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Draugės!
Jau baigias penktieji „Naujosios Vaidilutės0 gyvenimo 

metai...
Daug gražių, kilnių minčių ji, pasėjo šimtuose jaunų šir

džių. Ragino jas visas eiti prie Amžinosios Ugnies Aukuro, 
saugoti tą šventąją ugnį, mokė pažinti save, rodė sektinus 
pavyzdžius...

Daugelis mergaičių moksleivių savo siela ir kūnu suau
go su „Naująja Vaidilute“. Ji pasidarė jų vidaus gyvenimo 
branduolis. Ji mokėjo paliesti jautriausias sielos stygas, sukel
dama naujų aspiracijų, gaivindama ir skaidrindama pilkąsias 
praktiškojo gyvenimo dienas.

i

Už tą garbingą iniciatyvą ir nenuilstamą rūpesnį didžiau
sios padėkos tenka čia pareikšti „Naujosios Vaidilutės“ įkūrėjui 
ir redaktoriui p. prof. Pr. Dovydaičiui. Vieton iškilmingų padėkos 
žodžių gal bus maloniau, Gerbiamasis p. Profesoriau, jei Tamsta 
matysi, jog pasėtoji sėkla pridygsta,

Su šiuo „Naujosios Vaidilutės“ numeriu imasi darbo nau
ja Redakcija. Ji rūpinsis eiti tais pačiai keliais ir siekti tų pačių 
tikslų. Tegu tik draugės vaidilutės parodo didesnio susidomė
jimo savo pačių ir savo laikraščio reikalais, stengdamos siųsti 
savo pagamintą medžiagą, siųsti žinių iš savo gyvenimo.

Jau laikas būtų iškilti kolektyviai sąmonei, kuri aiškiai pa
sireikštų tam tikros mergaičių moksleivių organizacijos pavidalu, 
öaila, kad šis klausimas tinkamai neišsisprendė mergaičių kon* 
ferencijoje. Tat „Naujosios Vaidilutės“ sąsiuviniai mielai svar
stys ir tarsis su draugėmis šiuo klausimu. Daug dalykų privalo 
mums rūpėti. Mes per maža dar esame padariusios savo pačių 
išsilavinimo, savigarbos, savivaldos ir kitais panašiais klausimais.

Priimkite, mergaitės, tą mažą priminimą, jog privalote pa
tapti savaimingomis pilnutinio gyvenimo reiškėjomis, tikromis 
naujomis krikščioniškomis vaidilutėmis. Tat dėkite visas pastan
gas, kad nenublėstų skaidrinanti šviesa, kad vėjas žiežirbų 
neišnešiotų.

Maloniai prašome visų, kurie žodžiu, darbu ar pinigu pri
sidėjo prie šito darbo, neužmiršti jo ir toliau. Pasitikime visa 
Širdimi, kad pamėgtieji mūsų bendradarbiai—p lė M. PeČkauskaitė, 
p. Pr. Dovydaitis ir kiti—ir toliau mūsų nepames.

Mūsų kuklų dėkingumą jiems tepamaino Dievo teisingumas.
Redakcija.
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Anasis pasaulis.

Anasis pasaulis.
Pasisekė tau palaimintoje valandoje sulaikyti atsakymą, kurs 

rods tave patį bitų išteisinęs puikiausiai, bet kitą, būtų apkalti
nęs arba sukompromitavęs. Pasisekė tau—bet niekas to nenu
mano, niekas tau nedėkoja, nė tas, kurio tu pasigailėjai. Pasau
lis eina toliau savo keliu, kaip ėjęs, naktis leidžias ir praeina; 
nauja diena aušta, pabrikai švilpia, gatvės ūžia ir skamba ir bal
singai šaukiamos naujausios žinios. Bet visa tai atrodo tau ne
aišku, lyg šešėlis, ir netikra, lyg tolimas vaizdas—nes pajutai 
anąją pusę, žinai dabar, ji yra tavyje ir tu joje, jog esama dar pa
saulio kitokio, negu šis, kuriame kiekvienas tetrokšta patį save 
tinkamai nušviesti, o kitus nustumti į ūksmės karalystę.

/ Tau supratus tai ir tam įsitikinimui tavo širdį pripildžius, 
rodos, kad ir šis vargingas ir išgąsdintas pasaulis nušvinta vi
sai naujoje ryto šviesoje, kad visas tas plušimas turi dar ir gi
lesnės prasmės bei geresnį uždavinį, nekaip pirkinėti ir aikvoti, 
ir niekam nėra per vėlu nuo šios valandos išsivaduoti iš žemiš
ko skurdo ir išgąsčio ir gyventi bei kalbėti iš anojo pasaulio.

Pasisekė tau, niekam nepastebėjus, kaip nors padėti žmo
gui, kurį sužinojai platinant apie tave blogas kalbas—bet jis ir 
toliau išjuokia tave ir teršia tavo gerą vardą. Tu gi šaltai žiūri 
į tai, tartum tai daros kaž kokioje tolimoje pasakoje. Nes tu re
gėjai dangaus Jeruzalę, tau skambėjo amžinojo džiaugsmo var
pai, tu girdėjai antžemiškus chorus, tu jutai Dievo malonę ana
pus žvaigždėtų naktų, būdamas Sutvėrėjo pasaulyje, matei be
jėgį žmogų, pasijutai turįs šventą pareigą užtarti paklydusias ir 
kenčiančias sielas, lyg žaibo nušviestas, pažinai savo paties 
sprendimo apie kitus aklumą ir chaotingumą. Tai yra apgalėji- 
mas šio pasaulio, išsivadavimas iš dulkių, viso žemiško gyve
nimo nauja prasmė!

Bedabodamas savo reikalus, prakalbinai žiauriai ir nekan
triai beginklį tarnautoją. Griežtai žengi toliau stebėdamasis pats 
savim, kaip stipriu tvarkos ir drausmės saugotoju. Urnai ima 
tave šventoji atgaila, pasibjaurėjimas nežmonišku žiaurumu, ku
riuo žmonės mėgsta teisinti tokį. įžulą svetimo asmens .neger
bimą. Tu atsigręži, nepaisydamas nieko, drąsiai atsiprašai už
gautąjį ir žeminies prieš jį—svečių ir kitų tarnautojų akivaizdoje. 
Ir štai eidamas toliau, ūmai numanai visą šių žodžių prasmę: 
„Ką padarėte mažiausiam iš jų tarpo, man padarėte“. Su Kristum 
tu susitaikinai, ne tik su tarnautoju; atsigręžimas prie užgautojo 
buvo tikrenybėje atsigręžimas prie Kristaus, išėjimas iš gyvulių 
pasaulio į Dievo pasaulį. Tais smulkiausiais kasdieniais dalykais 
yra įrodomas ir patiriamas anasis pasaulis, yra traukiama pas 
mus dangaus karalystė. Be to jis tėra filosofija arba pasaka iš 
“Tūkstančio ir vienos nakties“.

J
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Anasis pasaulis. 1-47

Tu traukies atgal nuo laimės vartų, leisdamas kilus eiti 
priešakyje, tyliai, netraukdamas prie savęs nėkieno akių, dangiš
ko pasigailėjimo stumiamas. Nėra jokio liudytojo, niekas tavęs 
nei išjuokia nei giria. „Kvailys ir durnius“ nori tau pačiam 
šūkterėti vidaus balsas. Ir štai tarsi angelai apreiškia tau džiau
gsmingąją žinią, kaip aną šventąją naktį; paprasčiausiame daly
ke gimsta tavo išganymas, kaip Kristus prakartėje. Tu žinai, 
kad tavo Išganytojas gyvas ir kad šita dulkėta tikrenybėj yra 
-aHgšter.niojo gyvenimo scena, prieš kurį blanksta visi žemiškieji 
įvykiai. Ir supranti, kad kiekvienalT žemiškas nusprendimas turi 
antžemiškos prasmės ir kad kiekviename santykyje su artimu 
glūdi visa antrojo pasaulio paslaptis. Kas atsisako mylėti, tas 
nebėra mylimas iš augšto ir žūva trukšme pasaulio, kuriam 
priklauso; kas sklaido egoizmo rūką, tam tarnauja visos gero
sios dvasios ir nesiliauja tiekusios dangiško pasitikėjimo.

Iš tiesų, ne tik mumyse glūdi Dievo Karalystė—yra Dievo 
pasaulis augštai, viršum šio pasaulio-nuotrupos. Bet mes tu
rime daryti prievartą dangaus karalystei, turime traukti ją prie 
savęs, kad ji mus prie savęs patrauktų. Čia, žemėje, reikia pa
rodyti, kad priklausome Dievui, ne žemės dvasiai.

/*>. 1'. Förster.

i

Prieš Tavo kryžių nusilenkę 
Klūpoja minios vargdienių.
Žaizduotos širdys dega viltim,
O, neatmeeski jų maldų!..

O, neatstumk! verkiančiųjų, 
Nes jų juk taip skaudi dalia... 
Tik atsižvelk ant kentančiųjų 
Kaip gi širdinga jų malda.

O, Mielas Jėzau, paskubėki, 
Gelbėk besilpstančius kovoj 
jų vargą vargti jiems padėki, 
Laimink ir stiprink juos maldoj;

Palengvink kelią erškėčiuotą 
Kuriuomi eina žmonija... 
Nušluostyk veidą prakaituotą, 
Apdovanok jį palaima!..

Prušinskiai, • *
24-X-28 d. E
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148 Romėniška sagutė

Romėniška sagutė.
% . * 4 . .

Profesorius Pranaitis, istorininkas ir meno senienų rinkėjas, 
sėdėjo savame darbo kambary prie rašomojo stalo. Ir kas jo 
nepažinojo, butų jo specialybę atspėjęs jau iš šio jo kambario, 
užversto knygomis, Sekomis ir šimtais visokeriopų senobinių 
meno dalykų. Čia buvo Pompejos žibintuvai, vadinamosios 
etruskų vazos, trumpi romėniški kardai, šalmai ir tinkluoti šarvai 
žiedai ir pinigai—vienu žodžiu, tai buvo tikras mažas muzėjus.

Kalbamąjį momentą profesorius kairėj rankoj laikė gražutį, 
papuošalo dalykėlį ir žiūrėjo į jį pro padidinamąjį stiklą. Atsi
vėrė duris ir įėjusi profesoriaus duktė Onutė paprašė jį 
vakarienės.

„Pažiūrėk, vaikuti“, tarė tėvas, „mano paskutinio laimikio“.
Tai buvo papuošalo sagutė iš žalsvo spindinčio metalo. 

Viršutinėj jos daly buvo nuostabiai gražiai įdirbtas lieknutis mo
ters paveikslas, pasibaigiąs žuvies pavidalu.

„Kokia graži“, stebėjosi Onutė, „iš kur ji galėjo tokia 
atsirast?“

„Tai neabejotinai yra bronzinė sagutė iš Romos imperato
rių gadynės, labai gerai padirbta“, atsakė profesorius, „bet nuo
stabiausia čia tai tas, kad man ją atsiuntė iš mūsų Klaipėdos 
krašto, kame ji rasta su kai kuriais kitais dalykais bekasinėjant 
Baltijos jūrių krantą“.

„Arbata atšals!“—riktelėjo profesorienė, prasivėrus duris; 
„ar jau vėl negalėsita atsiskirt nuo kokios ten surūdijusios šukės?“

Profesorius šyptelėjo, kyštelėjo sagutę į kišenių ir nuėjo 
su dukteria į valgomąjį.—

Pavakarieniavus, kai profesorius pasiėmė „Lietuvą“, o mo
ters pradėjo siuvinėt, profesorienė tarė šypsodamos:

„Na, parodyk, tėvuli, už kokį menkniekį čia tu vėl sumo
kėjai nežmonišką pinigų krūvą“.

Bet ir ją sužavėjo tas puikus papuošalo dalykėlis, kurio 
gražumo nė kiek nesumažino jo amžis ir ilgas žemėje gulėjimas.

„Kiek šita sagutė galėjo pergyvent ir matyt“, tarė Onutė, 
„ir kaip iš saulėtos pietų Romos galėjo ji patekt ir šaltąją šiau
rę? O, kad daiktai galėtų kalbėt, kiek jie mums pripasakotų!“

„«Negyvieji daiktai»“, kaip paprastai žmonės juos vadina, 
kalba sava, tyla kalba“, tarė profesorius, „o reikia tik įdomiai 
klausytis ir truputį būti poetu, kurs pergyvena likimą“.

„Tėveli!“ sušuko Onutė ir dirstelėjo jam į švelnų dvasinio 
darbo palamintą veidą; „tu žinai romėniškos sagutės istoriją; aš 
matau iš tavo akių; papasakok mums ją!“

„Iš tikrųjų, papasakok“, pridūrė ir profesorienė: „tai yra 
daug gražiau, nekaip kad kiekvienas skaito knygas sau atskirai“.

Profesorius šypsodamas linktelėjo galvą sutikimo ženklui, 
paėmė iš Onutės siuvimo pintinėlės balto šilko atkarpėlę, švel
niais pirštais padėjo ant jos romėnišką sagutę ir pradėjo pasakot:
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Romėniška sagutė 149

„Taip ji gulėjo, kadaise,—na, sakysim, prieš kokius tūkstan
tį aštuonis šimtus metų—krautuvėje turtingo žydo Elezaro ben 
Jehudos iš Aleksandrijos, kuris imperatoriaus Adrijono laikais 
prekiavo Romoj papuošalais, auksiniais bei sidabriniais indais, 
ginklais ir tolygiais dalykais.

Ją padirbdinusis menininkas tik ką pasišalino iš krautuvės, 
o. senas meno žinovas pirklys padėjo ją šalia vienos iš savo 
didžiausių brangenybių: tai buvo taurė kaip iš kokio šviečiamo 
aukso, spindinti kaip sukietėjusi saulės šviesa, ji buvo padirb 
dinta iš gintaro, retos ir tuo metu dideliai branginamos medžia
gos, kurios tegalima buvo gaut su begaliniu vargu ir pavojais 
iš puslaukinių aisčių, gyvenusių ant Baltijos jūrų krantų tolimoj 
šiaurėj.

Senas pirklys dar tebestovėjo susilenkęs ant savo brange 
nybių, kai jo krautuvės duris atidarė skubiai įžengdamas vergas. 
Puiki romėnė nulipo nuo neštuvų ir Elezaras pagarbiai pasku
bėjo ją pasitikt

Tai buvo Kalpurnija, tauriojo Fabricijaus, imperatoriaus 
Adrijono mylimiausio prietelio, žmona, dažnai atsilankydavusi į 
šio pirklio krautuvę pasirinkt joje puošmenų.

„Tai karališkas indas“, tarė ji pamačiusi gintarinę taurę ir 
pakėlusi ją laikė prieš šviesą. Žydas šypsojosi gėrėdamasis, koks 
gražus buvo šis spindintis meno dalykas baltoj, rausvai apvar- 
suotoj rankoj! Jis būtų mieliausiu noru padėjęs tą taurę prie 
kilnios moters kojų; senis hebrajus buvo didžiausiai dėkingas 
Fabricijaus namams nuo to laiko, kai šio jauno romėno tėvas buvo 
jį išpirkęs laisvėn ir suteikęs jam pagalbos įsikurt savo 
parduotuvę.

„Adrijonas mokėtų brangini šią taurę“, tarė Kulpurnija ir 
padėjo ją į šalį. Čia jos žvilgis krito ant bronzinės sagutės. 
„Žiūrėk“, sušuko ji nudžiugus, „čia tai jau šiš tas man!“ Ir at
sistojusi prieš sidabrinį veidrodį, kurį senis jai palaikė, ji pra-( 
tusia ranka suraukšlėjo ant peties savo baltą viršutinį drabužį 
ir susegė sagute. Del pirkinio buvo sulygta, pirkėja draugingai 
linktelėjo galvą ir įlipo į savo neštuvus, o juodi Aitiopijos ver 
gai riščiuke bėgdami nunešė ją jos rūmų linkui.

Po keletos dienų Kalpurnija sėdėjo savo marmurinėmis 
kolonomis paremtame puikiame kambary prieš savo sidabrinį 
tualeto stalą, apstatytą plėčkelėmis ir skrynelėmis iš dramblio 
kaulo, auksinėmis ir sidabrinėmis dėželėmis, trumpai sakant, visu 
turtingos romėnės tualetiniu aparatu. Verges, kurių uždavinys 
buvo ją ištept kvepiančiomis esencijomis ir išpuošti brangiais 
akmenimis bei medžiagomis, ji šį kartą buvo išsiuntusi iš kam
bario. Visokios tuštybės šią valandą jai buvo nepakenčiamos. 
Jos visa siela dar tebebuvo tamsiuose urvuose, požemių kata
kombose, kuriose turėjo slapstytis Kristaus mokslo išpažintojai, 
rinkdamiesi ten savo maldoms. Dar jos širdy skambėjo žodžiai 
maldingo vyskupo Simonido, kuris ją ir jos vyrą priėmė į Na-
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zariečio draugystę. Tą momentą jai nušvito neaprašoma šviesa, 
pranyko Romos dievų šalta puikybė, ir neišpasakytu meilingu
mu ištiesė į ją Atpirkėjas savo rankas.—Dabar ji išsitraukė gra
žutį iš dramblio kaulo kryželį, kurį pasiestą ant smulkučio rete
žėlio ji turėjo paslėpusi po rūbais ant krūtinės, susiėmė ant jo 
rankas ir pasinėrė širdingoj maldoj. Joje pasidarė šviesu; bet ji 
taip pat žinojo, jog ties jos ir jos vyro galvomis kabojo 
kalavijas.

Lauke subildėjo skubūs žingsniai ir purpurinė durų už
danga atsiskleidė. Kalpurnija skubiai paslėpė kryželį, nes ji jau 
buvo žuvusi, jei kas svetimas ją būtų pastebėjęs.

Bet tai buvo Fabricijus, jos vyras, kuris, pabučiavęs jai 
ranką, bejėgis nugriuvo į krėslą.

„Mielasis“, ištarė susirūpinusi Kalpurnija, „kas su tavim 
atsitiko?“

Fabricijus nesusirado žodžių, jis paslėpė delnuose savo 
išbalusį veidą, ir persigandusi Kalpurnija pastebėjo, jog pro jo 
pirštus lašėjo ašaros.

Tada ji nusilenkė prie jo ir tyliai tarė: „Del Kristaus mei
lės, kas atsitiko?“

„Del Kristaus meilės“, atsakė Fabricijus pakeldamas savo 
sukankintą veidą: „rytojaus dieną cirke bus išmesti liūtams trys 
dešimtys žmonių, iš diduomenės ir mažųjų!“

Kalpurnija pabalo, kaip jos drabužiai. Ji padėjo ranką toj 
vietoj, kur užčiuopė Atpirkėjo kryžių ir šnabždėjo: „Viešpatie, 
pasigailėk!“

„Pasigailėjimo nebėr“, atsakė niūriai Fabricijus: „kitą arti
miausią kartą, gal būt, ateis ir mudviejų eilė. Visai neatsidėk 
tuo, kad mudu saugoja imperatoriaus prietelystė. Jau aš jaučiu, 
kad jis manim nepasitiki; jis buvo įbedęs į mane akis mėginda
mas, kai aš bandžiau išsikal binėt, kad nereikėtų žiūrėt į baisiau
sias mūsų brolių kančias. „«Koks jau tu, Fabricijau, pasidarei 
minkštaširdis!» pasakė jis tyčiodamasis, o aš, Dieve mano,—-bu
vau bailys ir išsigyniau jų, išsigyniau Viešpaties!“

„Kai mudviejų valanda ateis, Jis tave ras tvirtą“, pasakė 
pilna supratingos meilės Kalpurnija.

Bet Fabricijus desperatingai kalbėjo toliau: „Kaip aš tikė 
jausi, kad imperatorius pagaliau leis mūsų tikėjimą viešai išpa- 
žint ir ramiai gyvent tarpe kitų. Bet kunigai laiko jį savo ran
kose, ir žudynių galo nematyt iki mes visi būsime išnaikinti!“

„Niekados!“ sušuko Kalpurnija, ir jos gražios akys sužibo 
dangišku pasitikėjimu; jie niekados neišnaikins Kristaus mokslo; 
sėkla, kurią mes slaptomis skausmuose saugojame, išaugs į me
dį, kurio šakos uždengs visą pasaulį. Mielasai, ką reiškia mūsų 

jnažas likimas? Kad ir kaž kas būtų, mes esame Dievo rankoj!“ 
„Tu esi tvirta Kalpurnija“, tarė Fabricijus ir stebėdamasis 

pažiūrėjo jai į veidą. Bet aš nepraleisiu jokios atsargumo pro
gos nelaimei nuo mūsų nukreipti. Klausyk: aš šiam vakarui už-
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sikviečiau į puotą Flegoną, imperatoriaus visagalį slaptąjį sekre
torių. Tu žinai, jis yra .mano slaptas neprietelius, pavydi man 
Adrijono palankumo, mano turtingumo, o pirmiausia — tavęs! 
AŠ bijau, kad jis nujaučia, jog mudu ėsava krikščionys. Aš mė
ginsiu padaryt jį man palankesnį, o tu, mieloji, padėk man tai 
padaryt, būk jam gerutė ir linksma, gal būt, mums pavyks įta
rimus išsklaidyt“.

„O mano gerasis“, tarė Kalpurnija dūsaudama, „teesie, 
kaip tu nori, bet Flegonas yra man visų bjauriausias, kaip nuo
dinga gyvatė—aš nujaučiu būsiant nelaimę iš jo atsilankymo“.—

Saulė jau buvo nusileidus už Albano kalnų. Fabricijaus 
rūmai rengėsi priimt svečius. Bronziniuose kandeliabruose kū
renosi kvepiančios, aliejuose išmirkintos malkos ir svaidė žai
džiančią šviesą ant marmurinių sienų, ant brangių indų ir ginklų, 
ant gėlėmis išpuošto, sidabru spindinčio stalo, ant kurio vergai 
dar tik ką padėjo paskutinius puikiausius valgius.

Svečiai susirinko, linksmi, apsivainikavę rožių vainikais ir 
nugulė ant šilkinių pagulsčių; vienoje salės nišoje prasidėjo fleitų 
ir cimbolų dusli, maloni muzika, o vergai pripylė taures pagar
dinto kiprinio vyno.

Atvyko ir Flegonas. Kai jis stovėjo priešais Fabricijų, bū
damas mažo ūgio, skubiais judėjimais, sukeista, lyg plėšriojo 
paukščio, galva, iš kurios į augalotą Fabricijų stebėjo dvi vy
lingos, šaltos akys, tai kiekvienas svečių jautė, jog šio sukto 
graiko, mokėjusio įsilaižyt į Adrijono palankumą, reikia saugotis, 
kaip tamsios neišvengiamos galybės.

