
atstūmimo valandoj įduot rankon durklą, tokiai Cecilijai-Me- 
telai sukraut didelę akmenų krūvą paminklui ant karsto; o 
krikščionybė teikia moterims tokios jėgos, kuri gyvenimą 

nugai» ir yra stipresnė už mirtį.
Pirmųjų krikščionijos laikų sesės, duokite mums jūsų aly

vos, duokite mums jūsų dvasios!
P r. D.

Iki prieisime pačioj „N. Vaidilutėj“ patiekt daugiau 
ir detališkesnių krikščioniškųjų moterų paveikslų, šiąja progą 
nurodysime žiupsnį pigiausiai prieinamos literatūros, kad mūsų 
skaitytojos pačios studijuotų čia paliestus klausimus. Visoj 
literatūroj šiam reikalui tokia mes laikome veikalų seriją, pa
vadintą: „Charakterbilder d e r katholisc h e n F r a u- 
e nweit. Kirchengeschichtliche Studien von Mitgliedern 
des Vereins kath. deutscher Lehrerinnen unter Mitarbeit von 
Fachgelehrter. Gesammelt und herausgegeben ton Pauline 
Herberund Maria Grisar. Verlag von Ferdinand Schö- 
ningh in Paderborn. Pradėjo eit nuo 1916 metų.

Tai turi būt ištisa didžiulė katalikiškųjų įžymių moterų pa
veiksi! galerija nuo krikščionijos pradžios iki paskutinių laikų. 
Taip antai, 1-jo tomelio 1-ji dalis (282 pusi.) patiekia Biblijos 
moterų charakterio vaizdų. Šios dalies autorius yra tas pats 
dabartinis kardinolas Faulhab er i s. 2-ji dalis (113 p.) para
šyta žinomo ypač senosios krikščionijos istorininko prof. Dr. 
P. K i r s c h ’ o ir kalba apie senosios Bažnyčios moteris—-2-sis 
tomelis (166 p.), parašytas įvairių autorių, pasakoja apie moteris 
iš Bažnyčios tėvų gadynės. — 3-sis (212 p.) apie moteris iš 
vakarų kultūros kūrimosi pradžios, 4-sis—9—12 amžio pa
veikslai (dar neišėjęs). — 5-sis — apie vidurkmžių moteris 
(išėjusi tik 2-ji dalis: Moterys naminiame ir viešame gyveni
me). Toliau būsią aprašytos renesanso, reformacije^jr kitų 
naujųjų laikotarpių moters.
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Nors ši serija dar išėjusi ne visa, bet jau ir to, kas yra, pa
kanka geram kalbamo j srity apsi tyrimui. Tat paskubėkite pra
mokt vokiškai ir skaitykite.

Pr. II

Tavo Angelas.
Kad tu buvai dar mažytė, atėjęs pas tave Angelas sakė tau:
— Eik, vaikuti! aš tave lydėsiu.
Bet kai tu paaugai, jis vėl buvo tavo namuose ir malo

niai kuždėjo:
— Mergyte, regi kiek yra daug kelių- Tavo valia pasi

rinkti geriausj. Bet klausyk mano balso.
.lis žire visus slaptingus kelelius, visu kelelių galą, bet 

tau i.esako. Ir kada paklysti, jis taip pat nieko nesako, tik 
priklaupęs prie Viešpaties ima graudžiai verkti:

-— Dievuli! Mano Švenčiausias Tėve! bark mane, — aš 
nemoku jos išganyti...

Dievas pabučiuoja Angelą ir vėl pas tave atsiunčia.
Mokyk! — sako — dar ji nevisai paklydo; jos šir

delėje dar yra mano žiburėlis. Už netiesą ji pati atsako. ,
Ir Angelas vėl ateina pas tave. Klaidos kelias spau

džia tau širdį; ne viena ašarėlė suvilgo skruostus. Tai Jis 
prašo klausyti Jo žodžio.

— Dievuli, parodyk tiesų kelelį! —■ šaukiesi. O Angelas 
bučiuoja tave, apkabinęs savo skaistučiais sparnais.

Jis tau suranda draugių, kad tu pasimokytum iš jų; Jis 
tau prakalba jų žodžiais, kad tu išgirstum jas; Jis uždega 
Javo širdį, kad tu pamylėtum jas. Ir tu pataisai savo kelionę, 
nes draugių kelelis būna Dievulio numylėtas.

Angelas džiaugiasi, dažnai eina pas Viešpatį su tavo mal
domis, žemai Jam lenkias. O Jis pasako Angelui: — Tu išmė
gink jos tikėjimą.

