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Paskui žvaigždę.
(Iš Ernesto Heilo *).

~ ' Artinasi tos šventės, kurios privalo mums
priminti tuos stebuklingus prieš devyniolika šimtų 
metų įvykius. •

Tyras džiaugsmas draug su piemenėlių giesme 
ir angelų „Gloria“ suskambės vėl širdyse. Žvaigždė 
pakils augščiau, kad dar skaisčiau galėtų nušviesti 
kelią į Gyvenimą. Jaunų sielų širdingas ryšys pa
reikš savo pilnumą tylioj maldoj, kurioj pasižadėki
me supinti ir mūsų linkėjimus ateičiai, ir dabarties 
džiaugsmą, ir atgimusį tikėjimą, ir gaivinančią viltį, 
ir negęstančią su žvaigžde meilę.

„Išvidinis šviesos paveikslas“ —- žvaigždė 
neduos užslinkti tamsų debesėlį tai šviesai užstoti, 
ir mistišku ryšiu vilios mus paskui save, paskui 
žvaigždę.

IŠ Rytų šalies mokslo vyrai ir karaliai, trijų giminių reiškė
jai—Merkelis—Šerno giminės, Gasparas—Chamo giminės ir Bal
tazaras—Jafeto giminės, nugirdę paslaptingą senovės padavimo 
aidą, kuris jiems sakė: „Ori e tu r Stella“, užtekės žvaigždė, 
atvyko į Betliejų. Juos vedė vertas jų didybės ženklas, juos 
kvietė žvaigždė.

Tapyboje niekad neteko matyti atvaizduotos visa didybe 
šios scenos. Baigės tvanas, nurimo vandenys. Trijų žmonių 
giminės šakų atstovai—jų tėvai—susirinko prie Nojaus. Nojus 
juos išskiria. Nojus palaimina ir prakeikia. Šventoji šio palai 
minimo ir prakeikimo galybė suskaldo žmonių giminę. Ji nu
lenkia Chamo kaktą po Šerno ir Jafeto jungu.

Prie Betliejaus tvartelio, prie Jėzaus Kristaus, kurio simbo
lis buvo Nojus, štai trys susivienijusios giminės. Chamo sū
nus Gasparas lydi Šerno sūnų Merkelį ir Jafeto sūnų Baltazarą. 
Jokia nelygybė čia Gasparo neskiria; vieta, kuri jam skirta, yra 
tokia pat, kokia yra skirta ir kitiems. Tautos atstovaujamos jų 
atstovų. Visos jos šaukiaųios vienos žvaigždės. Viena lygiai 
dangiška, lygiai majestotiška pritraukiamoji jėga jungia jas ir 
nulenkia vieną dalyką garbinti.

Trys žmonių giminės šakos tuo pačiu aiškumu nugirdo 
savo ausyse LXXI psalmės garsą: „Taršo ir salų karaliai aukos 
jam dovanas, Arabijos ir Sabo karaliai dės savo duokles. Visi 
žemės karaliai jį garbins ir visos tautos jam tarnaus“.

Kokia keista jų kelionė! Įsivaizduokime karalius, kurie stai
ga žvaigždę įtikėję, savo rūmus, savo sostus, savo kraštus aplei
džia? Koks tikėjimas! Kokia jaunystė! Koks užsidegimas! Koks 
šviesos ieškojimas! Jie turėjo .būti laisvi nuo bet kurių išorinių 
aplinkybių, laisvi nuo savo papročių, etiketo,—tie žmonės, kurie

o K

*) „Physionomies de Saints“, Les rois Mages.
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pirmąjį ženklą išvydę, apleidžia savo rytų vietovę ir savo kara
liškojo gyvenimo ramybę pakeičia tolimos kelionės pavojais ir 
nuovargiais, išvyksta neabejodami ir nežinodami, kas bus.

Jie" neatidėlioja ir nesako „rytoj“, jie vyksta šiandien. Ku
priai neša jų krovinius retai apgyventais ir beveik nežinomais 
tyrais, ir tokios kelionės tais laikais ir tokiomis vietomis turėjo 
būti retos ir sunkios. Viena žvaigždė terodė kelią. Ji buvo 
vienui viena tyli paslaptinga draugė. Pati kelionė turėjo būti 
tyli. Žvaigždė buvo jų išvidinės šviesos paveikslas, kuris švietė 
ir vedė.* Atvykę į Judėjos sostinę, jie nesiklausia ar tikrai yra 
gimęs Žydų Karalius, bet tik, kur Jis yra gimęs. Jie visiškai 
buvo tikri Jį esant gimus. Dalykas buvo tikras. Mes matėme 
Jo žvaigždę, sakė jie, ir atvykome Jo pagarbinti. Jų visas klau
simas tebuvo apie gimimo vietą,

Jiems nerūpi nei žmogiška baimė nei nuomonė. Jie sako 
dalyką taip, kaip žino. Jie nesiklausia ar patogu sakyti Erodui 
apie žydų Karalių, ar ne keista vykti iš tolo vien žvaigžde pa
sitikint. Ir jie nieko nesiklausia; jie garsiai sako tai, ką mano. 
Ir tatai jie sako Erodui, Erodui, kurs numarino pirmąją savo 
žmoną Mariamą, Erodui, kuris buvo atsikratęs trijų savo sūnų, 
nes jie buvo pelnę jo įtarimą.

Bet Trys Karaliai buvo pakankamai didingi, kad būtų pa
prasti. Jie vyksta, nes jie tiki. Ir kada jų paprastas naivus ti
kėjimas suranda Tą, kurio ieškojo, Erodas, gabus žmogus, gu
druolis, visa suprantąs, žymus politikas, nusmogia visus kūdi
kius, kurių nenorėjo nusmogti ir palieka gyventi tik vieną Ji, 
kurio mirties geidė.

Jis gudrauja, jis apgaudinėja, jis tiekia Trims Karaliams nu
rodymų; jis pats jų klausia. Jis gudriausiai žaidžia su naiviu 
didingumu augštojo rytų mokslo. Kai jūs surasite, praneškite 
man, sako jis, kad aš taip pat galėčiau Jį pagarbinti.