Kalpurnija krūptelėjo, kai Fabricijus nuvedė Flegoną į 
garbės vietą prie jos šalies, bet maldaujamas jos vyro žvilgis 
priminė jai jos pasižadėjimą.

Flegonas buvo, rodos, geriausiai nusiteikęs. Del savo pa
vėlinto atvykimo jis atsiprašinėjo teisindamasis begale darbų, 
kuriuos imperatorius yra jam pavedęs nudirbt, ir tuo tarpu kai 
jo akys žvalgėsi po didelę prabangą ir turtus, kurie čia matėsi 
aplink jį, jis, rodos, be kokių paslėptų minčių šnekučiavo apie 
sostinės dienos naujienas:

„Rytojaus cirko šventė bus tikrai nepapfasta; jos nepra
leiskite neatlankę, mano draugai! Liūtus mes jau alkiname tre
jetą dienų, pačius puikiausius egzempliorius iš Abesinijos. O 
ir trijose dešimtyse krikščionių yra keletas puikių egzemplio
rių—keletas mergelių—į kurias apsimoka pažiūrėt, nors man 
visa krikščionių padermė yra bjauri. Koks tai begėdiškas pasi- 
džiavimas vaizduotis, jog jie visus mūsų puikiausius dievus galį 
nugriaut su savo tuo vargingu Kentėtoju! Na, betgi mes veikiai 
su jais apsidirbsime“.

Jis nutvėrė auksinę taurę su putojančiu vynu ir jo žvilgis 
geidulingai nučiuožė per Kalpurniją, kuri, kaip marmuro pa
veikslas, rymojo šalia jo.
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„Jūsų Malonybe, kilnioji Kalpurnija, dievai teišlaiko Jūsų 
grožybę. Bet Jūs šį vakarą atrodote nubalusios; prisidabokite, 
idant rytoj mums imperatoriaus ložoj netrūktų gražiausios Ro
moj moteriškės“.

Jis ištiesė į ją taurę, o Kalpurnija, sunkiausiai save prisi
vertus!, linktelėjo jam palankiai atsakyt Sį akimirkį iš jos kaklo 
drabužių prarėžos išslinko mažas iš dramblio kaulo kryželis...

Flegonas sušnypštė kaip gyvatė, ir griebė kryželį taip, jog 
auksinis retežėlis giliai įsipjovė į Kalpurnijos baltą kaklą ir trūko.

„Amžinieji dievai!“ suklykė jis pašokdamas, „kaip tas pra
keiktas ženklas čia atsirado?!“

Tada jau pakilo ir Fabricijus; visu ūgiu išsitiesęs šalia 
savo žmonos ir ją apkabinęs ranka, tvirtai ir iškilmingai ištarėt 
„Mudu—krikščionys!“

Gyli tyla, pasibaisėjimo tyla užstoja po šių žodžių. Muzi
ka staiga pasiliovė. Svečiai pašokę baimingai dairėsi ieškodami 
durų. Kampuose stūksojo vergai ir pastyrusiomis akimis žiūrėjo 
į savo valdovus.

Tada šioje, staiga lyg mirties ir pasibaisėjimo prisikaupu- 
sioj erdvėj praskambėjo malonus išbalusios moteriškės balsas:

„Viešpats yra mano Padėjėjas.... aš nesibijau.... ką gali man 
žmogus padaryt!“

Atsaku buvo spiegiantis Flegono juokas. „Teisybė, gražioji 
moteriške,—tiktai jūsiškis «Viešpats» turės padaryt kai kurių 
pastangų Jus iš šios situacijos išgelbėt. Priegtam aš jau nuo 
pirmiau buvau šitai atspėjęs ir prirengiau taip pat ir Adrijoną. O 
dabar“—čia imperatoriaus slaptasis sekretorius ištempė savo 
mizerną figūrą, jo veidas buvo kaip geležinis, tik jo akyse žyb
čiojo laukinis pasitenkinimas ir piktybė— „dabar imperatoriaus 
vardu: Judu esata areštuoti! O jūs“—įsakančiu mojum nurodė 
į vergus—„atsakote savo gyvybe už tai, kad liktoriai, kuriuos 
aš tuojau atsiųsiu, rastų šiuodu kaikščioniu nepasijudinusiu iš 
šios vietos!“....

Fabricijus y su Kalpurnija stovėjo vienu du, išsitiesę ir 
pastyrę...

Aukštuose žibintuose dar iškilmingai švietė liepsnos, dar 
stalas buvo apkrautas brangumynais ir rožių kvapas saldžiai 
dvelkė salėje.

Ir Fabracijus atsipeikėjo nuo pastyrimo. Jis švelniai ?pa^ 
braukė per savo moters tamsius plaukus:

„Taip tat drauge mudu įeisiva į mūsų Dievo Karalystę. ..“
„Kaip aš tave myliu!“, atsakė Kalpurnija ir nuleido savo 

galvą jam ant krutinės ...
Mirtinoj rūmų tyloj čiūštelėjo kaž kieno skubūs žingsniai. 

Prieš juodu išniro baltabarzdžio žydelio pirklio Elėzaro veidas.
„Mano tėvų Dieve“, šnabždėjo jis „kas čia atsitiko? Aš 

ėjau pro jūsų namus ir pamačiau svečius su vergais bėgant
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lauk kai pamišusius, o niekšą Flegoną—tegul jį maras grėbia 
—išeinant pro duris kaip kokį triumfatorių“.

„Mano gerasis Elezare“, tarė Fabricijus, tu dar gali mudviem 
pasakyt sudie; rytojaus dieną arenoj bus dviem krikščionim 
daugiau“.

„Judu—krikščionys!“ suaičiojo senis. Kas per galybė to 
Nazariečio, kad jis traukia savęsp širdis, nežiūrint visų mirties 
pavojų!“

„Tu gerai padarysi skubiai iš čia pasišalindamas, Elezare“, 
įspėjo jį Kalpurnija; „Flegonas paskubės išgaut iš Adrijono įsa
kymą mudu areštuot, po kelių akimirkių čion gali pribūt ka
reivių sargyba“.

„Ne!“ sušuko žydelis, „Dievaž, aš neduosiu pražūt mano 
geradario sūnui. Fabricijau, pulk imperatorui į kojas, jis tave 
giliai myli, kadangi žino, jog visų jo dvariškių tarpe tu esi 
doriausias...“

„Nuo vakar dienos nebe tai p. Aš jam pamelavau ir buvau 
bailys—to Adrijonas nedovanoja“.

„Tai aš judu paslėpsiu pas save, iki atsiras progos pabėgt...“
„Kaip tu neišmintingai šneki! Žinok, kad mudviejų pas tave 

tikrai ieškotų. Ar gi tu norėtum savo žilą galvą paguldyt?“
Elezaras dėsperatingai susitraukė, ir užsidengęs vaidą mur

mėjo maldas ir prakeiksmus.
Staiga jis pašoko: „Mano tėvų Dieve, aš turiu... aš mė

ginsiu!“ ir taip skubiai, kaip tik nešė jo senos kojos, išlėkė jis * 
iš namų.

Fabricijus ir Kalpurnija nežinojo, kaip ilgai juodu stūksojo 
toj erdvėj, kuri jiedviem dabar patapo svetima ir neprietelinga. 
Laikas paliovė ėjęs... Juodu matė sunkiai po kryžium sulinkusį 
žmogų... praeinant pro juodu jo ramus žvilgis nusileido ant jų
dviejų... ir juodu nuėjo paskui jį, į... Golgotą....

Lauke sutrepsėjo takto žingsniai. Namus apstojo kareiviai 
ir jų ginklai dabar sužvangėjo kolonadoj.

Išėjęs priekyn centurijonas ištarė: „Imperatoriaus įsakymas!“
Vienas mostelėjimas, ir kareivių kumščios nusileido ant 

Kalpurnijos pečių nutverdamos ir Fabricijų. Vienu akimirkių 
juodu perskyrė ir surakino.

Tik štai kriokdamas, pūtuodamas prasimuša pro kareivius 
senas žydas ir iškėlęs rankoj vaškinę lentelę, jąja mosuodamas 
šaukia:

„Sustok! Sustok! Nelieskit jųdviejų!“
Ir jis atkišo kareivių viršininkui lentelę.
„Imperatoriaus parėdymas jo paties ranka“, perskaitė ta

sai, „mirties bausmė dovanojama, pakeičiant ištrėmimu iki gy
vos galvos!“

Centurijonas rimtai atsaliutavo, sukomandavo ir kareiviai 
pasitraukė iš rūmų.

11



154 - Romėniška sagutė
■* - _________________________ ________________________________________ ______________ į ._ _. ,  .............................................. .....

✓
4 , ‘

C

„Ką tai reiškia?“ paklausė Fabricijus atsikvėpdamas. Senis 
žydelis Elezaras susijuokė, pravirko, kalbėjo sumišdamas, ir pa
galiau juodu jį suprato. Jis buvo nunešęs imperatoriui dovanų 
neįkainuojamo brangumo gintarinę taurę, kad išprašytų vienų 
vieno dalyko, neatimt jiedviem gyvybės.

„Tikėkita manim, Adrijonas nudžiugo, kad jis už tą taurę 
nepalieka man skolingas pinigais- Judu esate laisvu, bet kokia 
kaina! Judviejų nuosavybė atitenka valstybei, šiuos rūmus išsi 
lojo sau prakeiktasis sekretorius, o judu esata ištremtu iš Ro
mos imperijos ir jos kolonijų ribų!“

Kalpurnija sudėjo rankas savo vyrui ant krūtinės ir žvilg
terėjusi į jį ištarė neišpasakoma išraiška:

„Mudviem tenka gyvent; visur yra Dievas!“....
$

* *

(4

Begaliniu vienodumu tęsiasi tolimoj Šiaurėj Baltijos jūrių 
krantas. Nė medelio, nė krūmelio; nė jokia žolelė negali įleist 
šaknelių į smulkų smėlį, o jei tai ir atsitiktų, tai kilusių audrų 
bangos čia sunaikintų visokį augmenijos gyvenimą. Baisingos 
šios audros, jos išjudina pačias jūrių gelmes, taip jog putojan
čios bangos ritasi kalnais, puola ant kranto, kaip plėšrieji žvė
rys, ir kaukdamos vėl grįžta atgal, neradusios, ką būtų galėju
sios čia suardyt.

Bet jos kai ką ir palieką. Po audrų jūrių krantas ištisomis 
myliomis lieka nuklotas žaliomis jūrių žolėmis, ir dabar čia su- 
kribžda žmonių minios; braidydami po dumblą jie rankioja 
geltonos, spindinčios dervos gabalėlius, kuriuos yra išmetusios 
jūrių gelmės, ir kurių taip trokšta turėt pietinių šalių žmonės. 
Patys rinkėjai nedaug teišmano, ką su jaja veikti, bet tie pieti
niai žmonės jiems už ją duoda reikalingų ginklų ir kitokių dai
ktų. Romos žmogus, kuris dabar su jais prekiauja mainais, jų 
neapgaudinėja, kaippirmiau čia buvusieji pirkliai, ir jie už tai 
jį gerbia ir myli.

Pasislėpusios už smėlio kopų stūkso aisčių pirkelės, o 
tarp jų stovi ir to svetimšalio akmeninė trobelė: Fabricijus ir 
Kalpurnija turi čia sau prieglaudą.

Juodu paklausė Elezarp patarimo ir su prekių gurguole, 
kurią siuntė prityręs senis pirklys į šiaurę, nepabijoję ilgos ir 
baisingos kelionės, pagaliau čia apsistojo, kad galėtų ramybėj 
savo Dievui tarnauti.

Šioje tat vargingoj akmeninėj trobelėj dabar šeimininkavo 
ta „gražiausioji Romos moteriškė“, ir kai speiguotais žiemos 
mėnesiais joje kildavo praeities ilgėsis, tai ji imdavo į ranką šitą 
bronzinę sagutę—vienintelį papuošalą, kurį buvo su savimi pa
siėmusi, kadangi ji buvo liudininkas to įvykio, nuo kurio jos 
gyvenimas pakrypo kiton pusėn ir dėl ko ji niekados negai
lestavo.

J
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Aisčių moterys su prietaringa baime pradžioje vengė aukšto 
ūgio juodbruvos moteriškės. Jos laikė-ją esant per burtininkę. 
Ir iš tikrųjų, ji jas kaip apkerėjo. Kai ji su savomis tylomis, 
geromis akimis įžengdavo į jų pirkęs pas ligonius J" senelius, 
kai ji moteris išmokė verpt ir austi, tai jai atsivėrė jų širdys ir 
ji pasakojo joms apie vieną maloningą žmogų, mokiusį žmones 
būti gerais ir mylėtis vieni kitus...

Dvejetą metų ištvėrus žiaurų klimatą, Kalpurnijos jėgos 
sunyko.

Kaip šventoji ji gulėjo dabar ant vargingų kesčių; aisčių 
moterėlės gailiai verkė susirinkusios aplink ją, o Fabricijus su
segė jos mirties drabužius šiąja romėniška sagute....

* ❖
Profesoriui pasakojant, Onutė visą laiką buvo arti prie jo 

prisiglaudus, atsiremdama į jo krėsi > atkaltę. Dabar, jam pasa
kot pabaigus, kambary ilgai buvo tyla, lyg pasakojimo sujudin
tos širdys būtų negreit galėjusios grįžt į kasdienio gyvenimo 
menkniekius.

Tada profesorius apsidairė, lyg iš miego atbusdamas, ir 
žvilgterėjo į savo dukters rimtą veidą.

„Kaip man rodos“, ištarė jis nusišypsodamas, „ar tik rytoj 
ne liepos mėn. 20 d., tavo vardadienis?“

„Na tai jau betgi nepaprasta!“ sušuko motina, „kad šis 
žmogus, kurio galvoj sukimšti visų Romos ir jos kaimynų senų 
karalių karaliavimo skaitmens, bet kuris visada užmiršta savo 
šeimynos narių vardadienius, dabar štai staiga ėmė ir atsiminė 
tavo vardo dieną!“ s

„Tikrai“, nusijuokė profesorius: „taip padarė romėniška 
sagutė, kuri bus tavo vardadienio dovana“.

„Tėveli!“ riktelėjo Onutė visai nustebus ir pabučiavo tėvo 
ranką: „aš pasiryžus būti verta romėniškos sagutės“.

Birutė Vismardaitė,

I 
I

Saulės spindulių bučiuotos
Vėjo tylomis myluotos 

Gėlės nuvyto...
Plieno dalgeliui vos pamojus
Mirties sparnui suplasnojus 

Tyliai jos krito! .
Visos baltos ir raudonos
Ir mėlynos ir geltonos 

Vysta pradalgiuos’...
Kas skausmužiui man užėjus
Ašaružėms sužibėjo—

Tyliai bepaguos?..
Prušinskiai, K Genytė.

24-V1I-1 d.
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Moteris Indų religijose.
(Senosios istorijos pratybų darbelis Lietuvos Universiteto Teologijos- 

Fdosöfijos Fakulteto Filosofijos skyriuj 1924-25 mokslo metais *).

Žmonijos kultūros eigą labai reikšmingai paveikia religija. 
Ypač moters padėtis visais laikais ir visose tautose daugiau ar 
mažiau pareina nuo religijos poveikio. Senovėje moterys vai
zduojamos tai kaip vaidilutės, tai kaip burtininkės, žavėtojos, ra
ganos ir t. p. Tacitas savo raštuose mini, kad senovės germanų 
buvę moterų net su pranašystės dovana; o viduramžiais, didžiuoju 
religinio judėjimo laikotarpiu, moters vaidino žymų vaidmenį 
visuomenėj.

Įsižiūrėję į tautu religingumą turime konstatuoti, kad niekur 
nėra taip gilus liaudies tikėjimas, kaip Indijos tautose, ypatingai tai 
žymu moters padėties klausimo srity. Indijoje yra pasireiškusios 
trejetas žymių religijų: budizmas, bramanizmas ir induizmas. 
Vyrauja bramanizmas. Todėl čia moters padėties klausimas bus 
gvildenamas daugiausia bramanizmo religijos šviesoje.

Visųpirma tenka įžvelgti, kaip išrodo religijos atžvilgiu 
moters asmuo ir jos vaidmuo indų šeimynoje. Del moters eg
zistavimo tikslo senovės dvasininkų knygose aiškiai pasakyta: 
„Moteris vien tam leista, kad gimdydama sūnus palaikytų vyrui 
giminę ir kad būtų jo dalyvė pildant religines pareigas. Miru
siojo tėvo laimei sūnaus užgimimas yra būtinas, nes tik tas vy
ras pelno dangų, kuris palieka sūnų, ir atvirkščiai,—kuris sū
naus nepalieka, turi arba, kaip nerami dvasia, žemėj klaidžioti, 
arba pragare žūti".

Vesti ir vaikus auklėti. Induose laikoma kaip religinė pareiga. 
Vyras, kuris, būdamas šventųjų raštų (Vedų) mokinys, gyveni
mo studijas yra baigęs, privalo ieškotis sau žmonos. Tėvui taip 
pat griežta pareiga savo dukterį išleisti už vyro, kada ji jau 
subrendusi ištekėk Ogi subrendusiu vyru bramanų pažiūromis 
laikomas tik tasai, kuris turi moterį ir vaiką. Kaip griežtai šian
dien vedimas indų laikomas‘kaipo religinė pareiga, galima sprę
sti iš gyventojų statistikos, kuri rodo, jog Indijoj vedusiųjų 
skaičius nepalyginamai didesnis, negu Europos šalyse. „Madras’o“ 
knygose yra pažymėta, kad kai kuriose kastose (luomuose) mer
gaitės, neištekėjusios prieš subrendimą, yra sužadamos bent 
su kardu, lanku, šaka, gėle arba medžiu. O jei paaugusi mergina 
miršta, tai dažnai už didelius pinigus suieškomas jai vyras 
sužadėtinis ir tam tikros vedybų apeigos atliekamos su mirusi?.

J Naudotasi daugiausia prof. D r. AI. W i n t e r n i t z’o studija: Die 
Frau in den indischen Religionen. I Teil: Die Frau im Brahmanismus (Sonder
druck aus dem Archiv für Frauenkunde und Eugenetik. Band II und III). Leip
zig, Curt Kabitzsch, 1920.
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Senų laikų Rigvedos himnuose randame, kad moteris yra 
vyro dalyvė dievams aukas aukojant. Graži Rigvedos giesmė 
mini abu namo šeimininku, kuriuodu draug sujungtomis min
timis garbina dievaitį Somą. Tai reiškia, kad visose religinėse 
apeigose moters dalyvavimas būtinas, o ypatingai ugnies kulte 
Indų šventoji ugnis šeimynos gyvenime turi ypatingos reikšmės; 
ji tuoj po jungtuvių surenkama į puodą ir pirma^ arba paskui 
jaunavedžius nešama į jų naują buveinę. Kada šventoji ugnis 
per neapsižiūrėjimą užgesta, tada moteris, arba vyras, arba net 
abu drauge privalo gavėti, iki vėl naują ugnį uždega. Dar kitur 
randame apeigas, kur vyras kopėčiomis lipdamas aukštyn drauge 
su savim kviečia ir savo žmoną; tai reiškia, kad vyras ir mote
ris abu drauge turi siekti dangaus laimės. Paprastai, indų su
pratimu, ištekėjusi moteris lygina vyrui kelią į dangaus laimę. 
Ji yra būtina vyro draugė dievų tarnyboje. Šalia viso to, bra
manų įstatymai moko, kad svarbiausias moters uždavinys šei
mynoje yra visiškas priklausymas vyrui kaip religiniuose, taip ir 
pasauliniuose dalykuose.

Klusnumas vyrui yra vienintelė priemonė jai patekt į 
dangų. Sena indų patarlė taip skamba: „Ne tiek išmaldomis, 
sunkiais gavėjimais, šventų vietų lankymu moteris bus tyra, kiek 
tuo vandeniu, kurį ji pagamina vyrui kojoms nusimazgoti“. 
Bramanų knygų tekstuose daugely vietų moteriai įsakoma, kad 
jos vienintelis tikėjimas privaląs būti ištikimybė ir klusnumas 
vyrui. Jos dievas yra jos vyras, jos dievams tarnyba—vyrui tar
nyba. Ogi jos dora yra vyro nuopelnas, jos nusižengimas—vyro 
kaltė. Vienoj legendoj pasakojama, kaip vyras gauna dangaus 
atlyginimą už tai, kad turi dorą, ištikimą moterį. Moters yra 
visiškai bejėgės ir gali būti net blogo vyro pavergiamos. Mo
terų būry ir mažas vaikas vyru laikomas,—jis eina pirma, o jos 
tik seka. „Manu“ knygose skaitome: „Kūdikystėje moteris yra 
tėvo valdžioje, jaunystėje—vyro, o Šiam mirus—sūnų valdžioje, 
bet niekada ji negali turėti savo valdžios“. Taigi moteris yra 
pilna vyro nuosavybė, lygiai, kaip jo lauko vaisiai ar javai. Mo
teris gali tik vyrui priklausyti ir netur teisės nuo jo atsiskirti, 
tuo tarpu kad vyras kiekvieną valandą gali ją pavaryti, arba kam 
padovanoti.

Pagaliau moteris, norėdama drauge su vyru būti laiminga 
aname gyvenime, neprivalo nieko daryti, kas vyrui būtų nema
lonu, vistiek, ar jis būtų gyvas, ar miręs. Ji turi visuomet būti 
linksma, švari, taupi, mokėti visokius darbus, patarnauti svečiams 
ir pasitenkinti vis paskutine vieta. Ji liūdi, kada vyras liūdi; 
džiaugiasi, kada jis laimingas. Jam išvažiavus, jai neleistina 
puoštis, nė linksmintis; ji turi vengti svetimų namų; neprivalo 
ji prie durų ar langų stovinėti, gatvėmis vaikščioti, dieną miegoti, 
svaiginačius gėrimus vartoti ir t. p. Priversta ji net savo kū
no priežiūros atsižadėti, kaip tai: nagų nepjaustyt, plaukų alle- 
ais netepti ir, pagaliau, nesiprausti. Indų poetai tokias moteris

* - .
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taip apdainuoja: „Dulkėta ir purvina skaisčioji Damajanti panėši 
į tamsiais debesimis apsiaustą mėnulį“.

Jei vyras yra kur dingęs, tai moteris mažiausia 6, kartais 
8—12 metų privalo jo laukti. Nors praėjus tam laikui ji dar gali 
ištekėti, bet jau būna laikoma žemiausiu visuomenės nariu. 
Vyras, kuris, kaipo koks vienuolis pasitraukia į mišką, gali savo 
žmoną arba su savim paimti, arba palikti ją sūnų globoje, ma
terialiai ją aprūpindamas. Tokiai moteriai jau niekada neleista 
ištekėti.