Angelas atima iš tavęs visų brangiausi turtą. Angelas pa
lieka tave kelionėje vieną. Angelas užpučia tavo vilties žvaigž
delę. Bet Jis niekada nuo tavęs nenuteista. Jis niekada tavęs 
neapleidžia. Ir tu privalai, kaip maža mergytė, keliauti, ke
liauti, kur Jis veda, kur Jis šaukia...

K. T. .
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Bruožai iš kultūros istorijos.

(Tęsinys iš 39 pusi.)
- (Manosioms graikų istorijos klausytojoms 

Lietuvos Universitete). 
, »

Graikas todėl taip troško grožio, kad jis jį laikė esant per 
dievišką dalyką žemėje; grožio kultas buvo tai lyg kokia die
vams tarnyba. Vienam jaunam kariui kritusiam kovoj su Eges- 
tėnais, tie patys Egestėnai pastatė aukurą: nes jis buvo gra
žiausias vyras, kokį jie kuomet buvo matę. — Kai hetera Fry- 
nė Eieusijos šventėj daugelio tūkstančių minios akyse pasirodė 
visai plika, tarsi iš jūrių iškilusi Afroditė, tai tikinčiuosius pa
gavęs gilus religingumas ir, kaip ištaria mūsų versmė, juos 
nukrėtęs šiurpas, Kai ši pati moteris su savo tuo grožiu be 
saiko patraukta teisman stovėjo prieš teisėjus ir pradėjo ro
dytis, jog teismo sprendimo svarstyklės pradeda linkti jos ne
naudai, tai jos gynėjas prišokęs prie Trynės ir nuplėšęs nuo 
jos krutinės apsiaustą; ir dabar teisėjai jau neišdrįso ištart ją 
nusmerkiantį sprendimą: jie pabūgę, kad grožio deivė jų nenu
baustų už savo pasiuntinės ir pranašės įžeidimą.

Vieną kartą susirgo gražiausia Atėnų mergina, prastų tė
vų vaikas, bet labiausiai pageidaujamas didžiausių dailininkų 
modelis. Jos gyvybei nebuvo jokio pavojaus, o tik jos gra
žumui. Ir dėl to visas miestas drebėjo ir iš baimės negalėjo nu
rimti. Kai gražuolė pasveiko ir neatsimainė, tai Atėniečiai „iš 
džiaugsmo ką tik iš galvos neišėjo“.

Ką graikai laikė moters gražu, tai žinome iš graikų plas
tikos kurinių. Aukštą ūgį, 'šviesius, tirštus plaukus, siaurą 
kaktą ir tą akių gražumą, kuriuo graikų tauta ypatingai di
džiavosi kaipo* paveldėta savybe — visus šiuos pažymius 
graikų rašytojai visuomet pabrėžia kaipo kūno gražumo es
mingas dalis.

Taip branginant kūno grožį, tos graikų moters, kurioms jo 
trūko, negalėjo uoliausiai nesistengti suteikt sau bent dirbtinio 
gražumo. Graikų moters žinojo jau beveik visas šių dienų mo
terų pasigražinimo technikos slaptybes. Šią falsifikatų ir erzacų 
gadynę dėl to ir labai nepykstama ant moterų. Čia taip gal
vojama : Mes džiaugiamės gražiai įtaisytu parku, kuris jei jame 
nebūtų alėjų, fontanų, suolelių bei prošvaistų, tai jis butų tik 
nyki dykynė; pažiūrėję į gražų patiesalą (kilimą), nies visai 
užsimirštame apie plyšiuotas ir dėmėtas grindis, kurias jis 
uždengia; -— tai kam tada, sakoma, moters atžvilgiu būti to
kiems fanatikams, reikalaujant vien tikrenybės? kode! neimti 
ir dirbtino grožio moters kaip meno padarinio ir nepadėkoti 
jai už tą sumanumą, kad savo gudrybėmis ji apsaugoja mūsų 
akis nuo savo nepergražios figūros ir fizionomijos? ♦ .

e
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Panašiai protavo ir graikai. Sofistas Gorgias, antai, 
mestelėjo žodį, jog tie, kurie apsigauna, kai kuomet yra iš
mintingesni už neapsigautus. Kūno grožį dievinusiam graikui, 
gal būt, buvo nelabai svetima mintis, kad kosmetika, papuo
šalai, savęs pagražinimas esanti pareiga visuomenės atžvilgiu. 
Pudra, tepalai, plostrai — buvo gerai pažįstami tiek aristo
kratų, tiek prastuolių merginoms. Būta net literatūros, kaip 
geriausiai nusitept. Tiktai mano skaitytojos truputį susirauks 
išgirdusios, kad, graikių prityrimu, geriausia tepalai esą tie, 
kurie padaryti su žmogaus seilėmis. Todėl kambarinė, ku
riai buvo pavedama tepalų pagaminimas, valgydama tik tam 
tikrą valgį ir rydama stipriai kvepiančias esencijas, turėjo 
rūpintis, kad jos burna būtų švari ir maloniai kvepėtų. 
O dar keisčiau skamba tai kad kai kuriuos ypač bran
giuose tepaluose būta miltais sumalto... krokodilio mėšlo, 
Žinovai sako, jog ir šiandien šitai praktikuojama.