Ir jis užsineria kilpą; jis pats save pražudo. Ir jis vienas 
tebus to gudrumo auka, kurįą rengė kitiems, ir iš kurio džiaugėsi 
tarytum laimėtąja partija. Kaip jis turėjo juoktis iš Trijų Kara
lių matydamas jų pasitikėjimą! Ir kaip turėjo pasipiktinti Trys 
Karaliai, matydami, kad žydai nesistengė ieškoti savųjų tarpe 
To, kurio sveikinti atvyko Rytai.

Ši baisi liesa jiems turėjo būti aiški: „Niekas nėra savo 
krašte pranašas“! Kokio įspūdžio jiems turėjo padaryti vieta, 
kurioje atrado kūdikėlį. Jie atvyko iš Arabų. Ir buvo jie karaliai.

Tuo tarpu Tasai, Kurio pagarbinti jie atvyko, išvytas dar 
prieš gimstant, nerado užgimti sau pastogės. Visur pilna žmo
nių, Marija ir Juozas nesurado vietos.

Nepaprastas Evangelijos pasakojimo prastumas nesustoja 
ties ta vieta, kurion mintis įsminga. Ji ramiai pasako, kad ne
buvo vietos apsistoti.
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Šio pasaulio žmogaus nerimas.
Šio pasaulio žmogus yra nuolat čaižomas noro jau čia že

mėje viską išaiškinti, jis sunkiai kenčia šmeižiamas ir nebrangi
namas, jis norėtų matyti visus savo ketinimus teisingai verti
namus iš visų pusių ir kiekvieną blogą atrodą kiek galint grei
čiau pašalinti. Veltui jis stengias. Nes tiktai ten augštai težiba 
Šviesa, čia žemai viešpatauja tamsybė. Argi mes patys tolydžio 
nesprendžiame neteisingai apie savo artimus ir neįtariame jų 
elgiantis nedorai — iš aklumo, iš pavydo ir nepakęsdami, kad 
jie mus pranešėtų kilnumu ir grynumu? Tad kaip gi galime 
laukti, kad mūsų geri norai būtų nušviečiami skaidriausia šviesa? 
Tai yra Apveizdos paslaptis, kad kuo ryškiau šviesa pasireiškia 
ir veikia Šiame pasaulyje, tuo labiau ji yra šmeižiama — kas 
ateina iš šviesos pasaulio,’ tas negali būti garbinamas tamsos. 
Atvirkščiai: dergimas ir persekiojimas vienintelis yra įrodymas, 
kad augštesnysis dalykas ir visas jo prieštaravimas tikram žmo
nių elgesiui buvo, kaip reikiant, pažintas ir suprastas.

Kas kremtas ir kenčia, kad jo norai yra blogai suprantami 
net ir geriausių žmonių, tas yra ir neteisus pats sau. Nes ar 
daugybei žmonių jis neatrodo vis dar daug geresnis, tvirtesnis 
ir mažesnis saunora, negu iš tikro kad yra? Ar jam kuomet nors 
buvo skaudu, kad niekas nepastebėjo jo giliai paslėptos silpny- 
bes, pavydo ir tuštumo, ar jis ir tuomet degė nekantrumu, kad 
klaidingas nušvietimas būtų pataisytas? Ne — jis tylėjo,, lyg ka
pas. Taigi jis visai nenori visos tiesos apie save — tik savo 
gerąją pusę jis nori matyti nušviestą. Kitaip jis ramiai priimtų 
šmeižimą ir blogą aiškinimą ir net sveikintų juos, kaip laukia
mąją atsvarą prieš nepakenčiamą, per didelį savęs vertinimą.

Kas norį būti ramus šioje žemėje, tas tegu atiduoda visus 
savo darbus Šventajai Dvasiai ir tikisi, kad pas Dievą niekas 
nėra užmiršta nei prarasta, kas dulkių pasaulyje tikrai tarnavo 
šviesos pasauliui. Kas nori būti vertinamas žmonių, tas nėra 
vertinamas Dievo, jis praranda Šventosios Dvasios palaiminimą, 
viskas, kas jame gera, žlunga nerime, savęs apgaudinėjime, ne
apykantoje ir pasauliškume — jo užmokesnis yra žuvęs.

Kas tai suvokia, tas supras taip pat, kodėl viena krikščio
nystė teįstengia patiekti augščiausiosios vyriškosios ramybės. 
Aistringa širdis, į šį pasaulį įklimpusi ir dėl' to norinti būtinai 
jau čia, žemėje, ką nors įvykdyti lig galo, bet jaučiantis be pa
liovos stabdoma atsitikimų, prieštaravimų ir klastų—tokia širdis 
lengvai grimsta į giliausi nusiminimą ir sielvartą Tuomet nebe
vyksta joks sėkmingas darbas ir iš vieno paklydimo puolama 
į kitą. Bet kas tiki Dievą ir žiūri į Prikaltąjį prie kryžiaus, tas 
nėra graužomas reformavimo nerimo — jis žino, kad Šventoji 
Dvasia turi savus kelius pasireikšti gyvenime ir dažnai tyčiojas 
iš mūsų putlaus nekantrumo. Argi dažnai neatsitinka taip, kad 
apgalėtas žmogus laimi kaip tik didžiausias apgalės?
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Bet įleisti savo šaknis į amžinybę, tai anaiptol nereiškia 
būti neveikliam ir abejingam. Visai atvirkščiai. Kas savo gyve
nimo uždavinius mato amžinojo paskyrimo ir amžinosios atsa
komybės šviesoje, tas į daug ką pačiame savyje ir kituose, be 
abejo, žiūrės labai rimtai, į ką kiti žiūri labai lengvai, bet jame 
bus Dievo ramybė; sutikęs pasipriešinimą, jis bejėgiškai negrieš 
dantimis, nenirš dėl atkaklių ir sunkiabūdžių žmonių ir nepuldi- 
nės iš vieno susijaudinimo į kitą. Ramiai savo darbą dirbdamas, 
ims ant savęs kiekvieną kliūtį ir kiekvieną nepasisekimą, kaip 
Dievo atsiųstąjį kryžių, ir visus žemiškus dalykus sunaudos 
savo amžinajam labui.