Iš aukščiau pasakyta suprantama, kad moters padėtis Indų 
Šeimynoj gana žema, o tai daug priklauso nuo indų pažiūrų į 
moters individo savybes. Nuo senų laikų manoma, kad moteris 
esanti blogų dvasių apsėsta ir savyje slepianti kažką pavojinga. 
Jaunavedys, pirmą kartą pamatęs savo jaunąją, meldžiasi die
vams, prašydamas suteikti moteriai tokią išmintį, kad ji kartais 
nenužudytų brolio, vyro ar sūnaus. Kita moters savybė esanti 
netyrumas; todėl ji, dievų aukose dalyvaudama, turi šventa žole 
apsijuosti, kad tuo būdu taptų tyra ir verta. Del tos pat prie
žasties nuo seniausių laikų moterys valgo atskirai, kas lieka nuo 
vyrų valgio. Pagaliau, moteris esanti nuolat palinkusi į neišti
kimybę ir dėl to turinti būtijūpestingai saugojama. Vyrai turį sau
gotis nuo moterų suvedžiojimų. Indų religinės knygos taip ra
šo: „Moterų prigimtyje glūdi savybė vyrus suvedžioti“. Del to 
išmintingieji vyrai—atsargūs. Jaunos moterys sugebą vergais pa
daryti ne tik nemokytus vyrus, bet ir mokytus. Net su motina, 
seserimi, arba dukterimi vyriškis neprivaląs viens kartu sėdėti, 
nes jausmai esą galingi.

' t

Tačiau nežiūrint į tuos neigiamuosius, moterį žeminančius 
indų papročius, randama šiek tiek ir jos gerbimo pažymių, ypač 
gilioje senovėje. Pavyzdžiui, vaidilučių laikais moterų padėtis 
buvo dar gana gera; tas pat randama ir senoje indų didvyrių 
poezijoje; ten vaizduojama puikūs kilnių indų moterų tipai. Dar 
tada nebuvo taip žymu to moterį niekinamo nepasitikėjimo, dėl 
kurio vėliau jas pradėjo uždarinėt; moters tada laisvai galėjo 
jaustis, ir, joms ištekant, buvo atsižvelgiama'į jų širdies pasi
rinkimą. „Savitri“ giesmėj karaliaus duktė Savitri vaizduojama 
ypatingai kilniai. Ji tvirta ir galinga kantriai kęsti kiekvieną liki
mo skirtą kliūtį. Ji verčiau pasirenka nors vienerius metus pa
gyventi su doringu vyru, nes tai jai duoda didesnės laimės, ne
gu paprastas, ilgas gyvenimas moterystėj. Ir, kada jos vyras 
Satjavat’as, kaip likimo buvo skirta, po vienerių metų miršta, ji 
mirties karalijos viešpatį, dievaitį Jamą, taip galingai sugeba 
maldauti, kad šis jau išlėkusią jos vyro vėlę grąžina jai atgal.

Jama, akyliai pažvelgęs į. maldaujančią, tarė: „Tokios išti
kimybės, Savitri, žmonėse aš niekad neradau. Tavo prašymui 
aš nusileidžiu“.
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Tada ji laiminga iš džiaugsmo sušuko: „Ar tu jį man iš 
tiesų grąžini? Mano sielą, mano laimę, mano širdies spindulių 
saulę?!—Silpnas žmonių kūdikis verkia, nes dievai maloningi!“

O jis sako jai: „Aš tau duosiu su tąja brangia siela gy
venimą, gilią senatvę, garbę ir ramybę, nes visa tai skirta jums 
nuo dievų“. Tai pasakęs, paleido vėlę, atidavė ją ir pranyko.

Su taip sunkiai iškovota savo vyro vėle puolė ji sužavėta 
ant kelių ir Šaukė: „O dievaiti, priimk padėką! Tu gelbėtojas 
didžiausiam varge,—meilė yra stipresnė už mirtį“.

Lygiai tokios pat asmenybės yra: epopėjos „Ramajanos“ 
Šita ir žavingos istorijos „Nal ir Damajanti“ — Damajanti; taip 
pat „Sekuntalos“ dramoj yra gražių moterų tipų, kurių kilnumu 
liko pagauta kiekviena vėlesnė Indų giminė.

Bet nuo to didvyrių laikotarpio, nuo tos, vadinamos, pa
sakingos senovės, iki žiauriai moterų likimo tikrenybei dabarty, 
yra gana didelis laiko tarpas. Nors gražių deklaracijų apie mo
teris netrūksta ir vėliau. Pavyzdžiui „Manu“ įstatymų knygose 
yra cituojama, kad moterys, nuo kurių pareina jų sūnų laimė ir 
gerovė, turi būti pačios gerbiamos, nelyginant tikros laimės die
vaitės. Karo teismas tiems, kurie užmuša moterį; moterį užmušt 
tai lygiai kaip bramaną užmušt. Tėvams, broliams, vyrams ir 
svainiams (grasyta yra moteris gerbti, aprūpinant jas maistu, 
drabužiais ir papuošalais. Nes, kur moterys gerbiamos, ten 
džiaugiasi dievai, bet kur jos paneigtos, ten jokis religinis aktas 
neatsiekia savo tikslo. Kur moterys šeimynoj suvargusios, toji šei
myna greit žlunga, o kur jos.vargo nekenčia, ten Šeimyna visa
dos tarpsta. Indų ritualo tekstuose randamas šis moterį aukšti
nąs posakis: „Moteris yra namai“,—kas senovės Indams reiškia 
šeimynos laimę. Vienas Indų rašytojas šią mintį taip išreiškia: 
„Ne tie yra namai, kurie namais vadinami,—šeimininkė yra tai 
tikri namai, o namai be šeimininkės išrodo blogiau, negu klaikus 
miškas“. Kituose Vedų tekstuose randame šiuos posakius: 
„Žmona yra draugas, žmona yra vyro pagelbininkė, ji yra ge
riausias draugas. Žmona yra visų religinių ir pasaulinių gyve
nimo tikslų šaltinis; ji yra aukščiausio šventumo šaknis“. Vienoj 
senoj vestuvių maldoj jaunavedys, padaręs su nuotaka septynetą 
iškilmingų žingsnių, šiaip maldauja: „Jau mudu dabar likova prie- 
teliais. O, kad nors aš galėčiau atsiekti tavo prietelybę! Kad nors 
aš nebūčiau atskirtas nuo tavo prielelybės, kad nors tu nebū
tum atskirta nuo manosios! Kad galėtuva gyventi vienybėje, 
susijungę meilėje, laime žėrinčiu linksmumu. Kad drauge ben- 
draudamu galėtuva gaminti laimę ir jėgą. Lai aš įstengiu su
jungti mūsų širdis, mūsų darbus ir mintis! Tu esi tuo, kuo 
esu aš, tuo esu aš, kuo esi tu; dangus aš, žemė tu; sėkla aš, 
sėklos nešiotoja tu; protas aš, kalba tu; daina aš, dainos po
smas tu. Taigi būk man ištikimai atsidavus, kad susilauktuva 
vyriškos lyties kūdikio! Kad gražaus sūnaus susilauktuva, eikš 
tu linksmute!“ Taip baigiasi ši vestuvinių apeigų malda.
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Motina, paprastai, tūkstantį kartų daugiau gerbiama, negu 
tėvas. Vienoj gražioj „Mahabharatos“ legendoj vaizduojama, kaip 
vienas sūnus, tėvo liepiamas motiną užmušti, ilgai svyravo tarp 
klusnumo tėvui ir tarp tos baisios žmogžudybės. Jis, pagaliau, 
savo motinos meilę Šiaip išreiškia: „Kada vyras jau pasenęs, 
kada jaučiasi nelaimingas, kada pasaulis jam tuščias, tada jis 
yra motinos netekęs. Jis jau neturi tokio gaivinančio pavėsio, 
kaip motinos prieglobsty; neturi meilės, panašios į motinos 
meilę ir 11 ir Lt.“. Senas indų priežodis sako: „Kas sveria dau
giau, negu žemė,—motina sveria daugiau, negu žemė“. Indų 
karžygių epuose motina stačiai šventa laikoma. Visi prakeikimai 
gali būti nukreipiami, bet motinos prakeikimas nieku gyvu ne- ~ 
nukreipiamas.

Tačiau ar šiaip, ar taip,—šis moters gerbimas išeina iš 
paties vyro gerbimo, nes ji gerbiama dėl to, kad ji vyrui vaikus 
gimdo. Ir tuo būdu moteris be vyro, motina be sūnaus, o mer
gaitė be brolio—nieku yra laikomos. Indų supratimu, žmona yra 
vyrui draugė, duktė—tėvui nelaimė, o sūnus—šviesi jo saulė 
aukščiausiame danguje. Todėl, mergaitei vos užgimus, numato
ma tam tikros rūšies nelaimė. Vedose tai išreikšta šiais žodžiais:

■ I .

„Mergaitė, ką tik užgimusi, dedama į šalį, o berniukas— kelia 
mas į aukštį“.

Bet ryškiausiai moters nelaimingą likimą Induose charakte
rizuoja šie trys bruožai: uždarymas į senaną, kūdikiu ištekėjimas 
ir našlavimas.

Moterų uždarymas Induose ne visur lygiai aštrus, jis yra 
aštriausias ten, kur Islamas su savo haremais Indų papročius 
sužiaurino. Taip yra pirmiausia šiaurinėj Indijoj; ten jis smar
kiau paliečia moteris ir dukteris aukštesnių visuomenės sluok
snių, o ypač—žemdirbių ir jų vergų moteris; ir plačiuose mie
stelėnų klasių sluoksniuose šis paprotys visai įgyvendintas. 
Draug su tuo krinta akysen Indijos miestų skirtumas nuo Eu
ropos miestų: ten judriame gatvės vaizde trūksta moters ir mer
gaitės. Ir negana dar, kad jas uždaro į tuščius, dažnai be jokių 
papuošimų Senano kambarius; moterims ir mergaitėms trūksta 
kūno judėjimų, ir jos dėlto savo sveikatos bei kūno išsiplėto- 
jimo atžvilgiais yra sunykusios ir linkusios anksti paliegti; jų 
dvasinis gyvenimas taip pat netarpsta; mokyklas lankyt galima 
tiktai su dideliomis sunkenybėmis; ir iš visa, kur uždarymas 
praktikuojamas, ten dažniausiai dešimtaisiais ar dvyliktaisiais 
amžiaus metais gyvenimas užsibaigia. Moterų domėjimosi aki
ratis siekia tiktai nenatūraliai j priešakį pastatytą lytinio gyve 
nimo klausimą, mažas intrigas, kurios iškyla tarp moterų po 
vienu stogu gyvenančių didelių šeimynų, be to, jos užimtos 
puošmenomis ir kitais menkniekiais. Susirgus, vargiai gaunama 
gydytojaus pagalba, arba šiaip kokia tinkama gydymo priemone 
aprūpinimas, nes joks vyras negali apsilankyti moterų kam
bariuose.
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Moterų ištekėjimo klausimu liūdną vaizdą sutinka mūsų 
akys! Dauguma Indų mergaičių išteka dar prieš dvyliktus am
žiaus metus; o daugelis Indų tėvų eina prie to, kad jų dukterys 
būtų ištekėjusios jau prieš dešimtuosius metus. Gyventojų 
statistikoj randame, kad nuo 1901 m. iš 1000 moteriškos lyties 
asmenų ištekėjusių buvo jaunesnių negu 5 metų — 13; nuo 5 
iki 10 m. — 102; nuo 10 iki 15 - 423. Taigi Jaunesnių, kaip 
15 metų, ištekėjusių iš viso — 538. Visos kitos išteka, paprastai, 
būdamos jaunesnės, negu 20 metų. O klaidinga yra manyti, 
kad indų merginos lytis subręsta anksčiau, negu Europoje.

Kai kuriose Indų apylinkėse vaikų vedybų apeigos įvyksta 
15-tais arba 16-tais mergaitės amžiaus metais, jai persikeliant į 
vyro namus. v Tačiau kitose provincijose, k, a. Bengalijoj, to 
nepaisoma. Čia visai paprastas daiktas, kad 12 ar 13 metų 
moterys jau yra vieno, ar dvejeto liguistų vaikų motinomis. 
Toki vaikai turi nepaprastai dideliai nuskriaustą kūną ir dvasią. 
Jei Indų platiems’liaudies sluoksniams trūksta stipraus organizmo 
arba tvirtos kūno Sudėties ir geros sveikatos, tai kaip tik. dėl 
to, kad vaikai vaikus gimdo.

Induose tėvai sau laiko kaipo garbę, galėdami pasakyti: 
„Mūsų vaikai dar lopšy būdami jau buvo susižadėję“. Ir net 
atsitinka, jog yra sužadami dar negimę. Mainų paprotys taip 
oat žymiai prasiplatinęs. Pavyzdžiui, šeimyna A gali iš šeimynos 
3 tik tada žmoną gauti, jei šeimyna A pati išleidžia į šeimyną 
B savo dukterį. Toks pažadėjimas dažnai daromas dar dukters 
neturint.

Pirm keleto dešimčių metų Indijoj pasireiškė judėjimas, 
turėjęs tikslo tą vaikų vedimo paprotį panaikinti. Vietiniai moks
lininkai ir gyventojai įrodinėjo baisius šio reiškinio padarinius. 
Tačiau šitas reformos judėjimas sukėlė ortodoksų bramanų 
sluoksniuose kitą, priešingą judėjimą: net apsišvietę indai, pripa
žįsta vaikų vedimą kenksmingą kūno srity, o moralinėj srity 
mato didelės naudos. Nes tokie vaikai, išaugę drauge, jaučiąsi 
kaip broliai ir sesers ir sudarą tuo būdu harmoningą mote
rystę, — indų supratimu, reiškią, tokią moterystę, kurioje moteris 
pilnai ir palankiai pasiduoda vyrui.

Sis ankstybas vaikų vedimas į paprotį įėjo tik vėlesniais 
laikais, kada atsirado luomų skirtumas; nes tėvai, norėdami savo 
vaikus išleist į aukštesnę kastą (luomą), skubindavos surišti 
juos moterystės ryšiais. O dar daugiau šis paprotys įsigalėjo 
bramanų mokslui paveikiant. Giliai tikintieji indai jį remia bra
manų- teisių knygomis, kuriose pažymėta, kad duktė turi būti 
ištekėjusi dar prieš subręsiant. Kai 1891 m. anglų valdžia bandė 
šį paprotį panaikinti įstatymais, tarp indų mokslininkų kilo 
smarkių ginčų, ar tai galės būti patvirtinta jų šventomis kny
gomis. Tuo tarpu seniausių laikų himnuose bei patarlėse ir 
kalbos nėra apie kokias nors vaikų jungtuves. Vaidylų laikų 
maldos posakiai, vartojami jungtuviųaapeigose, mini tik jau su
augusias nuotakas Taip pat senuose liaudies epo aprašymuose,
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mituose ir legendose apie vaikų jungtuves jokių žymių nėra. 
Tik bramanų įstatymų knygose i s 5—3 šimtm. pr. Kr. patariama 
jaunai mergaitei ištekėti dar prieš subręsiant, bet nedraudžiama ir 
vėliau. O vėlybesnės įstatymų knygos, maž daug nuo 5 šimtm. 
po Kr., jau sakyte įsako tekėti mergaitei suvis jaunai, dar ne
subrendusiai; ir juo arčiau musų laikų, juo įsakoma teketi jau
nesniame amžiuje. O paskiausių laikų teisių knygose vyrui 
laikoma tiesiog kaip nuodėmė vesti šiek tiek vyresnę merginą.

Trečias skaudus moters likimo bruožas yra našlavimas. 
Bet, pirm negu pradėjus šį klausimą gvildenti, reikia paminėti 
plačiai Induose praktikuojamą moterų našlių deginimo paprotį. 
Moteris, indų pažiūra, prie savo vyro pririšta šiame ir aname 
gyvenime nenutrūkstamais religiniais ryšiais. Kol vyras gyvena, 
jis yra jos parama, jos dievas, kuriam tarnauti yra jos didžiausia 
pareiga. Vyrui mirus, ji netenka savo paramos, savo tikslo; 
jos vienintelė viltis lieka tam savo mirusiam dievui ir toliau tar
nauti nuolatinėj ištikimybėj, o paskui su juo susijungti. Tokį 
susijungimą, našlė greičiausiai ir geriausiai atsiekianti duodama 
save sudeginti.

Tačiau klaidinga yra manyti, jog našlių deginimas kilo iš 
bramanizmo. Tas paprotys yra kilęs iš seniausių visos žmonijos 
religinių į vaizdų. Visų laukinių tautų tikėta, kad mirusiųjų vė
lės savo žemės gyvenimą gyvena toliau ir dėlto reikalauja daik
tų, vartotų šiame gyvenime. Iš to ir kilo tautų paprotys sudėti 
mirusiam į karstą visus jo vartojamus ir mylimus daiktus, arba 
juos sudeginti. O kokiam svarbiam asmeniui mirus, paskui jį 
į kapus seka vergai ir žmonos. Bet abejotina, ar buvo kada nors, 
kad kiekviena moteris įstatymu būtų turėjusi mirti draug su vyru.

Indų tautiniuose epuose, kaip „Mahabharata“ ir „Ramaja- 
na“, kur kalbama apie įvairias mirusių apeigas ir daiktų degini
mus, ape moteris-žmonas paminėta, kad jos liūdi ir daro mi
rusių garbei vandens šlakstymus. Aukščiau minėtoji Savitri, gra
žiausia epo asmenybė, vyrui mirus nė nemano draug su juo 
mirti, tiktai seka paskui savo vyrą į požemius ir iškovoja jam 
gyvybę. Apie našlių deginimą nieko nemini ir senesnės teisių 
knygos, o tik vėlesniuose tekstuose patariama moteriai arba 
draug su vyru mirti, arba niekad daugiau neištekėti, pasirenkant 
nuolatinės skaistybės gyvenimą. Dievai maloningi esą moterims, 
kurios veda aštrų nekaltybės gyvenimą, bet tos, kurios save 
sudegina, gyvensią tiek metų danguje, kiek žmogaus kūne yra 
plaukelių. Be to, moteris tuo savo pasiaukojimu ne tik pati 
save apvalo, bet ir savo tėvo, motinos bei vyro šeimynas. Savo 
vyrą ji atpalaiduoja nuo visokių kalčių, nors jis būtų buvęs 
bramano užmušėjas, nedėkingas' pfietelio išdavėjas. Pagaliau, 
šis jos karžygiškas darbas ir ją pačią atpalaiduoja nuo jos mo 
teriško kūno; Šiaip ji amžinai gimtų pasauly moterimi. Del to 
vėlesniuose tekstuose moteriai ne tik patariama, bet sakyte įsa
koma, uždedama kaipo pareiga mirti draug su vyru. Nuo tos 
pareigos laisva tik mažų vaikų motina.
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Anglų valdžia 19 šimtm. pradžioje našlių deginimo paprotį 
panaikino įstatymais, bet jis dar gana žymiai reiškiasi slaptomis. 
Anglų gydytojas Džonas (John) savo statistikoj pažymi, įog apie 
Seramporą ir jo apylinkėse našlių deginimo paprotys ypatingai 
įsivyravęs. Jo statistikos skaitmens rodo, kad 1812 m.. sausio 
mėn. buvo sudeginta 6 našlės, palikusios 32 vaiku; vasario mėn. 
9 našlės, kurių likę 28 vaikai; kovo mėn. -— 18 našlių, 56 vaikų 
motinos; balandžio mėn. — 22 našlės, 59 vaikų motinos ir 
gegužės-birželio mėnesiais sudeginta 70 našlių, palikusių 185 vai* 
kus. Ir taip per pusę metų sudeginta 125 našlės, palikusios 360 
vaikų. Aure, preš dvejetą metų net ir L ietuvos dienraščių spau
dą buvo pasiekusi žinia apie vieno įžymaus indų didiko žmonos 
sudeginimą, ar susideginimą.

Iš to matyt, kad Anglų valdžia, nors ir uždraudė našlių 
| deginimo paprotį, tačiau neįstengė padėt milijonui indų moterų 

giliausiame jų skurde ir nesugebėjo įkvėpti jų prikankintoms 
širdims krikščioniškos pasiaukojimo dvasiosios savo atviroms 
žaizdoms gydyti ieško kito, netikro vaisto, būtent, savižudybėje. 
Ir nėra kuo stebėtis, kad indų moteris, kuriai yra atimta net gai
lestingojo Dievo atligynimo mintis, skurdžiai savo ateičiai išvengti 
noru griebiasi žudytis kaip tik jos vyras numiršta. Tačiau su 
nemažesniu pasibaisėtinumu savižudybė reiškiasi ir ištekėjusių 
moterų tarpe, nes moters padėtis indų šeimynoje labai nepavy
dėtina!

Apie našlių deginimo paprotį randame ir istorijos liudijimų. 
Seniausias toks liudijimas rastas Erane iš 6 šimtm. po Kr. (510 m.) 
Yra tai parašas ant vieno akmeninio stulpo, pastatyto karžygiui 
Ooparafui paminėt, kuris čia buvęs nukautas vienoje kovoje. „Ji
sai nuėjo į dangų“, — sako tas parašas: „o jo ištikima, numy
lėta ir graži žmona sekė jį ant laužo susidegindama“. Viršum 
to parašo atvaizduota vyro ir moters paveikiai.

Be to, apie šį paprotį kalba dar seniausieji iš kelionių ap
rašymų, kurie siekia Aleksandro Didžiojo laikus. Diodoras vienoj 
vietoj pasakoja apie dvejetą kare kritusiųjų žmonų, kuriedvi 
ginčijos dėl garbės būti sudegintos .Ta, katra buvusi nėščia, ver- 

B kus, aimainavus, lyg kokia didelę nelaimę sužinojus. Antroji savo 
pergale didžiai nudžiugus, ir ėjusi prie laužo vestuvių rūbais pa
sipuošus, prietelių lydima, kurie garbėm himnus jai giedoję. Pa
našių žinių kelionių aprašymuose randame gana daug, kur vai
zduojama, kad moterys su nuostabiu heroizmu tokią mirtį pri
tindavusios. Jas viliojo kunigų žadėjimai būsiančiame gyvenime, didi 
garbė, kaip šventųjų, indų aukštai statomoji šeiminė garbė ir 
panašus dalykai.