Suaugę antakiai buvo laikoma kaipo karšto rasinio tem
peramento pažymys. Ir Šitam reikalui mokėta dirbtinai pa
gelbėt — tam tikrais grūduotais dažais tą bruožą atstojant 
arba sustiprinant O jau parfumų, tai turėta tiek įvairių rūšių, 
jog tūla dama galėjo kasdien apsikvepint vis naujais aroma
tais. Tiktai šių dienų šio dalyko žinovai abejoja, ar ir pa
ties geriausio skonio graikės turėjo supratimą apie giliausią 
tokių kvepalų prasmę, būtent, kad jie teturi tikslo sustiprint, 
kaip ir pabrėžt natūralųjį žmogaus kvapą, tą slaptingai pri
traukiančią atmosferą, ir todėl parfumai, beveik kaip kad ir 
balso būdas, turi būt individualūs, asmeniški, jei norima, kad 
jie reikiamai veiktų. O šiais nervų išklerimo ir naujovybių 
gąniojimosi laikais tai nemenkas uždavinys šiuos reikalavimus 
patenkint.

Graikai parfumuodavo taip pat ir mostis, kuriomis jie sau
godavo kūną nuo šalčio,ir todėl kasdien visi išsitrindavo — 
vyrai ir moters. Sausa, ne išaliejinta oda, kaip kad ir sausi 
plaukai buvo laikoma kaipo nešvarumo ženklas.

Viešomis pirtimis naudodavosi abi lytis drauge (tiktai 
Atėnai šiuo atžvilgiu buvo išimtis); vyrai buvo visai pliki, o 
moters užsidėjusios siauras prikyštes. Kad vanduo būtų tin
kamesnis odai, į jį pildavo nuotrono, sodos, pupų miltų. Veido 
odos spalvai (teints) pagerint ir palaikyt padėdavo tešlinės 
kaukės, kuriäs nakčiai užsidėdavo ant veido, o ypač tynės 
(vonios) asilyčių piene. Paskesniais laikais šiam reikalui tur
tingos damos, kur tik keliaudamos, varydindavosi drauge po 
dešimtis asilyčių. Odos emailiavimas senojoj Graikijoj iki 
šiol neįrodytas.

Turėta dantų plaujamasai vanduo, dantų milteliai, mokė
ta įstatyt dirbtiniai dantys; o dantų šepetuku neturė
ta. Pagražinimo motivais dantis nuspalvodavo. Rankos ir
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kojos tikrai buvo valomos daugiau kaip šiandien mūsų; kojos 
jau dėl to, kad nedėvėta kojinėmis, o sandalėse visa priešakinė 
dalis buvo lauke.

Visi išmislai turėjusieji tikslo, kaip paaiškina vienas senas nai
vus parašas, „nuduot turint pilnas formas, kad ir jų neturint“ bu
vo atliekami labai rafinuotai, ypač kad išeitų graikų taip labai 
branginta evpygija1). Perdidelį apkūnėjimą (pariebėjimą), 
kaip ir dabar, buvo stengiamasi stabdyt tam tikrų pavidalų 
korsetais, kuriuos tuomet darydavo iš atatinkamai parinktų 
plonučių lazdelių. Lukijonas Samasatietis rašo, jog tūla gar- 
bavojama gražuolė rytą prieš savo tualete išrodanti kaip bež
džionė markatė arba pavijonas, ir jog kai kuomet apsukri mer
gina, sumaniai pasigaudama apgaudinėjamojo pasigražinimo 
meno, savojo adoratoriaus yra laikoma teturinti 22 metu, tuo 
tarpu kai iš tikrųjų ji yra išmitusi 45 žiemas.