Fr. V. Foerster.

Keli žodžiai Adomo Mickevičiaus 
asmeniui bei kūrybai nušviesti.

Šių metų lapkričio mėn. 26 d. suėjo 70 metų, kaip pasau
lis neteko vieno kilniausių žmonių ir žymiausių genijų, lenkai 
savo literatūros šulo ir naujos krypties kūrėjo, o Lietuva vieno 
didžiausių savo sūnų, savo dvasios reiškėjo, nors, deja, ne jo
sios kalba.

Tai buvo žmogus, kurs tėvynės meilę kilniausia suprato, 
giliausia atjautė ir tobuliausia bei gražiausia ją savo kūri
niuose išreiškė.

Nei vienas jo pirmtakūnas to padaryti neįstengė, nepavy
ko nei vėlesniems. x Tai buvo tėvynės apaštalas ir jai viską pa
aukojo, net gyvybę. Šalia religingumo, patriotizmas yra kertinis jo 
gyvenimo bei kūrybos akmuo.

Kaipo žmogus jis pasižymėjo giedrumu, kilnumu ir būdo 
nepalenkiamumu. Jis derino savo darbus su žodžiais: ką skelbė 
raštuose — vykdė gyvenime. Tas, deja, jau jo laikais ne dažnai 
tepasitaikydavo, o mūsų gadynėj, gal, dar rečiau.

Kaipo visuomenės narys, jis visuomet bendrus reikalus 
daugiau vertino, negu savo asmeninius. Nei garbės, nei turtų sau 
neieškojo, netroško.

Kaipo dainius, jis kalbėjo vien tai, kas amžiais nenustos 
svarbos ne tik kuriai nors vienai tautai, bet ir visai žmonijai, 
kas glūdi kiekvieno žmogaus sielos gelmėj.

Jis sugebėjo milionų meilę ir skausmą atjausti, tad ir pats 
nusipelnė neribotos tų milionų meilės.

Kad geriau tą sielos galiūną suprastume, pravartu žvilgte-’ 
rėti į jo gyvenimo apystovas, pažinti jo darbus, vargus bei 
džiaugsmus.
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Jis gimė 1798 m. gruodžio mėn. 24 d. Kilęs yra iš smul
kios bajorijos tarpo. Savo kūdikystę poetas praleido ramių, šir
dingų, vidutiniai išsilavinusių žmonių tarpe labai gražiame Lie
tuvos kampelyj—Naugarduke.

Kūdikystės įspūdžiai palieka neišdildomos žymės sieloj, 
nes ji tuomet esti labai jautri ir įspūdinga. Tų kūdikystės įspū
džių atspindžių rasime ne viename Mickevičiaus veikale.

Nuo 1807 m. lankė Mickevičius Dominikonų mokyklą 
Naugarduke. Pati mokykla nebuvo ypatinga, pažymėtini tik ge
ri, draugiški mokytojų ir mokinių Santykiai, matyti, gilaus įspū
džio padarė Mickevičiui, kad po kelių dešimčių metų jis juos 
iškelia „Vėlynėse“ („Dziady“, IV daly).

Mokės Mickevičius vidutinai. Gabumų jam nestigo, bet 
buvo jis silpnos sveikatos.

Pabaigus IV klasę, dainių ištinka pirmas gyvenimo smū
gis — miršta jo tėvas.

Tais pat metais Naugarduke buvo sustojusi ėjusi į Rusi
jos gilumą Napoleono kariuomenė. Šis įvykis taip vaikui pa
darė didelio įspūdžio, kad po daugelio metų jis įstengė taip 
plaštinkai atvaizduoti savo veikale »Ponas Tadas“ ir prancūzų 
kariuomenės Lietuvoj buvimą ir bendrą to laiko visuomenės 
nuotaiką.

1815 m. Mickevičius įstojo Vilniaus universitetan. Tuo 
laiku universitete vyravo racionalizmo ir pseudoklasicizmo dvasia. 
Iš pradžių ji pagavo ir Mickevičių. Šiuo atžvilgiu daug įtakos 
į jį turėjo literatūros prof. Borovskis. Paties to profesoriaus ir 
jo mėgiamų poetų Trembeckio ir Kochanovskio įtaka žymu pir
muose Mickevičiaus eilėraščiuose („Zima miejska“, „Juž się 
z pogodnych niebios očma zdarša smutna“). \

Dar du profesoriai turėjo didelės įtakos į Mickevičių: Lele
velis (istorijos prof.) ir Groddeck (senovės liter. profesorius).

Šalia tų įtakų didelės reikšmės dainiui turėjo santykiai su 
draugais. Paprastai ten studentai skirstėsi į būrelius sulig 
tų mokyklų, kurias buvo baigę. Solidarumo pajautimas juose 
turėjo būti gana augštas, nes išsiradus organizatorių, gana greit 
pavyko sudaryti kelias draugoves.

Svarbiausioji iš jų tai filomatų—mokslo draugų draugovė. 
Ji, rodos, jau ir seniau buvo universitete buvusi, tik laikui bėgant 
nustojusi veikti. Jos obalsiäi — tėvynė, mokslas, dora. Kita — 
filaretų (doros mylėtojų), į kurią tepriimdavo vien pasižymėjusius 
kilniu būdu.

Mickevičius buvo tų draugovių siela ir aktyviai jose daly
vavo net universitetą baigęs. Ragino į „mierz sity na zamiary, 
nie zamiar podlug sil“.

Be minėtųjų svarbesnių organizacijų tuomet Vilniaus uni
versitete veikė dar kelios ir smulkesnės taip pat kilnių obalsių 
draugovės.

Didžiai reikšminga Mickevičiaus jaunystei ir visai jo kūry
bai buvo jo ideali meilė, kurią sukėlė p. Marija Veresčekaitė.
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Pati p. M. nors ir buvo žodžiu su kitu surišta, matyti, irgi buvo 
poetą pamilusi, tik neturėjo pakankamai valios tai savo meilei 
apginti ir įveikti priešingą namiškių nusistatymą.