Tuo būdu surinkę visas našlių deginimo senųjų ir naujųjų 
laikų žinias, matome, kad dažniausia meilė, hero izmas arba reli
ginės liguistos pažiūros vertė moteris laisvai mirti n pasekti 
vyrus. Nors neretai būdavo ir prievarta vartojama. Bet ar šiaip, 
tar taip našlės mirtis indžiu moterų gyvenimo istorijoj nėra dar 
tamsiausias lapas. Kur kas blogiau visais laikais išrodo našlės

21



164 Moteris Indų religijose
- -■ ... - ■ • . . . ■ _________________________________________________ ___________________ ■■ ų ■___________________________ J ------------------------------------------------—

gyvenimas Indijoj. Uždraudus našlių deginimo paprotį, viena 
Indų našlė šiaip yra pasakiusi: »Mūsų dabartinio likimo nuo 
anų laikų vienintėlis skirtumas tas, kad tada mes nors žiauriai, 
bet greit mirdavom, o dabar visas musų gyvenimas yra perdėm 
kančia ir ilgas mirimas". Tačiau ne su visomis našlėmis vieno
dai *apseinama; dar gana gera bent vieno sūnaus motinai 
našlei; jau blogiau dukterų motinai, o blogiausia tai bevaikiai 
arba našlei-kūdikiui.

Koks apverktinas tų daugybės nąšlių-kūdikių likimas Indi
joj,— sunku ir apsakyti! Gyventojų statistika parodo, kad 
1901 m. buvo ne mažiau kaip 19487 našlės, jaunesnės kaip 5 
metų, 115285 jaunesnės kaip 10 metų ir 391147 jaunesnės, kaip 
15 metų. Jos yra ne vien skaudžiai nelaimingos, bet dar suvar
gusios ir paniektos. Aukštesnių kartų našles, dar vyrui nespė
jus numirti, apiplėšia nuo visų puošmenų, daugely vietų ir nuo ( 
savo prigimtos puošmenos — plaukų. Kas * mėnuo ją plikai 
nuskuta, ir„plikagalvė“--yra numylėtas paniekos žodis našlėms. 
Vilkėti jai leista tik storiausiais ir pačiais reikiamiausiais drabu
žiais; valgyti niekad neleista daugiau, kaip tik kartą per dieną 
ir įsakyta du kart per mėnesį gavėti. Niekada jau negali ji lovoj 
miegoti, tik ant žemės čiužinį pasidėjus?

Našlės pasirodymas, paprastai, laikomas kaip nelaimę lemiąs 
ženklas. Su j a iš ryto susitikti, reiškia blogą tai dienai nulėmimą. 
Jei vyras, į kelionę išėjęs, sutinka našlę, būtinai kelionę 
atideda kitai dienai. Jau per našlės vyro laidotuves ji yra šali
nama nuo kitų žmonių ir turi saugotis prie ko nors prisiartinti. 
Jos vyro artimieji, pirmoj vietoj jo motina, yra linkę su ja elgtis, 
kaip su kokia didele nusikaltėle, ir jai prikaišioti, kad ji yra sa
vo vyro, o jų artimo asmens mirties priežastimi. Nes indai iš 
savo tvirto tikėjimo mano, kad kiekvienas nelaimingas įvykis 
yra kokios nors ankstybesniame ekzistavime papildytos nuodė
mės padarinys. Taip tad ir našlavimas yra ne kas kita, kaip 
tik savo pačios piktadarybės vaisius. Del šito manoma, kad 
žmona, viename iš savo paskutinių atsigimimų, yra buvusi arba 
savo vyrui nepaklusni, arba jam ištikimybę sulaužius, arba net 
jį nužudžius. Už tai turinti ji dabar atgailoti našlaudama; ir tai į 
esą teisinga, kad ji už papildytas nuodėmes kentėtų. Viena bra
manų moteris našlė taip skundžiasi: „Kaip paukštis kad griebia 
ant žemės numestą mėsos gabalėlį,'taip visi vyrai godžiai per
sekioja moterį našlę*.

Paskutiniais laikais yra daroma pastangų šį skurdų indžiu 
našlių gyvenimą pagerinti. Viena susipratusi indė Kamabai va
žinėjo po Angliją ir Ameriką (XIX šimtmetyje) ir, surinkus ži
nias apie vargingą savo tautiečių padėti, parašė veikalą „The 
High Hindu Woman", pagaliau, sugrįžus įsteigė jaunoms naš
lėms prieglaudą, kame jos mokosi įvairių amatų, kad tuo galė
tų nors sau duoną užsidirbti.

Tačiau viskas, kas iki šiol buvo daroma ir dar Šiandien ką 
daro misionoriai, norėdami išgauti teisę našlėms, kad jos vėl
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galėtų ištekėti, arba šiaip sumažinti jų vargą, yra tik aliejaus la
sas į vargo okeaną. Prieš indų socialinį ir religinį nusistatymą 
bejėgiai yra ir anglų įstatymai ir įvairios draugijos. Tuo labiau, 
kad pačios moterys, būdamos giliai religingos, tvirtai laikosi sa
vo senoviškų pažiūrų bei savo vargingą būtį priima kaipo sau 
skirtą likimą, kuris joms atrodo pakenčiamas.

Iš viso, kas pasakyta, galima išvesti, jog kol Indija nepa
silaisvins nuo savo pagoniškų dvasininkų viešpatavimo ir luo
mų sistemos, tol nebus vilties našlių skurdui pašalinti ir, apla
mai, nebus galima išspręsti Indu moters padėties klausimas.

J. Jurkaitė.

Mergaičių papuošalai.
Mergaitės iš prigimties yra palinkusios į grožį. Jos myli 

visa, kas gražu ir nori pačios būti gražios. Bet Šiandien mer
gaičių grožio supratimas yra labai klaidingas. Šiandien mano
ma, kad tik ta mergaitė yra graži, kuri puošiasi šių-laikų pa. 
puošalais ir sugeba pavyti naujausias madas. Todėl dauguma 
sesučių, pasekusios obalsiu „Verčiau be galvos, o ne be mados“, 
skuba paskui juokingas, biaurias, kartais net nepadorias ma
das. Šiandien, nežiūrint to, kad mūsų šalyje dauguma skun
džiasi blogomis gyvenimo sąlygomis ir pinigų stoka, mergaitės 
daug pinigų išaikvoja įvairiems papuošalams: pudroms, perfu 
moms, vasarinėms baltoms pirštinaitėms ir įvairių įvairiausiems 
blizgučiams.

Dauguma mūsų sesučių užuot paskaičiusios vieną, kitą 
naudingą knygą, palaisčiusios ar ap ravėjusio s gėlių darželius 
arba kokį gražų rankų darbelį nudirbusios, sėdi prieš veidrodžius, 
frizuoja ir-įvairiausiai raito plaukus, pudruoja veidus, tepa da- 

• žais skruostus bei antakius; vienu žodžiu, leidžia veltui bran- 
gųjį laiką.

Šiandien visa tai, kuo seniau taip džiaugėsi ir didžiavosi 
lietuvaitės, jau išėjo iš mados. Išėjo iš mados gėlės ir mėgia
miausias lietuvaičių papuošalas — rūtų vainikėlis, nes dauguma 
mergaičių jau nesupranta, ką tie nekalti žolynai simbolizuoja. 
Ne vienai, o gal net didžiumai mūsų sesučių netinka šiandien 
„gėlių karalaitės“ vardas.

Iš mados išėjo gelsvosios kasos, tasai tipingas lietuvaitės 
pažymys. Mergaitės ieško vis naujų ir naujų papuošalų, 
dėl jų tenka prarasti sveikata ir gražus mergaitės vardas.

Bet nežiūrint to, kad tiek daug ir taip brangių aukų deda
ma ant papuošalų aukuro, matome mes vieną dalyką, tai kad 
gražuolių sesučių skaičius, kuriomis taip didžiavosi mūsų Tė
vynė, kas kart vis eina mažyn. Nyksta žydriomis, nekaltomis,

nors
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it dangaus skliautai, akimis lietuvaitės, tapdamos panašiomis į 
tas raganas, apie kurias tenka girdėti senelių pasakose.

Kaip skaudu ir liūdna žiūrint į vadinamą šių laikų „gra
žuolę“. Nuo skruostų dulka pudra, ant veido bei kaklo drai
kosi frizuoti plaukai arba visai jų nėra, galvą svaigina didelis 
perfumų kiekis, o akyse tokios „gražuolės“ glūdi nyki tuštuma, 
tuštuma vaizduojanti sielos tyrus, ir kaž-koks vylingas susimąs 
tymas. Kiek daug yra tokių nelaimingų sesučių, kurios žydin
čioje jaunystėje yra panašios į balzamuotas mumijas. Ir jos 
nenustos tomis mumijomis buvusios tol, kol jų sielos sparnus 
varžys geidulių retežiai, kol tikrasis grožis nebus labiau bran
ginamas už dirbtinąjį, kol kilnios sielos ir skaisčios širdies atvaiz
das neatsispindės akyse ir veide.

M. Pečkauskaitė sako: „Gražių gražiausios akys ir gražių j 
gražiausios lūpos nesudaro gėlės, jei pro jas neapsi reiškia gėlė-1 
siela“. Kad sielos gražumas suteikia kūnui grožio, kad širdies 
skaistumas yra brangiausias ir gražiausias sesučių papuošalas, 
tai galime įsitikinti. Paimkime, pavyzdžiui, dorą darbininkę kai
mo mergaitę, jos rankos surambėjusios nuo darbo, veidas nu- 
rudęs nuo saulės, bet akyse spindi vidujinio džiaugsmo ir pasi
tenkinimo saulė. Padorus jos apdaras ir natūralūs gražumas 
žavi visus. Jos skaisčiai, it lelijos žiedas, Širdžiai ir galingai kil
niai sielai lenkiasi visi pasaulio blizgučiai.

Byrąs sako: „Ne ten žmonės pelėja, kur dvasios reikalai 
statomi pirmon vieton, bet ten, kur dvasia yra kūno dievaičio 
pavergta“. Tas pelėjimas labai plačiai įsigalėjęs mūsų Tėvynėje. 
Jis apėmęs mūsų liaudį ir inteligentiją.

Platūs dirvonai šioje srityje. Reikalinga daug darbo ir daug 
darbininkų, ir tai tokių darbininkų, kurių širdys dar neužslopin
tos šių laikų pelėsių. Tuos dirvonus plėsti gali ir privalo ateitininkės.

Ateitininkių pareiga kovoti su nepadoriais ir kenksmingais 
sielos bei kūno sveikatai papuošalais. Joms labiau, negu kam 
kitam, turi rūpėti padorumo auklėjimas ir jo plačiojoj visuome
nėj skleidimas. Ateitininkės, pasinaudojusios sesučių palinkimu 
į grožį, privalo įrodyti klaidingą jo supratimą, parodyti tikrojo a 
grožio šaltinį, įdiegti į jų širdis padorumo gėleles ir jas ugdyti 1 
savo gražiu pavyzdžiu, Ateitininkės privalo įtikinti mergaites, 
kad vidujinė netvarka ir nedorybės yra grožio ardytojos ir nai
kintojos. Ateitininkė turi gerai suprasti ir kitoms išaiškinti, kad 
„niekas taip žmogaus nežemina, kaip neapykanta; niekas taip 
nesukelia raukšlių, kaip pavydas, niekas neiščiulpia tiek jėgų, 
kai pyktis; niekas taip neperkeičia veido, kaip nuolatinis ne
ramios sąžinės buvimas“ (Carlyle).

Kiekviena ateitininkė privalo jaustis laiminga tik tada, kada, 
kovodamasų nepadoriais papuošalais.prisidės padorumui atgaivint,

Sunkus ir ilgas tai darbas, bet drauge aukštas ir kilnus, 
nešąs laimės tėvynei ir visuomenei ir teikiąs garbės Tam, Ku
riame ateitininkės yra pasiryžusios visa atnaujinti.

(Iš „Sesutės“). N — tė,
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Dirbkime savo darbą.
(Iš prancūziškos kalbos).

-— Mamyte — sako Lina — dabar aš jau didelė, ir taip 
norėčiau tau padėti.

Mamytė šypso savo brangia, tarsi pailsusia Šypsena, kuri 
piešia ant jos skruostų tiek raukšlelių, Tiesa, reiktų, kad kas 
nors jai padėtų, kartais ji tokia pailsusi; ji gadina savo rankas, 
sunkiai besidarbuodama namų ūkyje, savo akis, švelniai siuvi
nėdama vakarais. Bet Lina, balta, raudona ir geltonplaukė, tokia 
maža! Ji vos teturi aštuonerius metus. Bet aštuoneri metai tai 
gerbtinas amžius. Reiktų tik Liną išbandyti.

— Leisk mane šį vakar pasilikti lopyti su tavim, pamatys i!
Mamytė meiliai purtina galvą. Ne, Lina reikalinga miego. 

Ji turi miegoti kiauras naktis.
Lina dūsauja.
— Tai leisk mane bent nunešti vaistų tetai Lurier, užuot 

pati ėjusi. Tu turi slogas. Žiūrėk, kaip lyja.
Mamytė kosi, bet vėl duoda ženklą, kad ne. Lina dar per- 

maža. Užaugęs žmogus tegali vaikščioti lyjant, pakelti tetą Lur
ier aukščiau ant pagalvių ir paduoti vaistų.1

Linos lūpelės raukiąs ir ima virpėti, ji nori verkti. Mamytė 
tokia gera, mato ją nuliūdus ir sako:

— Bet užtat, kad esi tokia mandagi, tai išmoksi gražiai 
savo pamokas viena pati ir pridėsi pagalių į ugnį. Iš savo du
krelės malonės galėsiu puikiai pasišildyti parėjus.

Lina neatsako, bet man rodos, kad susiraukusi sėdas už 
stalo ir ima sąsiuvinį. Mamatė apsimeta nieko nematanti, bu
čiuoja ją į kaktą ir apsigobusi skepetu, daro duris, bet prieš 
išeidama sako dar:

— Neužmiršk apie ugnį, vaikeli, padarysi man didelę 
malonę.

Didelę malonę! Palikus viena, Lina guščioja pečiais. Ji ge 
rai suprato. Visados su ja apsieina, kaip su niekam netikusia. 
Kad tai būtų galima, ji labai pyktų ant mamytės už tokį klai
dingą manymą.

Už tokį visai visai klaidingą manymą! Nes Lina visai ne 
tokia, kaip visi kad mano. Tai iš tikro juokinga manyti, kad ji 
tegalinti spręsti uždavinius ir dėti pagalius į ugnį. Ji puikiausiai 
nudirbtų tūkstantį kitų naudingų darbų. Ji labai gerai siuva, ji 
mokėtų pirkinėti, išvirti sriubą, prireikus iškepti mėsą. Žinoma, 
reik paimti mėsos gabalą, įkišti į pečių — ar tai labai sunku? 
O kiek mažiau darbo būtų mamytei! Bet niekas nemato Linos 
gerų norų, nemato jos gabumų. Ji gali dar daugiau padaryti. 
Pats tėvelis, kai susirgęs bronchitu, buvo kurią Čia dieną pasi
likęs namie, pasakė, kad ji esanti geriausia slaugytoja. Mokyklo
je ji turi gražiausi balsą; kad ją leistų eiti dainuot į teatrą, kaip 
ta gražioji ponia, kurios portretą ji matė afišoje, ji tikriausiai už-
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dirbtų pinigų. Bent sodno sklypeliui nusipirkti. O gal būti, kad 
ji paliktų ir labai turtinga. Niekas nežino visų talentų, kurių 
yra joje. Kad tik leistų ją. O gal neužilgo ji sugrįžtų namo 
gražioje karietoje, su pilnomis kišenėmis auksinių pinigų. O, 
tuomet tai tėvelis ir mamytė galėtų pasilsėti. Kaip juodu didžiuo
tųs savo Lina. Kaip juodu bučiuotų ją! Kaip dėkotų meiliu bal
su... Balsu, ne meilesniu už tą, kurs šnibžda į jos ausį:

Ką gi, Linele, šiandien tavo uždavinys, matyti, labai ilgas?
Tai mamytė parėjo. Jau! Lina d ro vėd am osltattfassva joju

si. Prieš ją padėtasis popierius yra visai baltas, o jos liūdnas 
žvilgsnys lekia pas pečių—ugnis užgesusi.

Visados vienodas mamytės balsas sako:
— Skubėk, vaikeli, atgauti sugaišintą laiką. Ir mamytę eina 

atsiklaupti prieš pečių.
• • • • •' • • • • • «.*'• • . • • • • • t a «

— Keturi kartai aštuoni, trisdešimt du; du rašau, trys at
mintyje; tris kart vienas trys ir trys...

Linai nesiseka dirbti. Dauginimo skaičiai šokinėja jos aky
se. Jai sunku ant širdies. Užpakalyje ji girdi mamytę įeinant 
ir išeinant, atnešant malkų pagalius, kaštuojančius taip brangiai, 
glamžant popierius, braižant degtuką... Kad bent greit įdegtų! 
Mamytė atsargiai-pučia gimstančią liepsnelę. Ji pučia ir—ar tai 
pelenų dulkės, ar kad ji ką tik gavo sušalti?—ji štai ima kosėt 
trumpu, sausu kosuliu, kurs skauda. Kanakados daktaras pa
sakė rimtu balsu: „Nereikia kosėti, poniute“. O ji vis kosi ir 
tai Linos kaltė, Linos, kuri turėjo tiek gražių norų, o nemokėjo 
įmest į ugnį pagalio ir išspręsti savo uždavinio. Ir ūmai ma
žame kambarėlyje suskamba sopulingas verksmas.

Atsisėdus pas pyškančią ugnį, mamytė pasiėmė Liną ant 
kelių. Ji nebekosi ir meilingai ramina savo dukrelę.

Dideli ir maži—visi turime savo pareigas. Jos yra pritai
kintos prie mūsų jėgų. Pradėkime tuo, kad uoliai dirbsime sa
vo mažutį darbą. Tuo būdu pakelsime savo širdis prie didžiųjų. 
Svajonė, kad ir kilniausia, tėra svajonė, muilo burbulas, niekas. 
Kiekvieno gi atliktoji pareiga turi jėgos. Kad nuo mažo vaiko 
lig visagalio valdovo kiekvienas šiame pasaulyje dirbtų tai, ką 
privalo, pikto versmės beveik išdžiūtų. Pirmų pirmiausia dirbki
me savo darbą. A. Lichtenberger.
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Elžbieta Leseur.
Skaitant Šventųjų gyvenimus, dažniausiai rodos mums, kad 

esame smilgelė ir žiūrime į palmę. Ten augštumas, didumas, tvir
tumas,—čia žemumas, mažumas, menkumas. Armuo neišeinamas. 
Kad smilgelė kažin kaip stieptus, ji niekados nepriaugs palmės. 
Tai per augšta mums—sakome sau nusiminę—tegalime vien ste
bėtis tuo kilnumu, bet sekti—esame per silpni. Tai Dievo išrin
ktieji indai, kuriuos Jis pripildė savo matone-Mums galva sukasj- 
vien bežiūrint į tas augštybes, ir mes niekuomet negalėsime nau
dotis tokiais pavyzdžiais“.

Tad padrąsinti sau labai naudinga yra susipažinti su tokiais 
žmonėmis, kurie nebūdami, taip sakant, tiek susikondensayę, kaip 
dauguma šventųjų, yra betgi pasiekę augštą krikščioniškosios 
tobulybės laipsnį. Toks’žmogus buvo ponia Leseur. Skaitydami 
jos pačios raštus ir tai, ką jos vyras sako apie ją, turime įspū
džio, kad tai būta tiesiog šventosios Tačiau ji nebuvo nei vienuolė, 
nei žiauri askete, nei šiaip jau atskydėlė—gyveno pasaulyje, turė
jo vyrą, buvo namų šeimininkė, kuo geriausiai eidama visas savo 
luomo pareigas. Jos gyvenimas aiškiai rodo, kad jei tik norime ir 
prašome Dievą malonės, galime visur, kiekvienoje profesijoje, 
kiekvienoje vietoje, kiekviename luome gyventi kilniu vidaus gyve
nimu ir praktikuoti visas augščiausias Evangelijos dorybes.

Ponios Leseur paviršutinis gyvenimas nėra turtingas ne
paprastais fiuotikiais nei labai įvairus. Visą beveik savo amžių 
ji praleido Paryžiuje ir ten mirė 3 gegužės 1914 m., eidama 48-tus 
metus. Su tuo miestu ji tepersiskirdavo tuomet, kai keliaudavo 
su vyru į įvairias Europos šalis, net į Aziją ir Afriką. Paskui, 
kai juodu nusipirko namą pietinėje Prancūzijoje, ji kiekvieną va 
sąrą praleisdavo kai kurį laiką tenai. Ji priklausė turtingos ir iš
lavintos buržuazijos luomo. Jos vyras, gimines, pažįstamieji bu
vo žmonėsaugštos kultūros—politikai, rašytojai, profesoriai, artis
tai, ji pati irgi buvo labaijšsilavinusi, mokėjo lotyniškai, rusiškai 
o paskutiniais savo amžiaus metais mokės itališkai. Labai mėgo 
filosofiją, daug skaitė, daug galvojo. Jos nuomone, žmogus pri- 
valo per visą amžių mankštinti savo protą, kitaip jis eina vis 
silpnyn. 1899 m. ji rašo savo dienyne:

„Pradėjau studijuoti filosofiją ir tai mane labai interesuoja. 
Tas mokslas paaiškina daug dalykų ir įveda tvarką į protą. Ne
suprantu, kodėl filosofja nėra vainikuojamas visas moterų lavini
mas. Moteris dažnai nemoka teisingai spręsti, nėra pratusi galvoti, 
neįstengia asmeniškai ir patvariai darbuotis protu. Filosofija ga
lėtų jai viso to patiekti, pašalinti iš jos visą daugybę tų prie
tarų ir siaurų įdejų, kurias ji reli giškai perduoda savo sunams, 
didelei mūsų šalies žalai“. . ,

Jos kalba buvo įdomi, graži, gyva. Ji buvo labai linksma 
ir stengės būti tokia, žiūrė dama į linksmumą,« kaip į dorybę ir 
dažnai atsimindama, kad šv. Teresė patardavo savo vienuolėms 
būti visados linksmoms. Jos gražus juokas skambėjo, progai
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pasitaikius, širdingai ir gaiviai. Ji buvo grakšti, labai distinguo- 
tų manierų, be galo palanki visiems, maloni, vaišinga, meili ir 
šypsanti, mokėjo gražiai priiminėti svečius — vienu žodžiu, ge
riausia namų šeimininkė. Ji labai mylėjo jaunimą, kurs jei tuo 
pačiu atsimokėdavo. Del visų tų priežasčių jos namai buvo 
labai lankomi ir mylimi. Joje degė tokia meilė Dievo ir žmo
nių, kad ji spinduliavo į visas puses, lyg saulė, pasiekdama ir 
linksmindama kiekvieną, kas tik prie jos artinos.