Plaukų papuošimas ir drabužiai, žinoma, taikėsi i madą. 
Būtų didelė klaidą manyt, kad tiktai naujaisiais laikais mados 
suka galvas. Nebent tik mados keitimosi tempas (greitis) dabar 
eina sparčiau. Pagalvojus apie mados esmę, tuoj paaiškėja, jog 
ir Graikijoj turėjo būt tų pačių principų, kurie ir pas mus ma
das aiškina bei teisina. Nes imant sociologiškai, mada tai juk 
nėra tiktai savavalus kokio siuvėjo ar modistės išmislas. Ma- 
don įeina tik tai, kas atatinka laiko dvasiai. Apžvelgiant kurį 
ilgesnį istorijos perijodą ir neužmirštant išorės daiktų simbo
likos ir jų vertės nusiteikimui, atrasi, jog esama nepaneigiamų 
santykių tarp tos gadynės meno, dorovės, pasaulėžiūros, ūkio 
bei politikos gyvenimo iš vienos pusės, ir drabužių mados iš 
kitos pusės, ir jog tiesiog negalima net vaizdintis, kaip Rokoko 
gadynės žmogus būtų galėjęs apsirėdyt gotikiškais drabužiais. 
Mada stipriausiai stovi tiktai tol, kol, ji išsilaiko lyg koks iš- 
imtinumo, skirtingumo ženklas vienos visuomenės dalies nuo 
kitos; o kaip tik atatinkamą madą pasekt pajėgia, sakysim, ir 
žemesnieji visuomenės sluoksniai, tai aukštesnių sluoksnių ta 
mada jau nežavi. Taigi, mados keitimosi socialinės priežas
tys yra visai nedemokratiško pobūdžio. Šitos priežastys veikė 
taip pat ir Graikijoj, ir ypatingai stipriai Graikijos smagenose 
ir širdy, visuomet naujenybių trokštančiuose Atėnuose.

Vienas vėlybesnių laikų antikinis poetas ištaria, jog pigiau 
būtų suskaityt bites medum apstingoj Aetnoj, kaip visas tas 
damų frizūras. Kas pažįsta graikišką meną, tąjį graikų gyve
nimo peršviestą atvaizdą, tas žino, jog iš moters statulos plau
kų dabar galima nustatyt tos statulos kilmės laikas su tikrumu 
beveik iki dešimtmečio, kai kuomet dar tikriau.

*0 . . ,

1) Kuris nekaltas daiktelis vadinamas šiuo žodeliu, patriisėkit, sveikos, 
jei įdomaujate pačios susirast graiku kalbos žodyne, prieš tai ji atatinka
mai suskaidžius. Red.
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Madą sugalvojo kombinuot plaukus tūkstančiais įvairiopų 
būdų: kuafiuromis su viena didele kasa arba su keletą mažų, 
su simetriškai sueiliuotomis arba tik palaidai kabančiomis gar
banomis, su aukštais ir žemais plaukų pabūklais, suspaustais, 
pusiauračiu ir piramidiškai, su klastymais ir be ktąstymų, su įdė
liais ir be jų. Jau pagonijos moralistai ir vėliau krikščionių Baž
nyčios Tėvai, kurių tarpe būta ne vieno gerai pažinojusio mo
terų tualetas „kunstus“ piktai barė už „enormitates capillamen- 
toruiri“ (galvos puošimo nenormalybes,bjaurybes), kaip sako 
vienas lotynas, turėjęs galvoj taip pat ir graikes. Kuri sten
gėsi išrodyt labai padoriai, ta* tiktai Sunešdavo kasą ant pa
kaušio arba uždėdavo ją vainiku ant galvos. Būta daugelio 
darnų, kurios dirbtinai suteikdavo savo plaukams tuo metu ma
doj esančią spalvą. Vėlesniais amžiais, kai romėnams tarpi
ninkaujant graikės buvo išgirdusios apie germanų moteris, tai 
ilgą laiką buvo labai branginama raudonblondė spalva, kaipo 
mados spalva. Toki plaukų dažai kaip kad ir dažnai vartoti 
parinkai nevisuomet turėjo tikslo tiktai apgaudinėt paviršium, 
bet jie turėjo eit ir papuošimui. Nes taip pat ir Versailles’e 
17 ir 18 amžy juk ta pati dama kai kuomet prieš piet dėvėjo 
Šviesius, po piet tamsius plaukus. Galima vaizdintis, kad to
kios dirbtinės spalvos atrodė nebjauriausiai: tik atsiminkim, 
jog pagarsėjusi Tiziano paveikslų gelsvoji spalva, kurią vene- 
cietės žavėjo Renesanso kavalierius, taip pat beveik nėra bu
vusi natūrali. Kai Graikija priderėjo Romos valstybei, tai kaip 
Baroko bei Rokoko laikais, ilgai viešpatavo parinkai. Juos 
dėvėjo arba viršum savų plaukų arba ant plikai nuskustos 
galvos. Kaipo ypač gerai padirbdinti buvo laikomi indiškieji 
parinkai. Vėlybaisais Graikijos laikais damos laikė esant reikš
minga net mirus neatsilikt nuo mados. Šiuo tikslu pa
dirbdindavo portretų biustus su nuimamais plaukais, kuriuos 
palikusieji nabašninkės gyvieji paskui ir pakeisdavo pagal ma
dą. Plaukus kvėpindavo esencijomis tuo būdu, kad tam rei
kalui skiriamos vergės smulkiausiais Spinduliais iš burnos 
purkšdavo į ponios galvą. Plaukams puošti dar vartodavo, 
kaip ir pas mus, agrafas, diademas, perlus, tinklus, adatas, 
auksines šukas ir auksu išsiuvinėtus nuometus. Galvos ap
dangalai skrybėlių pavidalo atsirado tik labai vėlai ir tuo 
smailu, kūgiškų pavidalu, kokį žinome iš Tanagros figūrėlių.