1819 m. Mickevičius baigia universitetą ir ima mokytojauti 
Kaune. Buvo jis sąžiningas mokytojas, bet tasai darbas jo ne
patenkino ir perdaug vargino. Rašė tuo tarpu vis daugiau ir 
gražiau. Tuomet parašyta ir jo „Jaunystės giesmė*. Dainius 
karštai ragina jaunuolius pakilti siela, įveikti savo ir aplinkinių 
egoizmą bei nerangumą, stengiasi išjudinti nejautriuosius, nes 
tąsyk, anot jo, teatgimsiąs pasaulis.

Dar Vilniuj tebesant Mickevičių sužavi vokiečių romantikai. 
Kaune ir pats galutinai pakrypsta į romantizmą.

Tuo laiku dainių ištinka du smūgiai: miršta jo motina ir 
išteka p. M. Vereščekaitė.

Tas apsivylimas meile ir beribis skausmas tarsi išplėšė poe
tui iš širdies jo puikų meilės ir nusiminimo monologą: „Kobie- 
to, puchu marny“, kurs dar galingiau pasikartoja IV dalyje „Vė- 
lynių (Gustavo—šmėklos ir kunigo dialogas).

Tai yra romantiškos širdies išpažintis, beribės meilės išrai
ška. Visoj lenkų literatūroj nėra kitos išpažinties, kuri jėga bei 
gražumu įstengtų jai prilygti.

„ Vėlynėse“, be to atsispindi ir tuolaikinis^ po eto susidomė
jimas šio ir pomirtinio gyvenimo santykiu. Čia tarp kitko ir 
atvaizduota senovės lietuvių apeigos vėlynių dieną.

Beveik tuo pačiu laiku parašyta ir „Gražyna“, poema iš 
Lietuvos praeities.

Gražyna tikrai moteriška — ji moka viską paaukoti meilei.
Šitoj poemoj Mickevičius ypač gražiai mokėjo sujungti pra

dus klasicizmo (Litąvoro ir Rimvydo pokalbis, ryto aprašymas, 
mūšio vaizdas, kaž koks iškilmingas stilius) ir romantizmo (nak
ties vaizdas, paslaptinga, šiurpi baladų nuotaika).

Jau nuo 1822 m. Rusų valdžios buvo uždrausta visokios 
studentų organizacijos. Tačiau jos veikė slapta.

1823 m. tos draugovės buvo išsklaidytos, prasideda tardy
mai, daug studentų ir šiaip veikėjų valdžia suima. Jų tarpe sui
mamas ir Mickevičius, Pusę metų iškalėjęs, jis drauge su kitais 
savo bendradarbiais buvo ištremtas Rusijon ir niekuomet jau 
savo gimtinės neišvydo, nors ir labai jos buvo pasiilgęs.

Rusijoj jam teko gyventi įvairiose vietose: Odesoj, Maskvoj, 
Petrapilyj. Rusijoj jis pasižįsta su kitu sielos galiūnu, rusų li
teratūros šulu Puškinu ir susidraugauja su juo. Patsai Mickevičius 
geriausia savo ir Puškino santykius nusako „Vėlynių“ III daly: 
„Znali się z sobą niedlugo lecz wiele i od dni kilku juž są 
przyjaciele“.

Odesoj bebūdamas Mickevičius padaro ekskursiją į Krymą, 
kurio gamtos grožio bei didybės sužavėtas, sukuria savo „Kry
mo sonetus“. Visus juos sulig siužetų galima suskirstyti į tris 
dalis: kalnų, jūrių ir griūvėsiu. Kiekvienoj jų jungiama du da
lyku—gamtos vaizdas su atatinkama autoriaus nuotaika.
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Maskvoj, norėdamas savo tautiečių patriotizmą sukelti, 
Mickevičius parašė pirmą savo patriotinį kūrinį: „Konrad Vallen- 
rod“. Ten, panašiai, kaip ir „Oražynoj“ kalbama apie lietuvių su > 
kryžeiviais santykius, To savo veikalo pradžioj poetas nurodo 
pavojų, kuriuo gresia Lietuvai ordenas. ■.

Paskui guodžia tautiečius, nurodydamas, kad jiems dar liko 
neišplėšiamų turtų—liaudies kūryba. Nurodo kiek reikšmės mums 
ta liaudies poezija turi. Joje tilpsta jausmai bei mintys buvu
siųjų kartų ir tuo jungia jos mus su praeitimi.

Visa gali būt sunaikinta — paveisklai, stovylos, daina gi— 
nemari.

Poetas lyg nori paraginti savo tautiečius domėtis liaudies 
kūryba. Toliau dainius trokšta, kad savo užsidegimą įkvėptų 
skaitytojams ir, kad jie „bent vieną akimirksnį taip kilniai gy
ventų, kaip jųjų bočiai kadais visą amžių“.

Savo veikale jis norėjo parodyti kokios galios turi tėvynės 
meilė, ji verčia kilnų ir dorą žmogų paaukoti jai visa: laimę ir 
net sielą. Tai nėra neištikimybės bei išdavimo apoteozė, kaip 
buvo kai kurių manyta, tik neištikimybės tragedija. „Konrade 
Vallenrode“ randam ir be galo gražių vietų (liūdnas ir jautrus 
Aldonos ir Konrado ^dialogas, Vaidilos giesmė — patriotizmo 
himnas, Vaidilos pasakojimas ir t.t.).

Tuo pat laikotarpių Mickevičius parašo dar kelis daly
kėlius įvairaus turinio. Žymiausis jų „Farys“ — orientalistinės 
poezijos kūrinys.

Tuo metu jau pas Mickevičių pasireiškė troškimas laimės 
visai žmonijai, ne vienai tautai, kaip kad buvo pirmiau.

Vengdamas naujų valdžios persekiojimų pasirodžius „Kon
radui Vallenrodui“, Mickevičius, draugų prikalbėtas ir padeda
mas, išvažiuoja užsienin.

Daug važinėja po užsienį. Veimare aplanko Goethe, kuris 
mūsų dainių priima gana šaltai. Ilgokai poetas gyveno Romoj. Pati 
Romą su savo senovės liekanomis, bendravimas su giliai tikin
čiais asmenimis sustiprino poeto sieloj mistiniai religinę nuotaiką, 
kurios išdava: „Vakaro pokalbis“, „Protas ir tikėjimas“ ir k.