Štai ką ji rašo savo dienyne 1901 m. „Meili ir džiaug
sminga“ meditacija apie šiuos Kristaus žodžius: „Aš atėjau 
atnešti ugnies į šį pasaulį ir vieno tenoriu, kad ji degtų“. Toji 
ugnis, tai—Caritas, meilė, absoliuti, vienintelė, karšta meilė Die
vo ir Jame kiekvienos žmogaus būtybės. Bet kame sielos tiek 
šventos, kad galėtų paaiškinti žmonėms, kas tai yra tokia mei
lė, kaip uždegti šioje žemėje tą liepsningąjį židinį? Kiekvienas 
mūsų tegali būti kukliu to didelio darbo darbininku, ir aš aiškiai 
matau, ką galiu padaryti tame kampelyje, kur privalau veikti. 
Pirmiausia užsiimti pačia savim, stengtis plėtoti savyje visus 
Dievo įdėtuosius instinktus; darbus tvarkyti, stiprinti savo valią; 
aukojimus! ir savo paprastų kentėjimų priėmimu, patvaria ir gi
lia simpatija visiems, su kuriais teks susidurti, kelti nesiliaujant 
savo sielą. Dirbti kukliausius darbus mąstant, kad jie nesiliau
ja artinę manęs prie to grožio, prie tos tiesos, kurios trokštu. 
Mylėti ir ieškoti visame kame priedermės, tokios, kokia bus: 
sunkios, menkoš pažiūrėti, intelektualios ar grynai materialios 
priedermės pavidalu; niekados nepraleisti progos veikti arba pa
siaukoti, ypač, jei niekas to negalės pastebėti. Neatsisakinėti 
nuo aukos, nuo atsidavimo akto, nebent tuomet, jei jis sukeltų 
man pagyrimų ir ugdytų manyje puikybę, tokią miklią visur įsi
vogti.

Eiti visuomet pas mažuosius, pas tuos, kurie kenčia ir 
kuriems sunku gyventi; bet neniekinti tų, kurie linksminas ir 
gyvena egoizme. Rasit jie daugiau už kitus yra reikalingi meilės, 
kuri jiems apreikštų Dievą. Griežtai pavesti Dievui savo protą, 
valią, širdį, visą savo sielą ir visą savo būvį praplatinti Jo ka
ralystei pasaulyje ir sielose. Kelti, stiprinti, skleisti truputį tos 
kaitros, kurios Jis įdėjo į mano širdį, tos „ugnies“, kuri mane 
degina ir kurios negalėdama uždegti kitose širdyse, aš kenčiu.

Padarius man tai, Dievas padarys likusį darbą. Mes mel
džiamės, kenčiame ir darbuojamės, nežinodami savo darbų nė 
savo maldų pasėkų. Dievas naudojasi jais savo kilniajam tik
slui; palengvėliais jie veikia, eina iš sielos į sielą, greitina Die
vo karalystės atėjimą ir jų aidas — kitose būtybėse ir jų paga
mintuose darbuose ir troškimuose — skambės lig laiko pabaigos.

Mano tvirtas pasiryžimas, kurį pradėjau vykinti, nepaisy
dama blogos fiziškos ir moralios padėties, yra būti „džiaug
sminga“ krikščioniškąja to žodžio prasme — džiaugsmingai 
žiūrėt į gyvenimą, džiaugsminga su kitais ir net su savim, tiek, 
kiek galėsiu. Dieve mano, padėk man ir „teateinie Tavo karalystė“.

28



o • . •

Elžbieta Leseur 171

Vyrui, šeimynai, prietėliams ji buvo pasiryžusi paaukoti vis
ką; jų skausmai skaudėjo jai daugiau, negu savi, o džiaugsmai 
tiekė didelės laimės. Neturėdama vaikų, ji visą savo moterišką 
meilę atidavė sesers ir brolio vaikams, kuriais rūpinos, kaip tik
roji motina. Ji buvo įkūnytas moteriškumas: pilna pasišventimo, 
atsidavimo kitiems, gydanti žaizdas, šluostanti ašaras. Geria usiai 
charakterizuoja ją žodžiai, dažnai jos kartojami dienyne: „Steng
siuos būti visiems visukuo“. Ji rūpinas savo išvaizda, savo to- 
aleta „dėl Dievo“, norėdama patraukti prie savęs žmones, atro
dyti visiems simpatinga ir tuo būdu juos gerai paveikti. Nuolat 
tobulindama gerąsias moteriškąsias savybes, ji iŠ kitos pusės 
naikina moteriškąsias silpnybes. Ji kalba kuo mažiausiai apie 
save, apie savo ligą, apie savo skausmus ir džiaugsmus. Ji nie
kados žiauriai neteisia kitų,, nekenčia apkalbų, liežuvavimo, pikt
juokio, tuščių kalbų. Kartą jos akivaizdoje buvo kalbama apie 
vienos moters blogą elgimąsi.

— E am pasakojat? — paklausė ji. — Jus nieko nežinot. 
Niekados negalima tikrai žinoti tokių dalykų.

— Bet čia faktai visų žinomi, įrodyti, kaip ant delno!
— Jei taip—atsakė ji—tai nereikia apie juos kalbėti.
Visų mylima ir mylinti, neturinti materialių rūpesčių, galinti 

savo laiku naudotis, kaip norėdama, rodos, ji rožėmis turėjo eiti per 
gyvenimą. Bet tikrenybėje jos gyvenimo takas buvo pilnas 
skaudžių dyglių. Didžiausis, pradūręs niekados neužgydomą, 
kruviną žaizdą jos sieloje, buvo jos vyro netikėjimas. Feliksas 
Leseur, nors užauklėtas labai religingų tėvų ir išėjęs vidurinius 
mokslus vienuolyne, pradėjęs lankyti universitetą visai neteko 
tikėjimo. Jis ėmė skaityti vien Bažnyčios priešus—Štrausą, Re- 
naną, Hamaką ir kitus, norėdamas surasti pas juos ginklų ko
voti su krikščionyste. „Įsisteigiau — sako jis pats—didelę pro
testantų ir racionalistų veikalų biblioteką. Dabar matau jų ar
gumentų silpnybę, gilų nežinojimą krikščionystės, tos tariamo
sios istorijos ir tos dekadentiškos filosofijos skurdą ir tuštumą, 
bet tuomet buvau įsimylėjęs jų sistemas. Vesdamas pasižadėjau 
gerbti savo žmonos tikėjimą ir leisti laisvai jį praktikuot. Bet 
ūmai kitokie įsitikinimai šalia manęs ėmė mane erzinti ir,—kadan
gi religinis neutralumas tiek privačiuose santykiuose tiek viešuo
se, yra apgaulė,- pasirinkau Elžbietą savo atvirkščio prozelitizmo 
objektu. Ėmiau puldinėti jos tikėjimą, stengtis jį pašalinti, ir— 
tegu atleidžia man Dievas — man beveik pasisekė. 1897 me
tais, padedant knygoms ir presijoms, man pavyko atitraukti ją 
nuo religijos pareigų ėjimo, rimtai pakirsti jos tikėjimą ir nuvesti 
ją į liberalų protestantizmą, kurs mano prote tebuvo etapas, ke- 
liaujant į radikalų agnosticizmą. Norėdamas greičiau pasiekti tą 
tikslą, įdaviau jai Renano„Krikščionystės pradžios istorijąMr, gar
bė Dievo Apveizdai, tas veikalas, kuriuo1 tikėjaus užbaigti savo bjau
rų darbą, kaip tik jį sugriovė. Elžbietos turėta netik aukštos 
inteligencijos, bet, kas rečiau tesutinkama, pusiausviros, sveiko 
proto, mokėta teisingai-spręst ir gerai galvoti. Jos nesuviliojo

I
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formos gražumas, priešingai, nustebino turinio skurdas. Nuo
latinis svyravimas, lengviausiai sugriaunamas ir dažnai viena ki
tai prieštaraujančios hipotezės, atvirumo stoka, kurių randame 
daugelyje to veikalo vietų, giliai ją sudrumstė. Ji nujautė arme- 
nį, puolė atgal ir ėmė pati varyti savo religijos mokslą. Ji visa
dos daug skaitydavo, mėgo knygas, kaip ir aš.

Aš turėjau jų daug, be abejo perdaug, ji panorėjo turėti savų. 
Mano antikrikščioniškai bibliotekai atsverti, ji surinko didžiausius 
katalikų mokytojus, tėvus, daktarus, mistikus: šv. Jeronimą, šv. 
Tomą Akvinietį, šv. Pranciškų Salezietį, šv. Teresę ir kitus. Ypač 
ji skai tė vis iš naujo Naująjį Testamentą, Evangelijas, Apaštalų 
Darbu s ir laiškus; ji nepraleisdavo nė vienos dienos neapmąsčius 
kokios nors tų knygų vietos.

Tuo būdu ji įsigijo tvirto ir protingo tikėjimo. Žinodama 
priešų argumentus, pati kreipdama juos atgal ten, iš kur jie iš
ėjo, nuolat gilindama savo tikėjimo pamatus, ji, Dievo malonės 
padedama, pastatė tą tikėjimą ant nesugriaunamų pagrindų, ne
bijančių jokio užpuolimo, ir netrukus išmoko atremti stipriais, ge
rai taikinamais smūgiais visus, kas tik bandė jį užgauti“.

Kaip matyti iš ponios Leseur raštų, jos vyras buvo, kad 
ir bedievis, bet žmogus kilnios dvasios, labai geras ir juodu 
stipriai mylėjo kits kitą. Bet nebuvo jų dviejų tarpe to visiško 
sielų susivienijimo, be kurio meilė neduoda tikros laimės. Tiesa, 
sava laimė tebuvo mažmožis jai, neturinčiai savyje nė krislelio 
egoizmo — labiausiai jai rūpėjo jo paties siela ir daugiausia 
dėl tos priežasties ta bedievystė buvo viso jos gyvenimo di- 
džiausis skausmas. Ji nesiliauja maldavusi Dievą, kad jis atsi
verstų; aukoja Dievui visus savo sopulius, save visą, kad 
tik gautų tą malonę. Oalų gale prašo jos, aukodama už tai Die
vui savo gyvybę ir neabejoja sulauksianti tos laimės, jei ne Šia
me pasaulyje, tai aname. Ji ir jam pačiam kartais šakosi tikrai 
žinanti, kad jis atsiversiąs, bet jis visados tik juokias, laikyda
mas tai visiškai negalimu dalyku.

1912 m. ji rašo: „Nesenai trumpas pasikalbėjimas sumano 
brangiuoju Feliksu giliai sujudino mano sielos troškimą ir viltį 
dėl tos brangiausios sielos.

O taip, Dieve mano, man reikia, Tau reikia tos teisiosios 
ir gerosios sielos; ji turi tave pažinti, pamylėti, tapti kukliu tavo 
garbės įrankiu ir apaštalauti! Pasiimk ją visą. Padaryk iš mano 
kryželių, mano skausmų, mano atsižadėjimų kelią, kuriuo ateisi 
į tą tiek brangią širdį. Ar yra bent vienas mane pačią liečiąs 
daiktas, kurio nebūčiau pasiryžusi tau paaukoti, kad tik gaučiau „ 
tą atsivertimą, tą tiek trokštamąją malonę? Mano saldžiausysis 
Išganytojau, Tavo širdis ir manoji turi padaryti tą meilės sutartį, 
kuri Tau duos vieną sielą, o man duos amžinybei tą, kurį myliu 
ir kurio noriu Tavp danguje“.

Antrosios jos širdies žaizdos priežastis buvo mylimųjų 
žmonių mirtis. Deganti meile, jautri, nepaprastai prisirišusi prie 
savųjų, ji begalo stipriai jautė tuos smūgius. 1887 m. mirė be-
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veik staigiai jos mažiausioji sesuo, dvylikos metų nepaprastai 
gabi mergaitė. Dvejiems metams praėjus ji neteko tėvo. Mirtis 
nukirto jį tris dienas teišsirgusį ir baisiai sunkiose poniai Le
seur aplinkybėse. Kaip tik tuo laiku ji buvo išvažiavusi su vyru 
į provinciją ir kelyje sunkiai susirgo. Parvežė ją gulinčią į Pa
ryžių, kur ilgai dar gavo išbūti lovoje. Jie niekaip negalėjo 
nuvykti pas sergantį tėvą atsisveikinti su juo paskutinį kartą. 
Tiek tebuvo galima jai padaryti, kad gedulingas konduktas, ei
damas iš bažnyčios į kapus, pasirinko kelią pro jos butą. Nunešė 
ją paguldytą ant šerliongo pas jos saliono langą ir tuo būdu 
ji pamatė savo tėvo karstą ir pasveikino jį savo ašaromis ir mal
domis. Praslinko vėl dveji metai ir mirė jos brolio septinmetis 
sūnelis. Žiūrint į tai, kaip paprastai žmonių kad žiūrima, kas čia 
per nelaimė? Bet poniai Leseur, mylėjusiai sesers ir brolio vaikus, 
kaip savo, buvo tai irgi didelis skausmas. Pagaliau 1905 m. iš
tiko ją skaudžiausis smūgis — Dievas atėmė jos antrąją seserį 
Juliją. Tą seserį, jaunesnę už save septyneriais metais, ji mylėjo, 
kaip brangiausįjį vaiką, kaip geriausiąją draugę, kaip artimiausią 
savo sielos prietėlę. Jos skausmas buvo neapsakomas. Ji sako, 
kad ta mirtis sulaužiusi jos gyvenimą. O prieš tą nelaimę ko
kios ilgos valandos, dienos, mėnesiai mirtino neramumo, nusi
minimo ir tuščios vilties, nes Julija sirgo labai ilgai. Kiek atsi
peikėjus, ponia Leseur parašė apie tą mylimąją seserį knygelę, 
iš kurios matyti, kokios tai būta kilnios sielos. Be tų širdies 

skausmų, poniai Leseur teko pakelti sunkūs kūno sopuliai. Ga
lima sakyti, kad jos gyvenimas buvo viena ilga liga. Iš pat jau
nystės ji turėjo nesveikas kepenas ir ta nesveikata, laikui einant, 
vis didėjo. Pirmą kartą ji smarkiai išsiveržė vos mėnesiui tepra
ėjus po jos susituokimo. Iš kelionės, kurioje ji tuomet buvo su 
vyru, gulsčia sugrįžo ji į Paryžių ir ant neštuvų išsitiesusi, įėjo 
pirmą kartą į savo butą, rengtą su tokiu džiaugsmu jos susižadė- 
jimo laikais. Išgulėjus 8 mėnesius, ji pasitaisė, bet niekados ne
pasveiko visiškai. Ji galėjo vaikščioti ir važinėtis be didelio vargo, 
šiek tiek darbuotis, bet buvo priversta labai taupyti s ir saugotis 
Jos liga buvo su ja visados, dažnai jos jaučiama. Bet apie tai 
težinojo jos šeimyna; prietėliai ir pažįstamieji, kuriuos ji priimda
vo pas save ir pas kuriuos pati viešėdavo, matydami ją visados 
linksmą, gyvą, veiklią, nėmaž nenumanydavo koks .sunkus kry
žius teko jai nešti. Taip ji gyveno, beveik normaliai, lig 1908 m. 
Tuo laiku prasidėjo smarkūs kepenų ligos antpuoliai, kurie 
privertė ją pakeisti gyvenimo būdą ir daug gulėti. Ji gavo pakelti 
ir sunkią operaciją. Juo tolyn, juo smarkyn ėjo liga, kankindama 
ją vis baisesniais sopuliais. Pagaliau 1913 m. išsiveržus su di
džiausiu smarkumu ir nežmoniškai iškankinus 10 mėnesių, įvei- 
kėją galutinai. Iš jos dienoraščio matyti, kaip ji nešė tą savo kry
žių, su kokia neapsakoma kantrybe, su kokiu meilumu ir rezi- 
gnacija. Jos vyras rašo: „Ji davė gražiausi tvirtos sielos, absoliu
čios kūno Viešpatės, pavyzdį. JiJ parodė, ką gali visiškas atsi
davimas Dievo valiai, kokios jėgos žmogus gali pasisemti Jame,
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kokį kilnų pavyzdį gali duoti kitiems aukščiausių krikščioniškųjų 
dorybių praktikavimas. Ji nesiskųsdavo niekuomet, šypsodavo 
didžiausiuose sopuliuose, drąsindavo tuos, kurie buvo prįe jos, 
Eucharistijoje, maldoje ir pasiaukojime ieškodama reikalingos sau 
paramos. Paskutiniais mėnesiais, kai kartais kentėdavo baisius 
skausmus, ji vis kartodavo per visą antpuolio ląiką meiliu, gai
lingu balsu, kurs judino lig pat sielos dugno ir kurio negaliu 
atsiminti, stipriausiai nesigraudinęs: „ Dieve mano, pasigailėk 
mūsų, manęs!“ Ir tuomet už save ji melde Dievą paskutinėje 
vietoje. O antpuoliui praėjus, ji vėl šypsojo ir buvo drąsi. Ji 
stebino visus, kurie ją matė, ir — faktas, kurį reikia pabrėžti — 
nuo 1908 metų, kada, gydytojai matyt, veikti kaskart labiau jai 
gynė, ji kaip tik turėjo stipriausio poveikio visiems ir jos sa- 
lionas buvo daugiausia lankomas žmonių, ateinančių prašyti mo
ralios pagalbos. Kaip tik begulėdama savo šerlionge ji buvo dau
gumos sielų vadove, tapo centru to nepaprasto spinduliavimo, 
einančio iš jos paskutiniais jos gyvenimo metais“.

Visa tai rodo mums dar kartą, kad būti yra svarbiau, negu 
veikti, kad tas daugiausia nuveikia, kas yra kilni asme
nybė, o visas tas veikimas, nepasiekus pirmiau aukštesnio sielos 
būvio, tėra vėjo pūtimas — rods trukšmingas ir garsus, bet ne
patekąs jokių tikrai teigiamų pasėkų. Tuo ponios Leseur spin
duliavimu nesistebėsime, pamatę, į kokias aukštybes ji tuomet 
jau buvo iškilusi. Metais prieš savo mirtį jį rašo:

-Vis aiškiau matau, kad Dievas nenori mano veiklumo, bent 
lig naujo įsakymo. Atrodo, kad Jis laukia iš manęs apaštalavimo 
malda ir kentėjimu. Koks palaimintas pašaukimas ir kaip aš sten
gsiuos vykdyti jį geriau, negu pirma, mylėdama Jėzaus kryžių, 
„nešdama jį kasdien“, nesiliaudama^dėjusi į dieviškąją Širdį savo 
vargų, kančių ir silpnybių naštą! Žiauri sau pačiai, noriu būti 
pats saldumas ir švelnumas artimui. Gyventi giliai susivienijus 
siela su mūsų Viešpačiu ir visas monotonijas, smulkenybes, ku
klias savo gyvenimo pareigas versti maldomis už sielas. Turėti 
eucharistišką dvasią, niekados nepaleisti iš akių savo pašaukimo 
melstis, kentėti ir atsilyginti.

Kaip moki, Viešpatie, dirbti sielas ir koks valytojas yra 
kentėjimas Tavo rankose! Gal teikeis priimti mano širdies do
vaną; nepaisant neapsakomo opumo, skausmų, sielos ir kūno 
vargų, galiu tarti džiaugsmingą »fiat“, jei per tiek tikrų kryžiaus 
kančių gaunu iš Tavęs savo troškimų išpildymą, visas laukia
mąsias malones, jei mano kentėjimas gelbti sielas. Aukoju Tau 
viską, o mylimasis Mokytojau! Dvasios sausumą, sielos vienatvę, 
neturėjimą dabar religijos pagalbos, nepakenčiamus kūno var
gus. Kitiems tepasakosiu vieną tų kryželių dalį, geriausioji bus 
Tau ir Tu vienas težinosi, kiek kaštuoja kai kurios pastangos, 
kaip žemina mane kai kurios silpnybės. Net ir tas pastarąsias aš 
noriu priiminėti gerai ir noriu būti meili ir šypsanti artimui, ken
tėjimui, visam kam ir visiems“.
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Ponia Leseur kentėjo dar ir dėl to, kad jautės labai viena dva
siškai. Jos artimųjų žmonių tarpe nebuvo nė vieno, kam ji būtų 
galėjus visiškai atverti savo sielą, su kuo būtų galėjus pasida
lyti savo tokiu turtingu vidaus gyvenimu, savo religišku plėto- 
jimusi. Vieni jų tarpe ir vyras — buvo bedieviai, kiti, kad ir tikin
tieji, bet nė iš tolo nepasiekę tokių dvasios aukštybių. Ji rašo: 
„Tai yra kentėjimas, kurio Dievas nori ir kurį Jam aukoju — 
neturėti-iokio daugelio brangių prietelių tarpe nė vienos sielos, 
kuriai galėčiau adaryti savąją, sakydarna: „Žiūrėk“, ir kuri mane 
suprastų ir pastiprintų. Girdėti nuolat kritikuojant savo mintis ar 
tikėjimus, jausti, kad jie nėra pripažįstami, susidurinėti su prie
tarais, su ignorancija — rasit tai yra kentėti mažumą persekio
jimo už teisybę. Ar dėl to galiu nusipelnyti pas Dievą bent kiek 
pasigailėjimo? Nes tai skausmas labai intimus, labai gilus, toks, 
kurį vienas Dievas temato ir už kurį kartais duoda rinktinį užmo' 
kesnį. Kai jaučiu reikalą išlieti savo sielą, einu pas Jį ir — artai 
yra bažnyčioje ar mano kambario tyloje. Jis duoda man dides
nės jėgos ir pripildo mane džiaugsmu, kurio gilumo niekas 
negali išreikšti. Galų gale, sielos dugnas, tos paskutinio
sios begalinio gilumo ir jaudrumo fibros, rasit Jo vieno tėra 
pasiekiamos.“

Tik gyvenimo pabaigoje Dievas jai davė tiek trokštamos 
sielos prietėlę. Būdas, kuriuo ta prietelystė užsimezgė, charakte
rizuoja ponią Leseur. 1910 m vasara važiuodamu su vyru au
tomobiliu į savo vasarnamį Šveicarijos pasienyje, juodu sustojo 
viename mieste ir nuėjo apžiūrėti ligoninės» Ten ponios L. dė
mesį pritraukė viena aštuonmetė ligonis, gulinti verandoje. Visa
dos meili ir gailestinga, ji prakalbino mergelę, paguodė, padrą
sino ir pagaliau paklausė, ką galėtų atsiųsti jai iš kelionės. 
„Taip norėčiau gražių atviručių“ — atsakė mergelė. Ponia Leseur 
prižadėjo neužmiršti savo mažosios prietėlės ir jau tos pa
čios dienos vakarą išsiuntė pirmąjį laiškelį, paskui siuntinėjo ir 
daugiau. Į tuos laiškelius ji gaudavo atsakymus ne tik nuo pa
čios mažosios Marytės, bet ir nuo jos slaugytojos vienuolės, 
kuri sujudinta tokios visai svetimo žmogaus užuojautos vargšei 
vaikui, aprašydavo, kaip džiaugės ligonis jos laiškeliais ir nuo 
savęs dėkojo už gerą širdį. Ponia L. atsakydavo ir jai ir tuo 
būdu užsimezgė tarp jųdviejų korespondencija, nors jiedvi viena 
kitos nė kart nebuvo mačiusi, nes poniai L. lankant ligoninę, 
sesers kaip tik ten nebuvo. Iš pradžios korespondencijos tema 
buvo Marytė. Ponia L. vis labiau rūpinos ja, siuntė jai lėlę, kny
geles, paveikslėlius, pridėdavo dovanų ir kitiems sesers Mari
jos slaugomiesiems ligoniams. Gruodžio mėnesyje Marytė mirė, 
bet korespondencija nenutrūko. Dvi rinktini sieli pasijuto esanti 
tikri seseri. Poniai L. pasibaigė skaudi sielos vienatvė, ji rado 
sielą tokios pat prigimties, kaip jos, tiek pat trokštančios dievi
škos meilės ir viršgamtinės tobulybės. Ji rašinėja vis dažniau, 
ilgiau ir atviriau ir gauna tokius pat atsakymus. Kitą vasarą ji 
su vyru važiuoja susipažinti su ta savo nepažįstamąja prietėle,
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kuri pasirodė esanti beveik jos vienmetė, begalo simpatinga ir 
kilni moteriškė. Paskui dar kelius kartus jiedvi susitiko ir visos 
tos dienos buvo ponios Leseur laikomos laimingiausiomis jos 
gyvenime.