Ką graikės darė su savo plaukais, tai nėra tiek skirtinga 
nuo mūsų papročių, kaip kad ką su savo drabužiais. Ir dra
bužiuose sekta mada. Lukijono ir kitų paliudijimu, graikai 
puikiausiai galėjo įžiūrėt skirtumą tarp tikrai elegantiškos 
damos, laisvai valdančios savo madą, ir tiktai šiaip mados 
beždžionės, bevalės ir bedvasės mados vergės. Ir graikus 
žavėjo tiktai tokios damos, kurios turėjo gebėjimo pasirinkt, 
talentą apsirėdyt, o ne tiktai pilną pinigų kapšį, kurios mokėjo
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parodyt madoj ir asmens skonio. Elegantiškos damos adresu 
ir tuomet, kaip ir šiandien, pylėsi visokeriopi adoratorių kom
plimentai: tiesioginiai ir, jei keno liežuvis buvo miklesnis, tai 
ir netiesioginiai. Garbavojamoji dama atsakydama į tai kai 
kuomet tiktai... apsispjaudavo ant krūtinės. Tai buvo ženklas 
nusižeminimo, reiškiamas, kad neužsitraukt dievų pavydo, nes 
mat senesniais laikais graikai tikėjo, jog laimingam žmogui labai 
pigu susilaukt dievų keršto iš pavydo, kadangi tiek jie, dievai, 
vieni tegalį būti laimingi...

Graikės apdaras susidėjo iš dvejeto: svarbiausių eilių: 
chitono (t. y. apatinio drabužio, marškinių) ir viršutinio, kuris, 
destis kokio pavidalo, buvo vadinamas įvairiais vardais (chini
ną, peplos, himation). Skirtumo tarp sijono ir talijos n jpaisy- 

F ta; didžiausiai paisyta raukšlių („kvoldų“) gražumo. Tikrų 
korsetų neturėta, betgi jų vyriausią uždavinį atsiekdavo siau
rai susiveržiant krūtinę. Visų kitokių apatinių (dessous), kaip 
antai, kojinių, kelinių, jupons, graikė nežinojo. Viršutinis daž
nai taip pat ir apatinis drabužis viename šone buvo perkirptas ir 
susegamas tiktai sagtimis. Kišenių neturėta; daiktų mažmo
žius kišdavo po drabužiais i krepšelį, kokstf pasidaro išpešanf 
ir užleidžiant kiek drabužio ant juostos. Spartoje, kame ap
skritai nežinota, kas tai yra pruderija, mergaitės, bėgiodavo 
dažnai vienu chitonu, taigi, vienais marškiniais. Per gimnas
tiką, kuri dažnai įvykdavo^ drauge su vaikinais, jos dažnai nu- 
simesdavo ir tą apatini drabužį.

Drabužių medžiagos ir spalvos būta beveik tiek pat įvai
rios, kaip ir mūsų. Baltas marškonas buvo laikomas kaipo 
padoriausia apdaro medžiaga'/. Amžinu pasipiktinimu ir mė- 

' giamąja pamokslų medžiaga moralistams būdavo vadinamieji 
koiškieji arba tarentiškieji šilkiniai audiniai, kurie savo pra- 
matomu plonumu panešėjo j prancūzių tualetas Direktorijos 
laikais, kurių svoris su bateliais ir papuošalais buvo tik nedaug 
viršaus per šimtą gramų. Nosinių graikai neturėjo; tam rei

fe kalni pasitikėta pirštų vikrumu, kaip kad ir valgyta be šakelių 
ir be peilių. Labai sausi uoslės organai laikyta labai pagarboj; 
per dažnas jais naudojimosi ėjo net kaipo atsiskyrimo prie
žastis. — Kurpes ir sandales moters avėjo įvairių spalvų ir 
fasonų. Drausmės reikalui susuktas pantaplis jau yra simbolis 
moters viršenybės ant vyro.