Nuo to laiko (Romos laikotarpio) Mickevičius vis mažiau 
reikšmės priskiria protui, vis labiau vertindamas tikėjimo, jausmo 
ir įkvėpimo galią.

Galutinai į misticizmą pakrypti tą syk neleido jam politiniai 
jo tėvynės įvykiai. Sukilimo atgarsiai pasiekė net Romą ir 
vertė dainių vėl susidomėti realybe. Jis ir pats ryžosi sukilime 
dalyvauti. Tačiau kol išnyko jam abejonės ir nuvyko jis dalyvauti 
sukilime, jau sukilimas rimo.

Sujaudintas tėvynės nelaimėmis, nusiminęs, kad jo pasi
ryžimas tas nelaimes mažinti niekais eina, Mickevičius kuria 
savo „Vėlynių“ III dalį. Ten sukaupta ir jo religiniai mistinės 
pažiūros ir tėvynės meilė ir skausmas bei nusiminimas dėl jos 
nelaimių. Visas kūrinys lyg poetinė autobiografija. Žymiausia 
jo dalis improvizacija. Niekuomet ir nieks pasauly neišreiškė
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taip galingai patriotizmo skausmo ir meilės, kaip Mickevičius 
savo improvizacijoj. Tai, gal, galingiausias jo tragizmo pasi
reiškimas.

Dar tame kūrinyj („Vėlynių“ III dalyj) žavi mus ypatingai 
gražus suderinimas dviejų priešingų elementų: idealizmo ir re- 
alizmo. v. .

Paskui Mickevičius apsigyvena Paryžiuj. Čia bebūdamas 
tūrėjo didelės įtakos į išeivius, kurie čia buvo susispietę po Len
kijos padalinimo dėl įvairių savo krašte persekiojimų. Tuomet jis 
parašė: „Lenkų išeivystės knygas“. Rašyta ne eilėmis. Panašu 
į šv. Raštą—kalba palyginimais bei prilyginimais.

Tarp ko kita ten išreikšta mintis, kad norint tėvynę pri
kelti, reikia pirma patiems dvasiniai atgimti.

Tačiau ne labai kas tesiekė kilnių, dainiams nurodomųjų 
idealų. Aplink jis tematė vien rietenas, nesutikimus, intrigas.

Nerasdamas laimės, ar bent pasitenkinimo užsienyje, Micke
vičius veržias siela į Lietuvą, į tuos laukus „javais įvairiausiais 
spalvotus, aukso kviečiais nusėtus, rugiais sidabruotus“ ir kuria 
savo epopėją „Poną Tadą“.

Asmenys jame labai realūs, gyvi, visas kūrinys turi kaž ko
kios lirinės nuotaikos ir be galo daug saulėtumo. Tai nostalgijos 
kūrinys. Tačiau tai beveik vienintelis Mickevičiaus kūrinys, kur 
nejunti mirties pasiilgimo. 1834 m. Mickevičius vedė.

Skurdas jo niekuomet neapleido. Mickevičius visai beveik 
nustojo rašęs, bent nieko žymesnio jau nebesukuria. Pradeda jis 
aktyviai veikti savo tautiečius tobulindamas. Domisi ir religinais 
klausimais. Vėl žymiai palinksta į miesticizmą.

1839 m. pakviestas lotynų liter. profesorium Lozanoj, ten 
ir apsigyvena. Nors jam labai ten gera buvo ir laimingas jautėsi, 
tačiau apleidžia tą gražų kampelį ir vyksta į Paryžių, kur tikisi 
naudingesnis būsiąs.

Ten skaito slavų literatūrą prancūzų kolegijoj. Tose sa
vo paskaitose Mickevičius kalba ir apie Lietuvą bei jos reikšmę 
slavams ir pasauliui. Iškelia ir lietuvių liaudies kūrybos bei kal
bos gražumą.

Norint Mickevičių gerai pažinti, reikėtų tas jo paskaitas įsi
skaityti.

Tuo laiku iš Lietuvos Paryžiun atvyksta savo mokslo skelbti 
mistikas Andrius Tovianskis. Mickevičius pažino jį dvasios nu
puolimo metu ir iš karto jo mokslu susižavi.

Tovianskiui svarbiausia rūpėjo, kad kiekvienas žmogaus 
elgesys būtų pagrįstas artimo bei tėvynės meile. Jis rūpinasi 
žmoniją tobulinti, nurodo kelius bei priemones, o pats šviečia 
kitiems pavyzdžiu. Juk tie patys troškimai ir Mickevičiaus buvo. 
Ir tampa Mickevičius uoliausi? naujos srovės sekėjas ir labai 
prisideda prie tovianizmo platinimo.

Popiežius pasmerkė Tovianskį ir jo sekėjus,Ties jų mokslas 
kai kame nesutiko su katalikų Bažnyčia.
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Mickevičius net savo paskaitose neišvengė tovianizmo at
spalvio. Del to, o dalinai ir dėl skelbimo revoliucinių idėjų, 
priešingų tuolaikinei prancūzų valdžiai, jis neteko katedros.

Ir vėl grįžo skurdas. Tačiau Mikkcvičius jo nepabūgo. Veikė 
toliau.

Su Tovianskiu ryšius jis nutraukia; juodu dėl kai kurių 
dalykų pažiūromis nesutiko: Tovianskis buvo šalininkas vien do
rinio tautos atgimimo, politinis, anot jo, ateisiąs savai
me, o Mickevičius nemažiau vertino ir aktualų veikimą nepri
klausomybei atgauti.

Ir kiek beištesėdamas poetas veikė.
1848 m. prasideda įvairiuose kraštuose kovos dėl laisvės. 

Mickevičius tuo pasinaudodamas bandė suburti Italijoj lenkų le
gioną. Nepavyko jam. Tąsyk pradeda leisti prancūzų kalba 
respublikonų pakraipos laikraštį, bet ir šį netrukus jam uždaro.