Krikščioniškoji tobulybė buvo poniai Leseur ne tuščias žo
dis, bet per visą amžių uoliai, be atvangos siekiamas tikslas. 
Ji anksti suprato, kad tos tobulybės pamatas ir kartu paskuti
nis žodis yra visiškas atsidavimas Dievo valiai ir kuogeriausis 
ėjimas pareigų, uždedamų mums to padėjimo, kuriame esame. 
Jau 1902 m. ji rašo savo dienyne: „Pildyti tai, ką laikau savo 
priederme: dirbti gailestingus darbus, atsiduoti kitiems ar pavar
gėliams taip, kad niekas to nenumanytų ir kad tas netrukdytų 
tiesioginių priedermių; niekados neatsižadėti proto darbo ir dir
bti jį reguliariai; būti truputį „pasauliška“ nepaisant, kad mė- . 
gstu būti pas save, mėgstu paprastą gyvenimą ir vienatvę, kad ’ 
patikčiau Feliksui ir tiems, kurie yra arti manęs; apskritai sakant, 
eiti įvairiausias pareigas, niekam nenumanant, kaip man sunku 
jas sutaikinti, užmiršti pačią save, plėtoti tą inteligenciją, kurios 
man Dievas davė; absoliučiai varyti šalin puikybę, net jos švel
niausius pavidalus, gerai mano žinomus; mylėti stipriai ir ne
ieškant savęs, kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą, Dievo malo
nei padedant, norėti to, kas yra esamoji pareiga, ir niekados 
neapsileisti, einant kad ir menkiausią pareigą — štai mano 
uždavinys “.

Susistačius tokią programą, ji nebepametė jos, vis augšciau 
kopdama tuo pačiu keliu, vykdydama ją su vis didesne jėga. 
1911 m. ji rašo savo vienuolei: „Dirbkiva abidvi savo darbą, 
sesele mano, tenorėdamos Dievo valios ir mokėdamos paeiliui 
veikti ar kentėti, neieškodamos savęs net ir dvasios srityje, net 
ir švelniausiu būdu. Atsiduokiva į dangiškojo Tėvo rankas, Die
vo širdies jausmui, ir liūdnos ar linksmos, guodžiamos ar aplei
stos, mokėkiva šypsoti ir vis sakyti: Aleliuja“.

Tų priedermių kai kurios buvo jai labai sunkios: visos 
tos vizitos, svečiavimaisi, tuščios ar piktos kalbos. Ypač įkyrė
davo jai švenčių ir karnavalo laikas, kada tekdavo daugiausia 
nardytis Paryžiaus pasaulyje. Ji nemėgo miesto; visas tas kar- 
štiškas, išsiblaškęs, dirbtinis gyvenimas buvo priešingas jos pri
gimčiai. Ji nekantriai laukdavo tų mėnesių, kuriuos praleisdavo 
savo vasarnamyje. Ten apsupdavo ją tyla ir ramybė, ten tebuvo 
vien artimųjų ir parinktųjų žmonių draugija, visa jos šeimyna, 
tiek jos mylima, ten ji gėrėjos gražia gamta ir artinos prie pra
stų kaimo žmonių. Jos svajonė buvo visiškai ten apsigyvent 
ir darbuotis kaimiečių tarpe. Bet visa tai tebuvo jai viena prie 
žastis, daugiau įtempus jėgas daryti, ką reikėjo.

Bet laikui einant, ji vis labiau jaučia, kad Dievas nori iš 
jos dar aukštesnio dalyko, reikalauja dar didesnės aukos. Jos 
sveikata kasmet eina menkyn ir ji gauna atsižadėti laimės vei
kliai rodyti savo meilę žmonėms. Ji yra beveik pririšta prie 
savo kambario ir net prie savo šerliongo. Jos vyriausis uždą-
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vinys dabar yra kentėti ir ji stengias taip jį atlikti, kad jis būtų 
kuo vaisingiausis kitiems ir jos pačios sielai. Ji sakosi numananti 
kad jos tikras pašaukimas esąs kentėti. Ji rašo vienuolei: Jei 
Dievas laikys dar mane šiame pasaulyje, labiau stengsiuos dirbti 
Jo darbą savyje ir kituose. Bet jei Jo valia būtų kitokia, jei Jis 
sutrumpintų mano kelią, pavesčiau tamstai, kaip visų mano prie- 
telių artimiausiai Jo širdžiai, pasakyti tiems, kurie man yra bran
gūs, kad aukojau už juos savo skausmus ir maldas, prašydama 
nuo Dievo jų sielų vistiek už kokią kainą. Ačiū iš anksto, bran
gioji mano testamento vykdytoja... Be to, gal gyvensiu lig šim
to metų, ir tai bus gerai, nes turėdama šimtą metų, kaip ir 
keturiasdešimt keturius, galėsiu garbinti Dievą ir Jam dar
buotis“. Šventųjų bendravimo dogma yra visuomet gyva 
jos Širdyje Ji nesiliauja meldusi, kentėjusi už „brangias sie
las“ aname ir šiame pasaulyje. Kartą ji rašo vienuolei: „Mano 
širdis lydi tamstą prie tamstos ligonių, pavydėdama to tamstos 
daromojo gero. Bet kad svarbiausia yra Dievo valia, tai sakau 
sau, jog mano žiaurios ligos, jų tiekiami vargai ir jų monotonija 
irgi yra veikimo pavidalas ir Dievas mokės visa tai nukreipti sielų 
naudai ir savo garbei. Ar ne tiesa, kokia džiaugsminga ta mintis?

Kaž kokių iškilmių laiku ji rašo: „...Mamos labai užsiėmu- 
sios savo atsidavimo vaikams pareiga, o aš savo kampelyje irgi 
einu savąją—menką ir negražią pažiūrėti, vieną inerciją ir ny
kimą, bet kurią Dievas surėdys. O tamsta, mano sesele bran
gioji, esi meilinga kūnų k sielų samarietė. Kiekvienas turi savo 
vietą, ir visi Jėzaus širdyje-ar tai nėra tiesa ir viskas, ko reikia?“

1912 m. ji rašo: „Stoikai sakė: „Kentėti yra niekas“ ir ne
sakė tiesos. Bet geresnės šviesos nušviesti, mes krikščionys 
sakome: „Kentėjimas yra viskas“. Jis prašo, jis gauna viską, 
per jį Dievas sutinka įvykdyti viską; jis padeda maloningąjam 
Jėzui išganyti pasaulį ir sielas. Kai jaučiuos slegiama milžini- 
niškumo savo troškimų dėl tų, kuriuos myliu, didumo to, ko 
noriu gauti jiems, kreipiuos į kentėjimą; kentėjimą prašau tarpi
ninkauti tarp Dievo ir tų sielų. Jis yra tobulas maldos pavida
las, vienintelis neklaidingo veikimo pavidalas.

Kaž kur ji rašo: „Kentėjimas yra irgi sakramentas“. Ken
tėjimas, tinkamai priimamas, pašvenčia žmogų. Ir ponia Leseur 
juo daugiau kenčia, juo aukščiau kyla. Pagaliau jos valia taip 
susiliejo su Dievo valia, kad ji būtų galėjus pasakyti su šv. Po
vilu, kad jau nebe ji gyvena, bet Dievas joje. Ji rašo vienuolei 
1911 metais: „Prašykit ją (savo gerąją motiną), kad ji nemelstų 
mano pasveikimo, bet tik to, kad Dievo valia įvyktų manyje. To 

' aš tetrokštu ir prašau Viešpatį, priešakyje mano asmeninės 
laimės n mano sveikatos pastatyti sveikatą tų, kuriuos myliu, o 
ypač jų šventumą. Taigi nereikia Jo prašyti prieštaraujančių kits 
Kitam dalykų ir reikalauti kartu to, ko norių, ir to, ko nenoriu“.

Daugiau atsiduoti Dievo valiai negalima. Taip teatsiduoda 
tas, kas be galo myli. Nes juo stipriau mylime, juo labiau trok
štame pildyti mylimojo norą.
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Iš tos meilės Dievo plaukė lygiai galinga meilė artimo. Iš 
bedugnės versmės—beribė upę. Ji niekados nemąstė apie save, 
nuolat aukodamos kitiems. Jos vyras sako, kad sunku esą ir 
išsivaizdinti, kiek gero ji yra padariusi, aikvodama savo pinigus 
ir laiką. Ji buvo įsteigusi tam tikrą namą darbininkėms, kuria
me jos turėjo gerą butą, užlaikymą, šeimynišką gyvenimą ir glo
bą už mažą atlyginimą, nes ponia Leseur teisingai manė, kad 
davinėjimas veltui esanti bloga sistema. Religinė dvasia buvo 
tos įstaigos pagrindas, bet visi pensioniečių įsitikinimai buvo 
rūpestingai gerbiami; tebuvo mokoma tiktai pavyzdžiu ir namų 
atmosfera. Bet, nelaimė, ponia Leseur nerado gerų pagelbininkių 
ir įstaiga neilgai tegyvavo. Paskui ji dirbo esamose draugijose 
ir įstaigose. Išbandžius kelias, ji pagaliau pasirinko vadinamąją 
„Union populaire catholique“, kuri šelpia beturčių šeimynas ir 
darbavos ten, aukodama visą širdį, protą ir turtą. Kai jau ne
begalėje vaikščioti po namus, ji prisiėmė sekretorės pareigas, 
kurias ėjo, kol tik turėjo jėgų, lig 1913 metų galo.

Bet tuo darbavimusi tepasireiškia viena maža jos meilės 
dalis. Didžiausia dalis spinduliuoja į kiekvieną susiduriantį su ja 
kasdieniame gyvenime žmogų. Nėra jos apylinkėje nė vieno 
nuliūdusio, kurio ji nebūtų paguodus», nelaimingo, kurio nebūtų 
padrąsinusi ir sušelpusi. Ji temąsto vien apie tai, kaip ką galėtų 
pradžiuginti, pagelbėti moraliai ir materialiai. Visus ji atjaučia, 
visus supranta, atsiliepia šaukiama kiekvieno. Nori būti „visu 
kuo visiems“, kaip dažnai rašo savo xlienyne. Bet svarbiausia 
jai yra žmogaus siela, tai turtas visų turtų brangiausis. Todėl 
vyriausia kiekvieno krikščionies pareiga esanti apaštalauti. Dau
gelyje savo dienyno vietų ji prašo Dievą duoti jai apaštalo dva-* 
sios. Tas jos apaštalavimas yra be galo švelnus ir kilnus. Ji 
stengias veikti kitus ne žodžiais, bet pavyzdžiu; jos gyvenimas 
ir visas elgesys durįs rodyti bedieviams jos išpažystamojo tikėji
mo tiesą ir grožį. Ji žino, kad žodžiai retai teįtikina, dažniausiai 
erzina ir stumia dar toliau nuo norimojo tikslo. Užtat jos siela 
nesiliauja kalbėjus su Dievu, melsdama malonės visiems klaidžio
jantiems tamsybėje. Tai intencijai^ji aukoja savo kentėjimus ir 
marinimąsi.

1906 m. kritikuodama savo elgimąsi, prikaišiodama sau per
daug kalbėjusi apie save, ji rašo: „...aš net perdaug kalbėjau 
apie Tave, Dieve, nes tai yra tiesa, kad šiame pasaulyje, kurs 
nepažįsta Tavęs, turi gerai apgalvoti savo žodžius, kalbėdamas 
apie Tave. Keletas man padarytų pastabų, brangiųjų asmenų 
laikymasis davė jau man naudingą nusižeminimo pamoką ir pri
minė priedermę tylėti. Ir Štai rezoliucija, įkvėpta man šios me
ditacijos: tylėti apie savo kentėjimus, tylėti apie savo vidaus gy
venimą ir apie tai, ką Dievas nesiliauja man daręs, tylėti apie 
savo sielą,' tylėti apie visas antgamtines tikrenybes, apie savo 
viltis ir apie savo tikėjimą. Manau, kad tai yra mano pareiga ir kad 
laukdama dieviškosios valandos, teprivalau skelbti Jėzų Kristų savo 
maldomis, kentėjimu ir savo pavyzdžiu. Reikia, kad per mane vi-
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si atspėtų mano sielos mylimąjį Svečią, niekuomet neregėdami 
Jo visiškai; viskas manyje turi kalbėti apie Jį, neištariant man Jo 
vardo; turiu būti poveikis, nebūdama niekuomet tikėjimo išpa
žinimu. Viskas, kas net Švelniausiu ir nežymiausiu būdu žadi
na puikybę ir egoizmą, turi būti be pasigailėjimo išvaryta iš 
mano širdies ir pasikalbėjimų. Aš nenoriu būti ilgaliežuvė da
vatka, ir išėmus tuos atsitikimus, kada meilė artimo reikalaus, 
kad kalbėčiau, noriu užlaikyti tą kilniąją sielos tylą, tą buvimą 
dviese su Dievu, kurs yra jėgos ir vidaus tvirtybės saugotojas. 
Nereikia barstyti nieko, net ir savo sielos, bet koncentruoti ją visą 
Dievuje, kad toliau spinduliuotų“.

Ji degte dega troškimu kelti sielas, vesti jas pas Dievą. 
„Dieve mano — meldžia ji — padėk man ir, man nežinant, 
naudokis manim padaryti bent kiek gero. Padaryk, kad, ant to 
mano mėgstamojo prilyginimo, būčiau drėbtinis indas, per kurį 
tauriai žiba visus Šviečianti ir šildanti šviesa. Ta šviesa tai 
ku ir per mane ateik nušviesti sielų, kurios yra man be galo 
Trangios. Kokia džiaugsminga bus ta diena, kada tos sielos 
balęs suprasti ir mylėti viską, ką man esi leidęs suprasti ir my- 
gėti, man, vargšei, mažai ir silpnai, kada galėsiu atverti tą sielą, 
kurią Tu tikrai atnaujinai manyje, ir gyventi su jais, su juo, Die- 
lve mano, tą gilų, vidaus gyvenimą, kurs padaro iš musų nau
jas būtybes ir atmaino visą mumyse ir aplink mus!“

Jos tolerancija yra iš tikro neregėta, gerbimas svetimų pa
žiūrų privestas lig paskutinių konsekvencijų. Net savo tiek my
limam vyrui,* kurio atsivertimo taip trokšta, kad net aukoja už 
tai Dievui savo gyvybę, ji niekados nėra įkyri, niekados neuž
meta savo nuomonių. Tos nepaprastos tolerancijos įrodymą 
duoda jos laiškas vyrui: „... Dėkui už viską ir užvis, kad esi tu.

Ir atleisk man, kad aš esu aš, vadinas, kaž kas, kas sa
vaime daug nėra vertas ir rodos kiek geresnis tiktai per prisi
imtą kentėjimą, ir prisiimtą vien padedant jėgai, didesnei, už 
manąją. Del tos priežasties reikia būti nuolaidžiam įsitikini
mams, kuriuos laikas ir Dievas pagilina ir per kuriuos nepali
kau opi ir egoistiška būtybė. Niekados, gali būti įsitikinęs, jie 
nebus įkyrūs tau nei Kitiems, ir taip gera įdėti mažumą bega
lės ir amžinybės į tokią meilę, kokia aš myliu tave, ir į gyve 
nimą, kurį tavo žinomi kryželiai užtemdė išplėšdami iš jo daug 
ką...tt .

Gyvendama draugijoje, kur tiek daug netikinčių žmonių, 
ji turėjo bedievių prietėlių ir pažįstamų. Iš jos laiškų jiems ra
šytų, matyti kiek meilės ji turėjo ir įtiems žmonėms, taip toli 
dvasiškai stovintiems nuo jos, kiek jų sielos padėties suprati
mo, su kokiu švelnumu artinos prie jų, tačiau nėmaž neslėpda
ma savo pažiūrų. Iš tikro, jos būta „kietos, kaip deimantas, ir 
švelnios, kaip motyna“. Vienai savo prietėlei, žydei, ji net yra 
parašius „patarimus organizuoti ir plėtoti dvasios gyvenimą“, 
stovėdama visiškai netikėlės moteriškės regėjimo taške. Jos 
poveikis visiems tiems žmonėms buvo labai didelis.

i
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Kad ir netikėdami, jie, matydami jos nepaprastą tobu
lybę, turėjo nulenkti galvas prieš tą versmę, iš kurios ji sėmės 
tą savo šventumą. Viena tų prietėlių pasakė, jai mirus: „Elžbie
tos poveikis man, mano idėjoms, buvo paskutiniais laikais labai 
gilus. Ir tai visai savaime, nes ji niekuomet nėra bandžiusi 
mane atversti, net nėra artinusis prie religijos dalykų. Bet tai, 
ką aš mačiau joje, buvo taip gražu“.

Kita vėl, augšta pedagogė, labai inteligentinga ir kilni mo
teriškė, bet netikinti, sako: „Gyva — nors mudvi nedrauge gyve- 
nova — ir mirusi, Elžbieta buvo viena tų mano prietėlių, pas 
kurią mano mintis lėkė ir tebelekia dažniausiai. Atsiranda žmo
nių, kurie yra šviesa, ir į ją kreipias visi, kam šviesa reikalinga 
gyventi“. O vienas garsus prancūzų biologas ir ateizmo filoso
fas, kurį ponia Leseur mylėjo, kaip brolį, nes jis buvo vedęs 
jos jaunystės draugę, tarė, jai mirus, ponui Leseur: „Elžbieta bu
vo žmonijos viršūnė“. Ponia Leseur rašydavo ir jam, ir įdomu 
skaityti, kaip kukliai, švelniai, bet kartu tvirtai ir drąsiai ji kriti
kuoja jo bedieviškus raštus.

Vieną kartą ji parašė savo seseriai į knygą šią devizą: „Kiek
viena siela, kuri kyla, kelia pasaulį“.

JĮ pati savo gyvenimu įrodė tų žodžių amžinąją tiesą. Ji ne
siliovė kilusi ir traukė su savim kitus. Juto tą jos poveikį visi, 
kas tik prie jos artinos. Eidavo pas ją nešini savo vargais ir 
nuliūdimais, ir visados grįždavo pastiprinti ir geresni. Tekėjo iš 
jos jėga, kuri visus drąsino ir žavėjo. Tas jos spinduliavimas pa
siekdavo net ir nepažįstamus jai asmenis, kurie tik 4š kitų tebuvo 
apie ją girdėję ir jie kreipdavos į ją, ieškodami paguodos ir para
mos. Jai mirus, ėjo lankyti jos lavono būriai žmonių, kurių jos vy
ras niekados nebuvo matęs, pareikšdami savo gilų nuliūdimą. Į 
laidotuves susirinko tiek, kad bažnyčios personalas stebėdamasis 
klausė: „Kas gi tai buvo? Niekados dar nebuvome matę tokių 
laidotuvių“.

Iš viso, kas lig šiol pasakyta, matyti, kad ponia L. suprato, 
jog malonė ne naikina prigimties, ne stelbia jokio prisirišimo ir 
jausmo, bet kelia juos, atmaino. Šventumas, gilus tikėjimas nė
maž neataušino jos karštos širdies, ji lig pat galo jautri, meilin
ga. Nėra joje nė krislelio to abejingumo, su kuriuo kiti pataria 
nelaimės tektiems artimiems pasiduoti Dievo valiai, dangstydami 
tuo savo egoizmą. Ji priešingai: rūpinas, jaudinąs, kenčia drau
ge su kitais, meldžia Dievą atitolinti taurę ir jei Dievas išklauso, 
neslepia savo džiaugsmo,—jei ne savo širdies skausmo. Ji verkė 
su verkiančiais ir juokės su tais, kurie juokės, bet visa tai ne
kliudė jos visiškai pasiduoti Dievo valiai ir priiminėti iš Jo ran
kos viską su vaikišku nusižeminimu. Juk ir Jėzus kristų s verkė 
savo prieiėlio Lozoriaus ir tėvynės sostinės Jeruzalės. Asmeniškai, 
nors visados buvo pasiryžusi priimti nuo Dievo Kryžių, bet su
laukus džiaugsmo, gėrėjos savo laime. Savo dienyne dažnai 
džiaugsmingai užrašo laimingas dienas, praleistas vasarnamyje, 
su- prietėle vienuole ar su kitais brangiais jo širdžiai žmonėmis.
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Ji myli grožį ir gamtą, myli saulę, dailę, supranta visas jos ša
kas ir moka įvertinti. Ji rašo vienuolei: „Taip, stipriai gėrėkis 
tomis maloniomis atostogomis, tuo Širdies atilsiu, sušildytu to 
motyniško meilumo, kurs tamstą apsiaučia. Būtumei nedėkinga, 
lyg ir pučni, jei to nedarytumei. O paskui grįžk dar tebešyp- 
santi pas savo brangius ligonius duoti jiems daugiau pačios 
savęs ir spinduliuoti ant jų visą Išganytojo šviesą ir visas šyp
senas; guosk vargšus kūnus, gydyk suspaustas širdis ir imk į 
save saldžias rankas,—gaunančias malonumo nuo paties Jėzaus, 
lankančio tamstą kasdien— piktanores ar silpnas sielas ir nešk 
Jam visas".