papuošalai tikrąja, siauresne prasme žmonių raidos eigoj 
ne labai pakitėjo. , Žiedų, kaklo retežėlių, apyrankių, juostų, 
sagčių — visuomet būta, ir tikrai visuomet bus. Bet gi kinta , 
vidingumas santykio, kuriame žmogus esti su savuoju papuo
šalų. Graikijoj dar giliau kaip mūsų laikais mokėta smagė- 
tis brangiais pašveitalais ir tauraisiais metalais. Paviršutinis 
žėrėjimas ir palaimingas gražumas buvo didelis dalykas ir 
graikui, bet tai dar nebuvo viskas ir pats aukščiausias dalykas,

1
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kurį reiškė jo akyse papuošalas. Po visa žvilgančia pulke 
graikė tarė esant dar kažko giliaau, slaptingiau. Kaip kad an
tikinių žmonių religingiems jausmams apskritai visa būtis iš
rodė kaip dieviškas ir gyvas dalykas, taip ir brangiuose akme
nyse bei pašveitaluose prijausta esant mistiškos, demoniškos 
jėgos. Labai švelniai jausta kiekvieno brangaus akmens savi
tumas, charakteris; tikėta esant giminystės bei santykio tarp 
žmonių esmės savybių ir tų brangiųjų akmenų savybių; many
ta, jog kiekvienam žmogui gemant yra priskiriamas jam gy
venimo akmuo; jog sielų giminingumą galima pažint iš to, jei jos 
myli tuos pačius akmenis; jog akmens spalva ir šviesumas 
kinta pagal jo turėtojo temperamentą, nuotaiką ir aistras; jog 
tie patys akmens pas gerus žmones švietė ir spindėjo, pas pik
tus — pajuodo. Apie jų tamsią galią pasakota keistų dalykų: | 
jog ametistas mažinąs girtavimą, o opalas kiršinąs mylėt, jog 
per smaragdą linksti i melancholiją, o per tiurkisą — j pavydą.

I visa tai tikėjo ir mūsų graikės, ir be to, dar j tūkstantį 
kitokių margų nuostabių daiktelių, įnešusių gyvenimai! spalvos 
ir nusiteikimo. Graikė turėjusi būt buvusi akla, jei ji būtų pra
ėjusi pro perlo (žomčiugo) gražumą. Visai kaip pas mus, šis 
nuostabiausias žmogaus papuošalas, Šis melancholiškai gražus 
ligos pabūklas buvo apglobtas labai įvairiopos simbolikos. 
Jei jau tokius sausus mokslininkus kaip Aristotelį ir Plinių pa
gauna maldingumas ir baiminga pagarba kai tiktai jie ima kal
bėt apie perlus, tai turime prileisti, jog tos mergaitės, kurios 
save vadino Leontion, Rhodopis, Glaukippe arba kitais skam
biais vardais, buvo prisirišusios prie švelnios nykstamos 
substancijos tuo pačiu svajipgu vidingumu kaip tas prancūzas, 
kuris manė, jog tai esanti tiesa, kad perlai esą nebe žmonės, 
bet jog taip pat esą negalima pasakyti, kad jie atvaizduoja 
negyvus daiktus.

Graikijoj nešiojo paprastuosius graikiškus ir retus rytinius 
perins, atskirus perlus ir jų virtines, kurių vertė mūsų pinigais 
būtų didesnė per šimtus tūkstančių. Jie buvo dažniausia do- g 
varia ausims papuošti, kurią mylįs vyriškis teikė savajai mer- " 
ginai; tuo būdu perlai geriausiai atlikdavo savo uždavinį, ku
rį jiems statė viena nuo senų senovės einanti legendą apie šios 
rūšies papuošalo atsiradimą. Ši legenda pasakoja, kad vieną 
kartą vieno turtingo kunigaikščio *žmona pradėjo pavyduliaut 
vienai jaunai merginai ir, įpykusi, perdurusi su adata tai mer
ginai ausį. Vyras guodęs ir globojęs sužeistąją; sužeistoji vie
ta pagijusi, bet skylelė ausy neužsiraukusi ir pilnas užuojautos 
vyriškis įvėręs jon porą nuostabių perlų. Ir nuo to laiko, bai
gia legenda visos to krašto moters panoro nešiot šį meilės 
ženklą. (Bus daugiau)

P r. I) o v ydai t i s.
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Pavasaris.-
Jau pavasario saulelė

Šypsosi meiliai,
Ore vėversio dainelė

Skamba jau skardžiai

Rados malonus;
Visur gėlės pražydėjo, 

Reginys — smagus.
Kur tik žiūri — prisikėlė

Žmogus žagrę nusitvėrė — 
Eina art laukų;

Vakarais daina lakštutės
Skamba jau meili,

O, sesute Vaidilute, 
Ko gi Tu tyli?!