1855 m. miršta jam žmona.
Tais pat metais prasideda Krymo kompanija. Mickevičius 

vyksta Konstantinopoliu tikėdamasis suorganizuoti legioną ir su 
juo įveikti savo šalies engėjus.

Ar gi galėtų tas Kryžiaus karžygys, meilės apaštalas 
rodyti tiesos kelią kardu? Ne, tai neleistina.

Tat mirtis ištrenkė kardą iš jo nenuilstančių rankų, suteik^ 
dama jam amžinosios ramybės bei poilsio.

J. Laurina vičaitė.

Mirties nebijau...
Dabar aš galinga — mirties nebijau,
Nes tikrąjį kelią šiandien suradau

Ir jo neapleisiu niekad!
Per visas bedugnes aš tiltus ištiesiu,
Per kelius ir jūres į laimę aš skriesiu

Ir džiaugsiuos jąja visad!.
Ir niekas man kelio pastot negalės
Nors ir nelabasis žabangus man ties,

Bet veltui jo pastangos bus:
Aš angelo lydima drąsiai kovosiu
Betrokšdama Kristaus -- jėgų nenustosiu

Ir pergalė mano vis bus!
Tat siauskite audros, tat nirškite jūrės
Ir mano laivelio išpūskite bures —-

O vairą te Kristus laikys.
Aš jį pamylėjau—jūs nebebijosiu...
Jums šėlstant, ramiai aš jam giesmes giedosiu, 

O Jis tik maloniai klausys!
Nutrūkusi Styga.
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Anuomet.
(Tęsinys iš 113 pusi.).

Kastis su uriadniku, sekdamu ieškomojo žmogaus vėžėmis, 
gavo važiuoti per kaimą. Biaurus kelias, nė nupenėto uriadniko 
žirgo niekaip nepabėgamas, stovėjo’skersai užsidegimo to uolio
jo valdininko, trokštančio kuo greičiausiai turėti savo naguose 
pavojingą valstybei padarą. Sušaukęs gerą tūkstantį „Čortų“, 
jis pagaliau ėmė save raminti, kad koks pusvalandis anksčiau 
ar vėliau nieko nereiškiąs, nes paukštis vis tiek dabar neišspruk
siąs. Kol jis atilsėsiąs, kol išsiplepėsiąs — be vidunakčio tikrai 
nevažiuosiąs toliau. Jis savo galvą deda, kad tas „buntovšči- 
kas“ ten, kur juodu važiuoja. O, jo gera uoslė, nebijok! Jis 
senai jau užuodė tuos viešinėjimus. Del to ir „gaspadin pristav“ 
pasakė jam kartą: „Nu, Djanov, i niuch že u tiebia!“

Uriadnikas nusijuokė malonaus atsiminimo linksmai nu
trėktas.

— Vo pry ko manot tų žmogų nusidunginus?
Važiųjų, vo nežinau, kur — tarė Kastis.
— Yra čia viena tokia nuošali trobelė, kaip tik gera tokiam 

svečiui lindėti. Banienės. Ar žinot?
— Aaa... žinau. -
Kasčiui ūmai rados kaž kaip nemalonu ant širdies.
— Ar unc Banienės giminė, kad tap svečiūjas? — paklausė 

Kastis.
— A čort jevo znajet! Be nebus tik visa giminystė ta kon

trabanda, tos vyriausybės griežtai uždraustos knygos. Ar tik 
jos netinka skaityti Banienės dukteriai. -

— Vot tiebie raz! tatä besųs kningų kontrabandininks — 
mąstė Kąstis, vis labiau nerimdamas. O uriadnikas varė toliau 
savo pasipasakojimą.

— Vot, znajetie, duraki eti litovcy! Ir kam jie taip užsi
geidė tų savo raidžių? Juk Jevo Vieličestvo Gasudar Impierator 
visai nedraudžia lietuviškai knygas spausdinti. Skaitykit lietu
viškai, melskitės lietuviškai, čort s vami, bet tik rusiškomis rai
dėmis. Kas čia yra raidės? Ar ne vis tiek, ar imsi nuo rusų, 
ar nuo lenkų, ar bus tas vadinamasis latinskij šrift? Juk visi 
kareiviai mūsų raidėmis laiškus rašo ir ar negerai? Gal, izvini- 
tie, ir tamsta pats taip namo rašinėji? Aišku, kad čia bi tik 
saprativliatsia vlasti. O kas tą viską daro? Kunigai. Vsie ani 
buntovščiki, jezuiti prakliatyje! Vot ani kto! Galiu galvą dėti, 
kad ir tas nuo kunigo išvažiavo ir pas kunigą važiuoja.

Juo uriadnikas kalbėjo, juo Kastis nesitvėrė savame kailyje. 
Jis sėdėjo, kaip ant žarijų. Buvo jam ne tik neramu, bet ir 
pikta. Dar, mat, ir kunigėlius ims užgaulioti. Bene jų tie kud- 
liai popai geresni? Kaip tat! Žino jis, nebijok. Kad ir pravi- 
tielstva, kad ir kas, o vis tiek eretikai ir gana. Bet, žinoma, nė 
vienos tų minčių nepareiškė balsu,* sėdėjo tik apsiblausęs ir
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tylėjo. Būtų įmanęs, būtų pats save išpėręs, kam susidėjo su 
uriadniku. Ar kipšas jį čia ir pastūmė trankytis? Būtų jau už 
balto stalo besėdįs, su mamunėle bekalbąs. Dabar vieno ji s 
tetroško: kad to žmogaus uriadnikas nerastų pas Banienę ir 
kad Roželės nebūtų namie. Nei šis, nei tas. Važiuoti su uriad - 
nikų, nakties metu, gąsdinti nabages motriškas... Gėda jam 
rados. Banienė tokia ligota, gal dar daugiau susirgti iš to 
išgąsčio. Dingtelėjo jam į galvą, kad radus tą kontrabandinin
ką, gal kliūti ir jodviem. Bet ką darysi? Bėgti nėra kaip—kaip 
tai atrodytų ir ką pamanytų ūriadninkas?