„Gal tai tamstos gerų maldų rezultatas, bet jau kelinta die
na esu „lepinama" ir sveikatos atžvilgiu ir dvasiškai. Tai ne
truks ilgai ir nereikia, kad truktų, nes tuomet aš tikrai nieko 
nebedaryčiau Dievui; bet tas trumpas atlyžimas leidžia atgauti 
dvasiškai kvapą, gamina daugiau stropumo ir rengia prie busi
mųjų aukų. Iš tikro, sesyte mano, tomis valandėlėmis, kada die
viškasis Mokytojas taip artimas, kada Jis plonina tą šydą, kurs 
skiria mus nuo Jo, argi, tuomet — praskiestu, deja, ir nepastoviu 
būdu—mes neregime amžinybės? Tai yra lyg koks „antplūdis", 
dangaus kvapas, ateinąs lig mūsų ir meile bei troškimu virpinąs 
mūsų vargšes, sunkias sielas, dažnai taip įsipainiojusias į savo 
storus apvalkalus. Ąr negerai būtų nors kartą imti laisvai kvė
puoti. tuo aukštybių oru, pražysti ten ant visados ir pagaliau te
gyventi vien sieloms ir Dievui?“

Dienyne ji rašo: „Pasaulio žmonės nesupranta, kad galima 
būti labai atitolusiam nuo žmoniškų dalykų, gyventi stiprų dva
sišką gyvenimą, o dėlto gėrėtis gyvenimo reikalais, užsiėmimais 
ir džiaugsmais. Tačiau tik tvirtai atsirėmus į amžinybę tegali
ma paleisti savo kuklią laivelę banguoti ant vilnių paviršio ir 
pilnai gėrėtis žemės krantų reginiu. Audra nebegąsdina; mėly
nas dangus nebeįkvepia įžūlumo. Saulė žiba visados už debe
sies; šviesa, kad ir gražiausia, neuždengia amžinosios ir puikiau
sios šviesos, kuri veda mus į uostą ir laukia mūs.

Gyvenimo džiaugsmai; meilumai, gamtos grožis, dailės pui
kumas, tiek pat ir daugiau ūž kitus aš gėriuos jumis, nes esa
te tos Gražybės, tos Meilės refleksas, kuri užvaldė mano širdį. 
Gyvenimo skausmai: nuliūdimai, ligos, sunkūs negalavimai, bran
giosios draugės, kurios buvote man tokios ištikimos, aš nestumiu 
jūsų nuo savęs ir myliu jus, nes esate antroji vienintelės Meilės 
pusė, nes, susivieniję su šventuoju Kryžium, tampate gerais 
išganymo ir atsivertimo darbininkais sieloms, ekspiacijos—man, 
nes per jus galiu kartais parodyti širdingo dėkingumo Tam, 
kurs tiek yra padaręs, kurs viską yra man padaręs“.

Ponia Leseur daug rašė ir jos rastai rodo ją turėjus ne
mažų literatiškų gabumų. Bet ji pati teatspausdino vieną savo 
darbą, kaip jau buvo aukščiau minėta, pavardintą „Une ame", 
atsiminimus apie seserį. Ir toji knygelė buvo jos paskirta tiktai 
šeimynai, ir pažįstamiems ir nebuvo viešai pardavinėjama. Viską
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kita ji rašė sau arba savo artimiesiems. Savo dienyną ji net no
rėjo sudeginti prieš mirdama, bet sesers prašoma, atsisakė nuo 
to sumanymo, sakydama: „Gerai sakai, mano brangusis vyras 
perskaitys tai, man mirus, ir tai jam paaiškins daug dalykų“. Jai 
mirus, ponas Leseur matydamas, kokios naudos gali atnešti jos 
raštai, nutarė paleisti juos į žmones. Lig šiol išėjo keturios kny
gos. Vienoje yra jos dienynas ir kasdienės mintys; antrojoje, pa
vadintoje „Laiškai apie kentėjimą“, laiškai vienuolei; trečiojoje — 
„Laiškai netikintiems“; ketvirtąją sudaro trumpi straipsneliai dva
siško turinio ir pati „Siela“ (Une ame). Bet tai dar ne viskas; 
daug dar yra rankraščių, kuriuos ponas Leseur ketina taip pat 
išspausdinti ilgainiui. Tų knygų pasisekimas yra didelis, ypač 
dienyno, kurio pernai buvo jau išleista 76 tūkstančiai ekzem- 
pliorių. Jos išverstos jau į daugelį Europos kalbų. Daugybė laiškų, 
gaunamų pono L. iš žmonių įvairių luomų ir profesijų, liudija 
tų raštų didelį poveikį. Tie kuklieji, be jokios pretensijos rašte
liai turi nepaprastos jėgos, einančios visados iš darbu tapusių 
žodžiu. Kiekvienas, skaitydamas juos, mato aiškiai ir jaučia, kad 
tai ne abstraktus filosofavimas, ne tuščias galvojimas, kurs eina 
sau, o gyvenimas sau, bet kad čia kiekvienas žodis tai darbas, 
kas čia parašyta, tai ir pergyventa.

Tuo būdu įvyko saldžiausia ponios Leseur svajonė — jos 
apaštalavimas tapo tikrai milžiniškas. Ir tas jos pagarsėjimas 
mirus taip nuostabiai atitinka jos kukliai sielai, kuri taip nemėgo 
viešumos, garsenybės, taip rūpestingai stengės naikinti savyje 
lengviausį puikybės šešėlį.

Tos knygos, ypač dienynas, rodo, kokiu keliu ponia Le
seur ėjo į tobulybę, kaip ji „kilo“. Nenuilsdama ir nepaliauda
ma žiedė ji savo sielą. Kitaip ir negalima — nesidarbuodami 
taip be atvangos, nežengsime nė žingsnio augštyn. Kas 
apsileidžia nors vienai dienai, tas jau slenka į pakalnę;

Pirmų pirmiausia ji meldžias. Malda tai pasikalbėjimas 
su Dievu, sielos pakėlimas pas Dievą, kurs laiko mus nenu
traukiamame kontakte su Juo. Malda yra mums, lyg ta elektros 
viela lempelei, vienijanti ją su elektros stotim. Nutrukus vielai, 
lempelė gęsta, nes pati iš savęs negali pasigaminti šviesos. 
Taip ir mes, neturėdami ryšio su Šviesos šaltiniu, gęstame ir 
smengame žemėn.

Ji rašo: „Du krikščioniškojo gyvenimo pagrindu: atgaila, 
nusižeminimas.

Krikščioniškojo gyvenimo formulė: „Kontemplacija, paskui 
veikimas, paskui auka“.

Taigi visų pirmiausia asmeninis šventumas. Ji eidavo — 
jei leisdavo aplinkybės ir sveikata— tris kartus savaitėje prie 
komunijos ir du kartu mėnesyje išpažinties. Taip karštai mylė
dama Dievą, ji, žinoma, troško kasdien vaišinti Išganytoją savo 
sielos namelyje, bet taikindamos prie aplinkybių, nenorėdama 
niekam įkyrėti savo maldingumu, ji ir čia susilaikydavo, kaip 
daugelyje kitų dalykų. Kasdien rūpestingas sąžinės kratymas
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ir meditacija. Tų nuošalių atsiskydimo valandėlių ji niekados 
neišsižadėdavo. Paskui- dvasiškų knygų skaitymas, kasdien po 
keletą skyrelių iš Kristaus Sekimo. Ji labai mėgo katalikišką 
liturgiją ir kasdien skaitė atitinkamą vietą iš savo knygos „Annee 

■ liturgique.“
Giliai mylėdama artimą, ji betgi dėl žmonijos neužmiršta 

savo artimiausių žmonių, kaip kartais kad daroma. Ji pirmų 
pirmiausia myli tuos; kuriuos natūraliai turi mylėti: vyrą, moly
ną, seseris, brolį, gimines ir; stengias atlikti visas pareigas jų 
atžvilgiu. Jos pasiryžimas yra -- šią valandą, šioje vietoje dirbti 
kuo geriausiai tai, kas privalu.

Del to savo žmogiškumo, paprastumo ji yra visiems tokia 
brangi ir artima ir neatrodo perdaug sunki sekti. Ne visi turi 
tokios Dievo malonės, kad galėtų tapti Šventumo genijais, bet 
kiekvienas gauna jos tiek, kad gali gyventi šventai.

Ponios Leseur biografija nebūtų užbaigta, nepasakius apie 
didžiausį jos darbą, įvykusį jai mirus. Tas darbas tai jos vyro 
atsivertimas. Nesulaukė ji tos didžiausios laimės šiame pasauly
je, bet tikrai žinojo sulauksiant anajame. Žinojo net ir tai, kad 
jis ne tik atsivers, bet visiškai atsiduos Dievui tarnauti. Kaip tai 
atsitiko, pasakoja jis pats įžangoje į vieną jos knygą „Dvasiškas, 
gyvenimas“. Kaip jau žinome, buvo tai žmogus visai netikįs, 
grynas materialistas. Kai jam nepavyko patraukti žmonos į savo 
pusę, jis vis dar retkarčiais prieštaraudavo jos religiškiems įsi
tikinimams'ir pajuokdavo juos. Bet 1908 m. jo elgesys atsimainė, 
Jis sako: „Kai pamačiau ją taip sergant ir sergant kepenų liga, 
kuri paprastai sukelia hipokondriją, nekantrumą ir opumą, nu
stebino mane jos lygus ūpas, ta siela, kai valdanti save ir savo 
kūną, ir suprasdamas, kad ji tos kilniosios jėgos sėmės iš savo 
įsitikihimų, lioviaus juos puldinėjęs. 1911 m., kai ją operavo, 
tas nustebimas pavirto, pagarba, o 1912 m,, nuvažiavus į Liur- 
dą, admiracija“. Tais metais ponia Leseur išpildė savo apžadus 
keliauti į tą stebuklingąją vietą padėkoti Sy. Panelei už pavy
kusią savo operaciją ir už sesers bei jos sūnaus pagijimą. Ne
norėdamas leisti jos be savo globos, vyras važiavo drauge ir 
ten begalinio įspūdžio padarė jam žmonos malda pas grotą. Ne- 
pastebėtas jos, žiūrėjo jis į ją, esančią maldos ekstazėje ir visą 
tarsi atsimainiusią. „Mačiau savo akimis — rašo jis — faktą, kurs 
betgi atrodė man aiškiai „antgamtiškas“, ir negalėjau nukreipti 
akių nuo tos pagavusios mane vizijos“. Jis vis dar tebebuvo 
bedievis, bent paviršyje, nes viduje, jam pačiam nenusimanant, 
ėjo jau jo žmonos veikimas, kurs dar sustiprėjo per jos pasku
tiniąją ligą. Baisių sopulių suspausta, ji ramino jį savo saldžia 
šypsena. Jis ėmė mąstyti, koks nepakenčiamas sau ir kitiems 
ligonis būtų jis pats ir lenke galvą prieš augštumą to jausmo, 
kurs ją stiprino. Kai ji priimdavo Sv. Komuniją savo kambaryje 
jis renkdavo jį džiaugdamasis galįs pasirodyti jai gerbiąs tai, kas 
jai buvo šventa. Pagaliau labai gilaus įspūdžio padarė jam jos 
veido nežemiškas gražumas jai mirus. Jis tuomet neaiškiai, nes
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dar netikėjo, nujautė tų gražių gedulingų mišių prefacijos žodžių 
tiesą: „Vita mutatur, non tollitur“ gyvenimas tik pakeičiamas 
o ne pabaigiamas. Paskui jis pradėjo skaityti jos dienyną ir Dva
sišką testamentą, jam parašytą, ir jos siela atsistojo prieš jį dan
giškai graži. Jis sužinojo, kad ji paaukojo Dievui savo gyvybę 
už jo sielą, ir dabar visiškai tepamatė jos beribę meilę. Jo užsi
merkusios dvasios akys ėmė žiūrėti. Bet tai dar nebuvo tikėji
mas, tik meilė mirusios žmonos, dėkingumas ir didelis nusiste
bėjimas.

Praėjus mėnesiui po jos mirties, vienas prietėlis, kurs 
turėjo automobilį ir kartais vežėdavo juodu, atėjęs pradėjo įkal
binėti, kad pasivažinėtų su juo, pabandytų išblaškyti savo skau
smą, nes kitaip visiškai suardysiąs savo sveikatą. Ponas Le
seur iš pradžios nenorėjo apie tai nė klausyti. Jam per sunku 
buvo skirtis nuo žmonos kambario ir daiktų, nuo viso to buto, 
dar pilno jos, nuo kasdien lankomo jos kapo, per skaudu sės
tis į tą automobilį, kuriame sėdėdavo drauge su ja, laimingi ir 
linksmi. Bet prietėlis nesiliovė prašęs ir pagaliau perlaužė jo, 
užsispyrimą. Grynas oras, graži gamta taip gerai paveikė jį 
išbuvusį tiek laiko troškiame mieste ir tarp savo buto sienų, 
kad jis tarsi primiršo savo nelaimę ir vien fiziškai gėrėjos, žiū
rėdamas -į- puikią panoramą, išsiskleidusią prieš jo akis, jis nie
ko nemąstė, tik džiaugės reginio gražumu. Tik ūmai iš jo at
minties išsiveržė vienas pernykštis pasikalbėjimas su žmona. Jis 
ryškiai pamatė ją dvasios akimis, pajuto ją esant šalia sa
vęs ir išgirdo sakant neapsakomai meiliai, lyg maldaujant, 
tuos žodžius, kuriais ji tuomet buvo pradėjusi aną savo pašne
kės}: „J’ai du chagriu“—turiu sielvartą.

įspūdis buvo toks stiprus, kad jį staigiai nušvietė lyg koks 
žaibas ir iš sąmonės išėjo mintis: „Bet juk ji gyva, jos siela yra 
šalia manęs, aš ką tik turėjau beveik fiziško jos buvimo įspūdžio ; 
ji kalbėjo man, ji kreipės į mane antgamtiškai“. Jis negalėjo mą
styti nė apie ką kita, jo dvasioje kilo revoliucija. Jis galvojo“. Bet 
jei taip, jei Elžbieta gyva, kaip man ką tik įrodė nenuveikiama 
intuicija, tai siela nemiršta, tai yra Dievas,-tai antgamtinis pa
saulis yra filosofijos tiesa su visomis išeinančiomis iš to konsek- 
vencijomis „Tą pačią dieną atvažiavęs į stebukligą Rocamadou- 
ro miestą, jis vis dar tebebūdamas to nuotikio poveiky ir klau
sydamas kaž kokio nesuvaldomo kurstymo, nupirko žvakę ir užžiebė 
prieš altorių žmonos intencijai, pats gerai nenusimanydamas, ką 
darąs, neįstengdamas formuluoti jokios aiškios maldos. Paskui jis 
nukeliavo toliau ir visas tas susijaudinimas pamažu aprimo.

Penkioms dienoms praėjus, juodu jau grįžo į Paryžių ir p. 
Leseur panorėjo aplankyti kelias vietas, kurios buvo brangios jo 
žmonai. Juodu užvažiavo ir į Paray-le Monial, stebuklingą, vietą kur 
yra garbinama šv. Jėzaus Širdis. Jį stūmė ten visai ne religinis 
jausmas, bet noras pabūti toje vietoje, iš kurios jo žmona su
grįžo kitąsyk tokia laiminga ir kur ji svajojo dar nuvažiuoti. Ne
didelis miestas jam nepatiko, jis abejingai žvilgterėjo į garsiąją
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koplyčią, beveik gailėdamasis atvažiavęs. Juodu buvo sustoję tik 
trims valandos ketvirtims ir koljo draugas su Šoferiu darbavos prie 
automobilio, jis nuėjo į seną XII amžiaus baziliką, tenorėdamas ją 
apžiūrėti. Eidamas per presbiteriją, ūmai jis vėl pajuto vidaus šau
kimą, tokį pat stiprų, kaip aną kart, važiuojant automobiliu, jis dar 
stipriau pajuto žmoną esant su juo ir puolė ant kelių. Rodės, jam, 
kad ji sudėjo jam rankas ir verkdamas jis ėmė melstis, pats nežino
damas kaip, nes per tiek laiko buvo užmiršęs visas maldas. Jis 
tik visa siela kreipės į Kristų, kurio statula stovėjo altoriuje. Jis 
juto esant Jį ciborijoje ir klausant maloningai jo širdies šauks
mo ir išklūpojo taip apie ketvirtį valandos, prašydamas savo bran
giąją numirėlę melsti už jį.

Tačiau jis vis dar nepasidavė jos poveikinį.Sugrįžęs namo,prie 
savo profesijos darbų į Paryžiaus triukšmą, jis dar kovojo su 
tuo antgamčio balsu, įkalbinėdamas sau, kad tai tebuvo iliuzija, 
pagaminta jo gilios meilės ir gailesio. Jis skaitė kasdien žmonos 
dienyną, lankė jos kapą, bet kad ir stengės įkalbėti sau esąs 
toks pat, kaip pirma, jutos dėlto kaž koks artimesnis jai.

Tais pačiais metais rudenį jis vėl išgirdo savyje žmonos 
balsą, liepiantį važiuot į Liurdą, ir ten galutinai įtikėjo. Jis pa
norėjo pažint katalikystę, ėmė skaityti žmonos bibliotekos kny
gas ir pamatė visą priešingų tikėjimui aiškinimų skurdą. Ką yra 
verti tie bergždi neigimai prieš tą begalinę jėgą, tiesą ir gyvybę, 
trykštančią neišsekama versme katalikų religijoje?-—mąstė jis sau. 
1915 m pavasarį jo evoliucija pasibaigė, bereikėjo eiti išpažin’ 
ties. Jis vis delsė, negalėdamas pasiryžti. Bet ponia Elžbieta 
ne(siliovė juo rūpinusis. Netikėtu būdu sutiko jis žmogų, kurs 
nuvedė jį pas vieną vienuolį—ir jis pagaliau įplaukė į uostą.

Bet jo mylimoji vedė jį dar toliau, prie savo išsvajoto 
tikslo. įtikėjęs, jis panorėjo palikti vienuoliu ir įstojo į domi
ninkonus. ❖ **

Papasakojus mielosioms „N. Vaidilutės“ skaitytojoms apie 
tą rinktinę asmenybę, prašau Dievą, kad ji ir mūsų tarpe varytų 
savo apaštališką darbą, kad savo tobulu gyvenimu priminėtų 
mums, jog šiame pasaulyje tėra viena realybė, viena tikra verty-. 
be—žmogaus siela. Todėl vienintėlis mūsų tikslas—jos išgany
mas, tas Kristaus nurodytasis, „unum necessarium“ — vienintėlis 
reikiamas dalykas. Tegu mūsų širdyje ir mintyje niekados nesi
liauja skambėję mėgstamieji ponios Leseur žodžiai: „Viskas, kas 
baigias, yra trumpa“. Marija Pečkauskaitė.
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Užmigusi Viešpatyje.
Lucija Morkelytė.

„Kadangi jis patiko Dievui, buvo mylimas, 
ir kadangi gyveno tarp nusidėjėlių, jis liko atimtas.

Jis buvo pagautas, kad piktybė neperkeistų 
jo išmanymo ir kad klasta nesuklaidintų jo sielos“. 
(Išm. 4,10—11).

Lucija Morkelytė gimė 1905 m. Dusetų miestelyje, Ežerė
lių (Zarasų) apskr., tėvų ūkininkų šeimoje. Čia ji taip pat ir 
augo, čia brendo jaunutės jos gyvenimo dienos; tame pačiame 
miestelyje ji lankė ir pradedamąją mokyklą. Vėliau mokėsi dar 
Ežerėnuose ir Utenoje. 1922 m. ji atvažiavo į Kauną ir rudenį 
stojo į „Aušros“ gimnazijos VI klasę.

Nuo to laiko mes kartu ir mokėmės, kartu laikėme baigia
muosius egzaminus ir vėl žadėjom sueiti jau universitete. Tačiau 
Dievas kitaip skyrė, ir mes daugiau nepasimatėme. Išvažiavusi 
pas tėvelius, į tą savo numylėtą gimtąjį kampelį, kur prie gra
žaus Sartų ežero ir malonios apylinkių gamtos ji. tikėjosi atsil
sėti, tikėjosi atgauti per egzaminus nusilpusias jėgas, — susirgo 
ir š. m. liepos mėn. 16 d. mirė Utenos ligoninėje, sustiprinta 
šventais Sakramentais.

Mirė pačiame savo jėgų jaunume, mirė tada, kai jos jau
na širdis dar taip troško gyventi. Bet taip Dievo norėta! Ir kas 
supras Jo kelius!? Teguodžia mus ir tai, kad a. a Lucytė mirė 
taip gražią dieną, dieną ŠŠ Panelės, kuri, kaip sako šv. Teresė 
Vaikelio Jėzaus, yra daugiau mūsų Motina, negu Karalienė. Kada, 
ta jaunutė Šventoji gulėjo mirties patale, viena iš novicijačių, bu
vusi labai nuliūdus, kad gali jau netekti tos numylėtos sesers, 
dieną prieš ŠŠ. Panelę (t. y. liepos mėn. 15 d.) pasakė: „Mie
liausioji sesele, kad tu numirtum rytoj po šv. Komunijos, tai 
mirtis būtų tokia graži, jog, man rodosi, ji atimtų mano tuos 
skausmus ir visiškai mane nuramintų“.

Ši mintis gali ir mus suraminti, nes ir Lucytė mirė tą 
dieną, taigi mirė prieglobstyje mūsų Amžinosios Motinos, taip 
karštai numylėjusios visą žmoniją ir kuri ją nuves į amžinąją 
Ramybę.

A. a. Lucytę, kaipo moksleivę, galima trumpai, bet aiškiai 
apibūdinti. Ji buvo tuo, kuo turėtų būti kiekviena iš mūsų mok
sleivių. Pareigą ji laikė šventu daiktu, jos jautri sąžinė neleido 
jai nė valandėlės sugaišti laiko, neatlikti to, kas buvo iš mok
sleivės reikalaujama. Lucytės nepamatysi, būdavo, pamokų me
tu kitaip, kaip tik amžinai rašant. Ji vis sakydavo, kad geriau 
pamokas supranta ir jas išmoksta, kada viską, kas gimnazijoje 
aiškinama, susirašo, o paskui namie pergalvoja.

Šitas Lucytės stropumas ir buvo viena iš gražiausių jos, 
kaip moksleivės, žymių. Žinoma, to nebuvo galima padaryt ne-

44



A. A Lucija Morkelytė 187

nutraukus sau poilsio valandėlės, ar neįdėjus kartais daug, pajė
gų, kad vis tik, kaip galima tinkamiau, atlikus savo tiesioginę 
pareigą, nors ji reikalautų ir daug vargo. Tatai ji man ir pasi
juokdavo: „Kada gi pasibaigs tas mūsų vargas? Aš manau, kad 
visgi bus geriau baigųs_gimnaziją; pasirinksim sau mėgiamiausią 
šaką ir jai atsidėsim, nereiks tiek tos matematikos0.