Nebesnaus menka paukštutė
Tuo brangiu metu, 

O, sesute Vaidilute,
Nebesnausk ir Tu! Saulės Ašara.

Iš moksleivių gyvenimo.
Kaunas. Kauno ateitininkės moksleivės norėdamos pato

bulinti savo veikimą ir pagilinti moters pasaulėžvalgą, nutarė 
užmegsti artimesnius santykius tarp Kauno ateitininkių. Tuo 
reikalu rūpintis buvo pavesta laikinai komisijai, kurią sudarė 
mergaičių kuopelių atstovės. Komisija sušaukė šių metų va
sario 15 d. pirmąjį visuotinąjį Kauno, ateitininkių susirinkimą 
ir pakvietė prelegentę p. d-rę Ruginienę. Savo paskaitoje .Atei
tininkų principai ir jų vykdymas gyvenime“ d-rė Ruginienė 
nušvietė tris svarbiausius ateitininkų principus: krikščionybės, 
žmoniškumo ir tautybės ir nurodė jų vykdymo gyvenime svar
bą. Po paskaitos iškelta daug įvairių klausimų ir sumanymų, 
tarp kitų ir madų klausimas. Tuo klausimu susirinkimas vien
balsiai tarė rezoliuciją, jog ateitininkės neprivalo sekti žemi
nančių mergaites madų, k. tai per dideles dekoltė, per trumpas 
sukneles ir panašiai. Nesilaikančias tps rezoliucijos draugės 
turi įspėti. Susirinkime išrinkta įvairių kuopelių atstovių ko
misija, kuriai pavesta rūpintis visais Kauno ateitininkių rei
kalais.

Susirinkimo dalyvės išsiskirstė kupinos geriausiu norų 
ir tvirčiausiu pasiryžimu siekti savo kilnųjį idealą. A.
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Lazdijai. 1922 m. Seinų „Žiburio“ gimnazijoje įsikūrė 
mergaičių „Vaidilučių“ kuopelė. Ji veikė kaipo autonominga 
Seinų At-kų kuopos sekcija. Tais ir kitais metais veikimas 
buvo gana žymus. Bet šiaismet viskas eina šaltesniu tempu.

Nuo pradžios mokslo metu sušaukta 4 susirinkimai, ku
kiuose nebuvo kuo domėtis. Kiekvienas, kad ir svarbesnis 
klausimas, praleidžiamas visai šaltai. Pradžioje mokslo metų 
buvo nustatytas visu metų kuopelės veikimo planas, bet kol 
kas dar jo vykdant nematyti. Laikraštėlio „Lauko lelijų“ 
išleista 1 numeris. Kuopai pirmininkauja O. Kubiliūtė. Be to, 
Eucharistininkų sekcijos mergaičių vainikėly yra 26 mergaitės. 
Ypač mergaitės vaidilutės privalo būt dėkingos kun. J. Starkui, 
kuris kiekviename susirinkime noru lankosi ir ši tą papasakoja.

Daugiau už kitas mergaites* veiklumui pasireiškė Seinų J 
skaučių I „Birutės“ draugovė, vadovaujama O. Norušytės. 
1924 m. gegužės mėn. buvo sukurta skiltis iš 5 mergaičių, o 
dabar jau yra 3 skiltys: „Lelijų“ 3 antrojo laipsnio skautės— 
skiltininkė O Bradauskaitė, „Pelėdų —5 skautės — skiltninkė 
M. A^aslauskaitė ir „Šarkų“ — 6 skautės, skilt. M. Valukonytė. 
išviso 15 mergaičių. Ligi š. m. kovo mėn: mergaitės skautės bu
vo bendroje su vaikinais draugovėje, sudarydamos skyrių, bet 
nuo kovo 4 dienos veikia visai savarankiai.

Rodosi, skaučių būrelis mažas, bet pasižymi darbštumu. 
Visos lankosi sueigose ir kiekvieną užsibrėžtą darbą atlieka. 
Taip pat draugininkės ir skiltininkių įsakymai pastūmi pirmyn 
veikimą.