Be to, atmenu religijos dalykas buvo aiškinamas kiek auk
štoku filosofišku stiliumi. Reikėdavo ir čia daugiau įsitempti. Tat 
ir šiuo atveju dažnai pasijuokdavom, jog būsiančios „filosofės0.

Toks nuolatai įtemptas Lucytės mokslo darbas negalėjo 
palikti be vaisių. Pavyzdžiui, būdama Vll-je, o dar labiau VHl-je 
klasėse daug laisviau ir tiksliau mokėjo vokiečių kalbą, kaip kitos 
klasės draugės.

Stropiai gimnazijoje besidarbuodama, mintimis ji siekė 
aukštojo mokslo, kurį išėjus galėtų patarnauti ir Dievui ir Tė
vynei. Tai matome iš kelių jos žodžių, įrašytų viename^ sąsiu
vinyje: „Jei gyvybės siūlo nenutrauks žiauriosios mirties šmėkla, 
ir jei likimas pusiaukelėje neišblaškys mano svajonių, ir jei ap
linkybės leis,— esu nusistačiusi baigti universitetą, t. y. išstudi
juoti mano mėgiamiausią sritį (rodos, literatūrą ir filosofiją. A.K.), 
o paskui dirbti visuomenei“.

Noriu dar, kiek įstengsiu atsiminti, papasakoti apie Lucę 
kaipo idėjos draugę-ateitininkę. x

Nuo pačio at kų įsikūrimo mūsų gimnazijoje, veikė drauge 
ir vaikinai ir mergaitės. Susirinkdavom, būdavo, Ožeškienės 12 
Nr., paklausydavom kartais vienos kitos musų sendraugių pa
skaitos, retkarčiais kokio referato ir tuomi, dažnai, susirinkimai 
baigdavosi. Vaikinai dar iškeldavo kokį klausimą, pasiginčydavo, 
o mes — amžinai tylėdavom. Pasakyti ką nors susirinkime, iš
reikšti viešai savo nuomonę — mums išrodė kaž-kas baisu ir 
perdrąsu. Ir taip „veikėm“ gana ilgokai. Tik 1923 mt. dalykai 
pasikeitė.

Susirinkusios tą rudenį į gimnaziją (tada a. a. Lucytė buvo 
VII-je kl.), žinoma, kaip pradžioj, nebuvom dar reikiamai įsitrau- 
|kusios į mokslo darbą. Laisvomis nuo pamokų valandomis, 
pasakojomės viena kitai iš praėjusių vasaros atostogų savo įspū
džius. Tuo laiku mes ypač daug kalbėjom su a. a Lucyte, vis 
dažniau ir dažniau paliesdamos if at-kų veikimą. Filo klausimas, 
kas bus ir toliau su mūsų mergaitėms, jei jos pasiliks visada 
tik „laisvos klausytojos“. Ši mintis ėmė vis aiškiau reikštis 
mūsų mažam būrely- Per kelias dienas suėjusios nieko kito ir ne
kalbėdavom, tik vien apie tai, kaip čia susikūrus atskirą mergaičių 
kuopelę Lucytė taip buvo tuo susirūpinusi, jog kasdieną apie 
tai kalbėdavo ir nerimastavo, kad tik greičiau tai įvykdžius.

Tuo būdu pasitarusios su vyriausiais at-kų veikėjais, mes 
ir susikūrėm savo kuopelę. Lucytė sušaukė pirmąjį šios kuo
pelės sus-mą, jį atidarė ir pra džioje pasakė trumputę prakalbą, 
pabrėždama šią mintį: „Draugės, uždegusios savo širdis Amžino

t
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Idealo ugnele, kilkim priė jo visa siela ir dirbkim Kristui ir vien 
tik Kristui!“.

Mums taip susitvarkius, Lucytė visada rūpindavosi šiuo 
būreliu. Ji stengdavos kuo daugiau pritraukti gimnazijos drau
gių, vis mums primindama, kad tai galėsime padaryti ne tiek 
žodžiu, kiek grynu ateitininkės pavyzdžiu, bei savo mylinčia 
mergaitės širdimi.

Lucija tą patį rudenį buvo įėjusi į Kauno Kuopos Valdybą. 
Dirbdama knygininkės darbą ji lankėsi ir kitose at-kų kuopelėse, 
kai kuriose jų skaitė referatus.

Pažvelgsime pabaigoj dar į mūsų brangiosios mirusios 
būdą. Pirmiausia, ką aš galiu priminti, tai jos sielos gilumas, 
jos noras labiau įsisąmoninti, kiek tai galima žmogui, gyvenimo 
tikslą, kartu ir jo statomas kliūtis, kad jas nugalėjus. Ta Lucijos^ 
savybė žymėjo ją visur ir neleido jai nukrypti nei į paviršutinu^p 
mą, nei į tą gyvenimo sūkurį, kuriame nustojama ir dvasios 
poveikio ir jos turtų. Perankšta išrodė šiame pasauly kupinai 
begalinių troškimų jos sielai, ir ji vis aiškiau jautė, kad čia joks 
žmogus negali nurimti. Ji tat rašo vienoje vietoje: „O troški
mai begaliniai!

Pasauli įkyrėjęs, kam mane taip vargini? Kam taip skauda 
man širdį, kam vargini mano sielą?! — Kaip laiminga būčiau, 
kad grįžtų tos jaunos nekaltos dienelės“. Bet prisiminusi, kad 
veltui tie troškimai, ji glaudžiasi prie Dievulio, Jam aukoja savo 
nuvargusią širdį; ji rašo: „Kristų sekti ir mylėti — tikra laimė“.

Taigi a. a. Lucytė tikrai galėjo tarti su šv. Terese Vaikelio 
Jėzaus: „Nieko nerandu pasaulyje, kas padarytų mane laimingą, 
mano širdis yra per plati; tai, kas vadinama šios žemės laime, 
negali jos užpildyti. Mano mintys skrenda į amžinybę. Negailiu 
laikino gyvenimo, trokštu amžinojo...

Ir dabar jau gyvena ji tuo gyvenimu.
A.

T

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo. £
Mergaičių ateitininkių Konferencija 1925 m.

Šiais metais prieš Jubilejinį At-kų Kongresą įvyko mergai
čių atkių konferencija 1925 m. rugpiūčio 10 dieną 14 vai. Liau
dies Namų salėje.

Konferenciją atidaro C. Vald. Mergaičių Reikalų Vedėja 
stud. Aid. Kolesinskaitė. Nuoširdžia kalba kviečia drauges akty
viai dalyvauti ir rimtai spręsti savus reikalus.

Dienotvarkė: 1) Konferencijos atidarymas, 2) Prezidiumo 
rinkimas, 3) Paskaita, 4) Pranešimai: a) Centro Merg. Reik. Ve
dėjos, b) kuopų Merg. Reik. Vedėjų. 5) „Nauj. Vaidilutės“ re
dakcijos pranešimas, 6) įstatų klausimas, 7) Laisvas žodis, 8) 
Konferencijos uždarymas.
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Prezidiuman kviečiamos stud. Girčytė (pirm.) ir O. Saka- 
laite (rast).

Ponia Ruginienė skaito paskaitą: »Savęs auklėjimas ir vi
suomeninis darbas“. Vyriausios paskaitos mintys:

Vienas žmogus skiriasi nuo kito savo charakteriu, savo 
įsitikrinimais. Žmogaus aukšti įsitikrinimai veda į kovą už tiesą, 
kuriai jis tiki. Įsitikrinimai turi būti paremti protu. Savo Įsitik- 
rinimus yra proga pareikšti einant visuomenėm Moksleiviui vi
suomeninis darbas duoda daug naudos. Čia jis pamato savo 
jėgas ir susiduria su gyvenimu. Tačiau perdaug persiimti tuo 
darbu yra vis dėlto kenksminga. Reikia dirbti nepamirštant savo 
tiesioginių pareigų.

C. Vald. Merg. Reik. Vedėja kalba, jog bendrai apie mer- 
^gaičių veikimą pranešti negalima, nes negauta iš kuopų jokių 
"žinių. Kai kuriose kuopose mergaičių veikimas gana geras. 

Ateinančiais metais manoma viskas geriau sutvarkyti.
Eina Kuopų Merg. Reik. Vedėjų pranešimai:.
K a u n o — praneša Kliorytė. Mergaitės išsiskirsčiusios po 

įvairias gimnazijas, todėl veikimas šiek tiek silpnesnis. Padary
ta vienas visuotinas sus-mas.

Pa n e ve ž i o—Jasevičiūtė. Mergaitės veikia 3-jose kuo
pelėse. l--narių 18; sus-mų—18; paskaitų bei referatų—18; kas 
antra savaitė buvo ruošiamos recenzijos ir sprendžiama įvairūs 
klausimai. — II—narių 23; sus-mų 8, referatų—8; buvo skaitomi 
rašinėliai. — III—narių 36; sus-mų 13; referatų bei paskaitų 14. 
Padaryta 3 visuotini sus-mai. „Nauj. Vaidilutės“ išplatinta 50 egz.

B i r ž ų—Juškaitė. Narių 35; sus-mų 7; paskaitų 13.
Sa k i ų—Endriukaitytė. Sušaukta 10 visuotinų sus-mų ir 

5 laisvi, kuriuose buvo nagrinėta mergaites liečią klausimai. Na
rių 27. Veikia 4 sekcijos: 1) spaudos-visuomenės, 2) literačių, 
3) abstinenčių, 4) sporto. Sekcijų susimų 59, referatų 9. „Nauj. 
Vaidilutės“ išplatinama po 50 egz. Surengta vieša rinkliava ir 
vakaras. Gauta 107 lit. pelno. '

- M a r i a m p o 1 ė s—Sakalaitė. Kuopoje yra 160 mergaičių, 
A kurios veikia 12-koje kuopelių. Sekcijose dalyvauja bendrai su 

bernaičiais, tik eucharistininkų būrelis sudaro 4 vainikėlius.
> Kuopelių sus-mų padaryta 130, visuotinųjų sus-mų 5. Suruošta 

7-ios paskaitos: 1) „Lietuvės tipas“, 2) „Moteris ir krikščiony
bė“, 3) „Moteris ir patriotizmas“, 4) „Mažmožių gale“, 5) „Le
pumas“, 6) „Mergaitės vertybė“, 7) „Mergaitė gyvenime“. Veikia 
Sportininkų klubas „Mirga“. Sportininkės dalyvavo įvairiose 
šventėse ir ypatingai pasižymėjo Mariampolės Rajono Pav kų 
šventėje. „Nauj. Vaidilutės“ išplatinama po 150 egz. Suruošta 
rankdarbių loterija, kuri davė pelno apie 400 1. Pelnas buvo skir
tas At-kų susišelpimo komisijai.

L a z d i j ų—Kubiliūtė. Kuopelės posėdžių 8; sus mų 6, 
paskaitų 6, referatų 3. Suruošta vakaras, iš kurio gauta 200 1. pelno. 
„Nauj. Vaid“. išplatinama po 50 egz.
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R o k i š k i s—Lašaitė ir Š i a u-l i ų—Braukšlaitė. Šių dvie
jų pranešimai raštu neįteikti.
--------T e I š i a i—Vaitelaitėr Veikia 5 kuopelės; sus-mų 43; pa
skaitų bei referatų 46; narių 55.

P r i e n a i—Barstytė. Sus-mų 26; paskaitų 28; narių 13. 
„Nauj. Vaid“. išplatinama 36 egz.

U t e n a—Andriejauskaitė. Narių 46; paskaitų 2; sus-mų 7. 
„Nauj. Vaid“. išplatinama 30 egz.

Naumiestis (Sakių apskr)—Kaunaitė. Sus mų 10; juo
se buvo skaitomi referatai, rašinėliai; atpasakojama trumpos kny
gų turiniai, biografijos. „Nauj, Vaid“. išplatinama 25 egz.

Jurba r k as—Petravičaitė. Sus-mų 9; referatų 8. Veikia 
rankdarbių ir sporto sekcijos.

Alytų s—Kaslauzkaitė. Sus-mų 9; narių 50. „Nauj. Vaid“. 
išplatinama 40 egz.

Kai kurios atstovės prie pranešimų pareiškė savo nuomo
nes dėl įstaty ir tolimesnio veikimo. (Šiaulių, Mariampolės, Kau
no, Lazdijų, Šakių ir kt.). Daugumoj buvo matyti nuomonė to 
liau veikti bendroj org-cijoj, tik sutvarkyti tinkamai veikimas.

■' C. V. Merg. Reik. Vedėjai buvo prikišta, jog ji nieko ne
veikusi ir nesirūpinusi mergaičių veikimu. Šiuo atveju Merg. 
Reik. Vedėja buvo šiek tiek išteisinta, nes mergaitėms trūksta 
aktingumo ir disciplinos, kadangi į aplinkraščius nebuvo 
atsakoma.

„Nauj. Vaidilutės“ Redaktorius gerb. prof. Dovydaitis daro 
pranešimą apie „Naująją Vaidilutę“. Vaizdžiai pabrėžia tuos lai
tus ir įvykius, kurie sukėlė reikalo leisti mergaičių laikraštį. 
Svarbiausia priežastis buvusi kovos už tautos nepriklausomybę, 
kuriuose pasižymėjo mūsų draugai at-kai. Sis veiksmas buvo 
akstinu kelti mergaitėse savęs pažinimą ir supratimą savo pa
reigų, kad įneštų į tautos gyvenimą ir savo darbo bei pasiau
kojimo dalį. Iš pradžių tas darbas buvęs sunkus, vėliau, susi
domėjus mergaitėms, padėtis pagerėjusi. Visą laiką nuo 1921 m. 
„Nauj. Vaidilutę“ redagavęs ir leidęs prof. Dovydaitis. Dabar jis 
atsisako, atlygindamas visas skolas ir žadėdamas išleisti dar 
vieną pirmąjį po atostogų numerį. A. S.

(Bus daugiau).

Kaunas. Kauno Kuopos At-kių susirinkimas. Spalių 11 d. 
Mergaičių Seminarijos salėje įvyko Kauno Kuopos mergaičių 
Ateitininkių pirmas šiais metais susirinkimas. Susirinko nemažas 
būrelis vienminčių veikimo reikalais pasitarti, iš vyresnių drau
gių paskaitų sau peno pasisemti Atsilankė ir keletas studenčių 
ateitininkių. Susirinkimą atidarė drg. O. Kuodytė, kuri savo ke
liais, bet jausmingais žodžiais padėjo draugėms pajusti, jog 
sudarome vieną gražią šeimynėlę, besiekiančią vieno ir to paties 
kilnaus tikslo. Dabar kiekvienos sieloje spindėjo tik vienas tro
škimas: prasimuši pro tamsumos šešėlius ir išsirinkt tiesų ir
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gražų gyvenimo takelį. Gerb, studentė A. Stalioraitytė skaitė 
paskaitą; „Tolimesnis mūsų veikimas“. Puikiai ir švelniai buvo 
joje apibudinta: kas mes tokios, kokios turime būti ir kaip turi
me ateityje susitvarkyt. Taip pat iš draugių studenčių gavome 
čia savo darbui daug, rimtų nurodymų. Svarbiausia, tai para
ginta skaityt ir platint savo sesutę „Noująją Vaidilutę“, kuri 
nemaža šviesos spindulėlių gali įnešti į mūsų jaunutes sielas. 
Be to nutarta, kad 1924 m. konferencijos nutarimu viena Kuopos 
Valdybos mergaičių būtų Kauno kuopos Mergaičių Reikalų 
Vedėja, kuri tvarkytų visų kuopelių reikalus, rūpintųsi mergaičių 
reikalais. Dar pasitarta keliais einamaisiais klausimais, ir po to 
kai kurios ■ draugės padeklamavo ir padainavo solo. Užbaigus 
susirinkimą visos kupinos kilnaus ūpo išsiskirstėme vykdyti savo 
gyvenimo užsibrėžtus uždavinius. N.

i Kaunas. A. a. moksleivio Vinco Dovydaičio minėjimas. 
Kauno At-kų Kuopa spalių 18 d. 3 vai. p.p. kvietė savo narius 
į susirinkimą Zitininkių salėj prisimint draugą Vincą Dovydaitį 
buv. Kauno gimnazijos moksleivį, kuris prieš penkerius metus 
kaip šaulyS’Savanoris išėjo į frontą ir kovoje su puolusiais Val
kininkų miestelį lenkų raiteliais buvo mirtinai sužeistas ir spalių 
19 d. mirė Alytuj. Susirinkime papasakojo savo atsiminimų 
apie mirusį jo mokyklos draugai, dabartiniai studentai ir stu
dentės vienas šiaip tos kovos būrio dalyvis ir jo brolis prof. Pr. 
Dovydaitis; be to, protarpy viena moksleivė padeklamavo a. a. 
Vinco mėgiamas karo lauke recituoti Maironio eiles: „Oi, neverk 
matušėle, kad jaunas sūnus eis gintų brangiosios Tėvynės!“ — 
Kaž kaip atsitiko, kad šin susirinkiman buvo atėjusios beveik 
tik vienos mergaitės -moksleivės. Gal būt tai atsitiko 
nesąmoningai, bet drauge tai išrodė ir tiksliai atsitikus: a. a. 
Vinco mirtis buvo tasai didysis akstinas ir mergaičių laikraš
čiui — „Naujajai Vaidilutei“ įsikurti (žiūr. apie tai I-jo numerio 
pradžioj). Dalyvė.

Kaunas. Studenčių At-kiit susirinkimas. 1925 metai — 
reformų metai. Didysis Kongresas reformavo ateitininkiją, Stud. 
At-kų Konferencija — savo Sąjungą ir pagaliau Kauno At-kų Stu- 

bdentų Draugovės visuotinas sus-mas reformavo savo Draugovę, 
kuri ir susiskirsto į įvairias grupes. Mergaitės, matydamos reikalo 
auklėtis savo moteriškąsias savybes, sudaro Studenčių Ateiti
ninkių Grupę.

Štai sekmadienį spalių 18 d prisirenka pilnutėlė salėj 
steigiamąjį sus-mą. Organizatorė stud. K. Jonkaitytė atidarydama 
sus-mą sveikina senąsias studentes sugrįžus iš atostogų dirbti 
studijavimo darbą ir jaunąsias, kurios papildys trukumus .savo 
jauna energija, pasiryžimu dirbti ir žengti idealo keliais. Išrinkus 
prezidiumą iš studenčių: Balevičaitės (pirm.) ir Endziulaitytės (se
kret.) sus-mas vedamas toliau. Svartant tolimesnį veikimą’ kilo 
daug ginčų. Buvo svarstyta kuopelės reikalingumas, jos su
tvarkymas ir tikslai. Čia pasireiškė daug gyvumo, naujų suma
nymų ir k.; matyt, at-kės jau gyvai susirūpino savo veikimu.
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Del stokos laiko ir numatant, kad ilgiau visos at-kės negalės 
dalyvaut, sus-mas buvo nutrauktas, pavedus organizatorei kitą 
sekmadienį sušaukti vienų narių sus-mą ir patiekti reguliaminą.

Spalių 25 d. susirinkimas vėl sušaukiamas. Dabar sus-mui 
vesti išrenkama Girčytė (pirmin.) ir Endziulaitytė (sek.). Buvo 
patiekta reguliaminas, kuris ir priimtas. Valdybon išrinkta pir
mininkė Z. Endziulaitytė, ir nariais Balčiūnaitė ir K. Jonkaitytė. 
Be to, buvo kalbėta svarbiais, moteris liečiančiais, klausimais.

Sus-mas baigėsi pakeltu ūpu ir su pasiryžimu dirbt, dirbt ir 
dirbt. Aš manau, kad ta| nėra mišku skambąs aidas, bet toks 
pasiryžimas, kuris turės būt ir įgyvendytas. ZT. J.

Mariampolė. Kuopoje mergaičių 160. Jos veikia 13-je 
kuopelių (gimn. ir sem.) ir dalyvauja visose sekcijose.. Mergaičių 
Reikalų Vedėja O. Sakalaitė. Sušaukta vienas visuotinasis sus-mas. 
Mergaitėse yra didelio gyvumo bei noro veikti ir siekti gražiųjų 
tikslų. Tuojau bus sukurta mergaičių praktikos darbų sekcija. 
(Sveikintina! Red.)

Lazdijai. Kuopelės valdybą sudaro: pirm-kė V. Mikalonytė, 
sekretorė O. Alksninytė ir ižd-kė U. Penčylaitė. Mergaitės leidžia 
savo laikraštėlį „Lauko Lelijos“. Redakciją sudaro 5 mergaitės; 
pirm-kė E, Mikalauskaitė.

Nusistatyta šioks veikimo planas: 1) kaukti suėmus bent 
kartą per mėnesį. 2) Kviesti prelegentų atatinkamų temų pa
skaitoms. 3) Nariai ruošia referatų, straipsnelių ir kt. 4) Rinkti 
tautosaka ir teikti kuopelės valdybclei 5) Stengtis, kiek galint, 
padėti pav-kams, ypatingai kreipti dėmesio į mergaites (ruošti 
paskaitų apie elgimąsi). 6) Gilintis į mergaites liečiančius klausi
mus. 7) Pradėti susirašinėjimą su kai kuriomis mergaičių kuo
pelėmis.

Šakiai. Veikiama 1 kuopelėje. Yra 3 mergaičių sekcijos- 
abstinenčių, spaudos-visuomenės ir literačių. Mergaitės vado
vauja „Angelo Sargo“ draugijėlei ir padeda veikti Jaun. At-kams. 
Leidžia savo laikraštėlį „Sesutė“. Kuopelės pirm-kė K. Kasperavi- 
čaitė, sekretorė St. Užupytė.

Ukmergė. Kuopos Valdybon išrinktos pirm. A. Sareikytė, 
vice-prm. M. Markūnaitė ir sekret. A. Urbanavičaitė (Lauksime 
žinių apie Jūsų veikimą ir siekimus. Red.).

Kėdainiai. Merg. Reik. Vedėja E. l.ukošytė. Iki šiol vei
kia viena vyr. ir jaun. at-kių kuopelė. Patogesniam veikimui bus 
sudarytos 2 kuopelės. .

Skuodas. Kuopelėje 22 nariu. Valdybą sudaro pirm-ke 
1 nystautaitė, vice-pirm. O. Budrikytė, sekretorė J Zubaitė.

Panevėžys. Mergaičių Reik. Vedėja E. Jasevičiutė. Mer
gaitės veikia 3-jose kuopelėse. At-kių 73 Kreipiama dėmesio į 
narių įsisąmonėjimą ir vienybę. Nutarta rinkti aukų „Nauj. Vai
dilutei“. w »

Naumiestis (Šakių apskr.). Merg. 
vaitytė. Veikiama 2-jose kuopelėse, 
tinas sus mas, kuriame buvo paskaita

Reik. Vedėja O. Venclo- 
Sušauktas vienas visuo- 
„ Mergaitės vertybė“.
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