Šiemet mūsų draugininke baigs gimnaziją ir reikės su jąja 
skirtis. Labai gaila, nes, gal būt, susilpnės draugovės vekimas.

Taigi, sesutės, stenkimės kuo labiausiai išlavinti savo 
būdą, įpraskime j darbą, kad ir paskiau mūsų draugovė eitų 
tomis pačiomis vėžėmis. O. R a s e 1 ė.

Pranešimas.
Pirmas Aukštaičių Regiono Pavasarininkų Kongresas. (

Šių metų birželio mėn. 19, 20 ir 21 dieną Panevėžy Šaukia
mas pirmas Aukštaičiu Regiono Pavasarininkų Kongresas. Be 
bendru sekcijų posėdžiu Kongrese, bus dainų šventė, sporto 
olimpiada, rankų darbų paroda, demonstracija, bažnytinės iš
kilmės ir 1.1.

Prirengiamuosius darbus komitetas jau pradėjo. Sporto 
šventės vedėju sutiko būti p. K. Dineika; dainų šventės 
vedėju ir jungtinio choro dirigentu bus p. A. Liker a u s-k a s, 
ö jo padėjėju— kun. Butvilą.

Kviečiame visus atsilankyti minėtu' laiku i kongreso iškil
mes Panevėžyje.

Aukštaičiu Regiono Pavasarininkų Kongresui šaukti
Komitetas.
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Pašto dėžutė.
Svajužei Klaioklei. Kiti dalykėliai — proza ir eilėmis — išėjo 

silpni. Nedėsime.
Miliutei. „Džiaugsmo valandėlėj“ ir „Sakyk, kodėl?“ nedėsime.
Padaužai, „Ji mirė su skausmu“ įdėsime.
Genytei. „Gilūs vanduo“ įdėsime. Legendos „Kristus ant 

juros“ nedėsime: nieko gražaus; verčiant galima pasirinkti gra
žesnių dalykų.

Jūružėi. „Naktis“ ir „Pirmasis sniegas“ liks neįdėti.
Nutrukusiai Stygai. „Vėtros“ ir eilių nedėsime. Proza drau- ’ 

gei sekasi kur kas geriau.
M. Sesutei. „Tarp kvapniųjų alyvų žiedų“ įdėsime kitan są- 

siuvinin, kuomet tikimės ir gamtoje bus sužydusios alyvos.
Užmiršuoliai. Kitų eilių nedėsime; „Šventykloj“ įdėsime.
Marllonytei ir Nasturtai. Dar išėjo silpnai; nedėsime.
Klajūnei. „Aš“ mintis būtų gera, tik nepavyko išreikšt. 

Nedėsime.
Lazdutei. „ Vaidilutėms“ nedėsime. Liaudies dainos „ N. V-tėn “ 

būtų dėtinos tik labai gražios. Hos nieku nepasižymi; viena ypač 
naujesnių laikų. matyti, biauri.

Medeinės Valdytai. „Pas motinėlę augintojėlę“, be abejo, ir 
tokia poezijos rūšia turi savo vietą literatūroje, tik tąja sąlyga, 
kad parafrazuodamas autorius įdėtų ko nors naujo. Kitaip tokia 
parafraza netur raison d’ėtre. Čia kaip tik nieko neįdėta — pra
skiesta tik nuobodžiai liaudies daina ir daugiau nieko. Daina tą 
patį pasako trumpiau ir drūčiau.

Pakalnutei. Eilėse „Sielos troškimas“ poezijos yra, tik for
ma šlubuoja. ,Paskutinės rožės“ — asmeniškas siužetas; sveti
miems neįdomu.

A. S. (Kražiuose): „Ant sparnų“ įdėsime. „Berželis liūdi“ vie
na strofa nesuprantama. „Argi melas“ per daug romantiškos.

Plungės Sniegutel Eilėse „Lurdo Mergelė“ nėra jokios for
mos—kiekviena strofa ir net kiekviena eilutė sau. — „Avė Ma
rija“ yra poezijos, tik kad forma šlubuoja. Tokios trumpos eilės 
turi būt vienlypės — vienodos formos. Pertaisius, galima būtų dėti. 
— „Aukso svajonės“ mintys nepedagogiškos ir forma nevisai 
gera. — „Audringos nakties tamsumoje“ — galima butų įdėti, tik 
silpnoka forma.

Dijanai, Artojaus Duktė i. Lyrai, f. (Ukmergėj). Gavome, 
skaitysime.

»»

«.'M

Aukos.
Panevežietės 60 litų. Lazdijietės 50 litų. Kun. J. Inkratas 

55 litus.
Nuoširdižai ačiū.
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