O Banienės troba buvo jau matyti ant kalvelės, vyšnių 
sodnelyje. Uriadnikas stebėjos, kad visi langai buvo tamsus. 
Nejaugi visi bus jau sugulę?

— Padarysiva vot kaip r- tarė jis. — Tamsta atsistosi prie 
užpakalinių durų, o aš eisiu iš pryšakio. Jei jis bandys bėgti, 
tai tamsta jį sučiupsi. Juk revolveri turi?

Bet Kastis atsakė griežtai:
— Ne, gaspadin uriadnik, išbočykit, bet aš į tų dalykų 

nenoru kištis. Tap kap aš otpuske. Važiavau su tamsta tikta dėl 
draugystės, v o daugiau — „majo dielo starana“. Nebent jei 
tamstą pradės smaugti, tai bėgsu gelbėti — nusijuokė.

— Nuda, koniečno, vam nieudobno... pažįstami, kaimynai... 
Aš suprantu. Tai pabūkit prie arklio, aš eisiu vienas.

Žingsniu įvažiavo juodu į kiemą, taip palengvėle, kad ant 
įtilžusios žemės nieko nebuvo girdėti. Nė šuo, matyti, pasislė
pęs kaž kur į savo lindynę, nieko neišgirdo ir tik privažiavus 
jiedviem prie pat trobos, teatbėgo lodamas. Uriadnikas išlipęs 
iš brikelio^ priėjo prie lango. Viduje buvo tamsu ir tylu. Paskui 
nuėjęs prie durių, ėmė belsti. Bet iš trobos niekas neatsiliepė. 
Jis pradėjo daužyti duris su kumščia — troba vis tylėjo, kaip 
išmirusi. Tuomet, supykęs, jis vėl pribėgo prie lango ir smarkiai 
barškindamas į rutę, sušuko:

— Ee vi tam, atvaritie sijų minutu, a nieto razabju dvieri! 
Leiskit, išlaušiu duris!

Tuomet troboje sužibo žiburys. Uriadnikas prispaudęs nosį 
prie stiklo, žiūrėjo į vidų. Netrukus žiburys pranyko lange, tro
bos durys atsidarė ir jose pasirodė apsivilkusi kailiniais senutė. 
Su viena stipriai drebančia ranka laikė lempą, ant antros kabojo 
ražančius.v

— Čto za bezobrazije! Kodėl taip ilgai neadarei! Vesk, tuč' 
tuojau į vidų! — Komandavo uriadnikas.

— Išbočyk, poneli, neišgirdau, buvau užmigusi, ausimis ne- 
prigirdu — atsakė senelė žemai nusilenkdama ir šviesdama ke
lią uriadnikui.

Apėjo juodu trobą; alkierių, paskui priešininkę ir kamarą — 
niekur nebuvo jokio žmogaus. Užžiebęs savo liktarnėlę, uriadni- 
kas užlipo ant augšto — ir ten buvo tuščia. Apžiūrėjo užpaka
lines duris — užsklęstos iš vidaus.

— Kame duktė? — paklausė, sugrįžęs į kiemą.
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— Išėję pry dėdis į Dungvytus su verpsiąs. Tūjau po py
tų išėję.

— Svečio jokio nebuvo?
— Nebūva, poneli, ne. Tik toks žmogus nepažįstams būva 

įvažiavęs į kymą ir įėjęs klausdams kele į Dubėnus. Pasakiau 
ir apsisukęs vėl tūjau išvažiava. ” •

Uriadnikas su savo liktame ėjo dar į staldus ir į daržinę 
Bet ir ten nieko nerado. Į staldus nebuvo matyti jokių šviežių 
vėžių, o apžiūrėjus geriau kiemą, pasirodė, kad iš tikro ten įva
žiuota, apsisukta ir atgal išvažiuota. Uriadnikui taip besidarbuo
jant, Kastis tylitelaičiai sėdėjo brikelyje, atsigręžęs į kitą pusę, 
kad Banienė jo nepažintų ir džiaugdamasis, kad jo troškimas 
taip puikiai įvyko.

— Nu, baba, praščai, idi spät — tarė uriadnikas, įlipęs į 
briką, ir nuvažiavo atgal. Jis nesitvėrė apmaudu ir keikė išsijuo- ( 
sęs. Aišku buvo, kad paukštis paspruko. Jau jau buvo beveik 
naguose ir vėl nebeliko. Bet išvažiavęs iš kiemo, uriadnikas pa
matė, kad keliuku į kairę ką tik yra važiuota ir nutarė vytis, pa
siryžęs žūt-būt sugauti „buntavščika“. Pasitikėdamas savo arkliu, 
jis tarės netrukęs tai padarysiąs. Pareiškęs savo gailesį, kad ne
gali nuvežti namo savo palydovo, kaip buvo žadėjęs, taip ne
laimingai dalykams virtus, ir pakvietęs jį „ na ’stakaričik čaju“, 
jis atsisveikino su Kasčiu ir zovada nudardėjo į pakalnę, o Kas
tis nuėjo tiesiai per eglyną, pasiryžęs net ir supurvinti blizgan
čius batus, bitik greičiau pasiekti namus.

❖

Rytdiena išaušo Junkilų kaimui labai įdomi. Tos laimingosios 
moterėlės, kurios gavo būti prie paties to įdomumo šaltinio, vos 
iš po patalų išsiritusios ir šiaip taip apsišėrusios, tuojau pat pa
sileido kalėdoti iš kiemo į kiemą, dar tebėšilta naujiena nešinos. 
Kur pačios nebeturėjo laiko pasiekti, ten bėgo kitos. Ir kol saulė 
patekėjo, visas kaimas, nuo vieno galo lig kito, žinojo, kad va
kar vakarą, Giedrimų troboje jau visiems atgulus, Giedrimienė 
išgirdo kaž ką smarkiai beldžiant į duris. Išsigandusi, prikėlė Gie- 
drimą ir pasiėmusiu žiburį, abudu išėjo į priemenę. „Jau čia ne 
su geru, jau čia kas nors bus“ — dreba Giedrimenė. Giedrimui 
paklausus, kas čia, atsiliepė balsas:

— Vpustitie skariej! Tai aš, Užvenčio uriadninkas.
— To betrūko! Ir ko tasä baladojas naktimis, kap nekri

kštyta duše? Ir ko unc če dabar pūl?
Giedrimienė žegnojas ir šnibžda poterius prie šv. Antano, 

kad gelbėtų nuo neprietelių, o Giedrimas daro duris.
Vo Jergutėliau! Kas čia dabar? Rasit jie tebemiega ir sap

nuoja? Ar čia uriadniks ar ne uriadniks? Be kepurės, murzi
nas, kaip koks babaužis, visas purvinas, kaip griovyje išsivolio
jęs, kad nė guzikaj neblizga, šlapias, kaip plukdomoji pereklė. 
Giedrimai stovi išsižioję, nežinodami, ką bedaryti. O uriadnU 
kas sako: 5
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— Nelaimė man atsitiko — sako — nieščastje. Bavažiuo- 
damas įkritau į Varmės. Pats vos ne vos išsikapanojau, bet 
arklys paliko. Tuč tuojau sušauk kelius vyrus ir važiuokit kuo 
greičiausiai gelbėti.

Giedrimas skubinai pažadino vaikį, apsirėdė—vaikis nubėgo 
.žadinti kaimynų, o jis pats ėmė kinkyti arklius. Uriadnikas tuo 
tarpu atsidavė globai Giedrimienės, kuri gavo apvilkti permir
kusį lig kaulų policijos poną vyro skalbiniais ir drabužiais.

Netrukus atėjo vyrai ir visi išvažiavo. Bet arklį nabagą 
rado jau pasismaugusį. Toks arklys! Du šimtu verts. Palikę 
viską lig rytojaus, vyrai grįžo pėsti namo, o Giedrimas dar ve
žė uriadniką į Užventį. Taip kiaura naktelė ir praėjo be miego.

Tas pasakojimas ne visur, žinoma, buvo kartojamas vieno
dai. Vienur buvo pranešama, kad uriadnikas atėjęs pas Gied- 
rimus, iš to išgąsčio ir nušalimo tučtuojau apalpęs ir nuvežę jį 
į Užventį menkai tegyvą, o kitur buvo tikriausiai tvirtinama, kad 
jis visai nė bute nebuvęs pas Giedrimus, nes ir jį kartu su 
arkliu vyrai radę pasismaugusį, o beldusi jo dūšia. Daugiausia 
įvairumo buvo dėl Kasčio likimo. Beveik visi žinojo, kad jis 
vakar kartu su uriadniku buvo išvažiavęs iš Kruteklio gaudyti 
^knygnešio — tai kurgi jis dingo? Ir čia ciocės, kur juodžiau 
viską matančios, pasakojo, kad ir jį radę nuskendusį, kitų gi 
pranešimai buvo kiek šviesesni.

Nors pasakojo ne vienodai, užtat visi lygiai stebėjos, ko 
tas uriadnikas bastės į tas pelkes. Juk begindamas knygnešį, 
turėjo važiuoti jo vėžėmis, o tasai nejaugi galėjo ieškoti giltinės 
Varinėse? Ir visi vienu balsu nutarė, kad Pondzivs tyčioms 
bus anam galvą sumaišęs. Kad tat būtų koks spiritą kontra- 
bandininks, tai kas kits—žinoms, blogs darbs tykti žmonims to 
kipšų gėrala — bet če juk Dyvą mylįs žmogelis, gal sakyti, Dy- 
va žodžius sėjąs, šventas kningeles vežiojąs, kad nedėldienias 
būtų kų paskaityti, aplink Dyvą pamąstyti. Del to anų Pon
dzivs ir apgynė. Rods kent kent Dyvulis ilga, bet veizėk, 
vyną kartą ir bus berodųs sava galybę. Je, je! Paėdi unc visyms 
širdį, tegul pamata, kad Pondzivs stipresnis ir už uriadniką.

Kad svarbioji žinia pasiekė Paliulienės butelį, buvo jau vi
sai išaušus. Paliulienė, apsiruošusi, jau šauniai dunzgeno stak
les. Išklausius kaimynę, ji nesitvėrė namie nė minutės, bet tuč
tuojau, viską metus, nubėgo pas Kastį. Jau ir vakar ji neiškentė 
nenulėkusi ten tiesiai iš Kruteklio, Kasčiui su uriadniku išvažia
vus. Na ir tos Vitienės drebėjimas ant savo sūnaus! Apsi
verkė išgirdus, kad Kastis čia pat, ir tuojau — kepti, virti, sa- 
mavorą kaisti. Paliulienė papasakojo, kad Kastis rods guzi- 
kuots, pirštinuots, blizgąs, bet kad maskoliais o! stipriai jau 
dėlto pasmirdęs. Ji jau numananti iš jo kalbos. Kažin, kap tin 
yr, gal ir su visu pry anų pristojįs... Jei jau gauda su uriadni
ku Silvestrą, tai ko bereik? Tai unc ir Kražiųsi butų plakęs 
žmonis kartu su kazokas. v
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Lėta ir visados meilinga Vitienė, žinoma, teisino sūnelį, 
kaip beįmanydama: juk jis ir nežinąs, kas tas Silvestras gal ma
nąs jį esant paprastą kontrabandininką, gal negalėjęs atsisakyti,’ 
tokioj vietoj būdamas, gal šiaip, gal taip. O Vita teišmetė to
kius žodžius:

— Geriausia neklausyti bobų plepalų. Kap pareis, patys 
pamatysma.

Rasit Paliuiienė ir per skaudžiai uždavė tėvams širdį, bet 
kad ir jos širdis buvo pykčiu pritvinkusi už Silvestrą.

Vos Vitų slenkstį peržengęs, galėjai jau numanyti, kad 
tiems namams diena yra nepaprasta. Priemenėje šnypštė sama- 
voras, troboje ant stalo garavo ką tik išimti iš pečiaus ragaišio 
kepalai, o prie ugnies stovėjo Vitienė, kepdama pampuškas. Vi
sas namas buvo pilnas malonių maloniausių, širdį kutenančių . 
kvapų. Paliuiienė ir neklausdama suprato, kad Kasčio neištiko ( 
jokia nelaimė. Vitienės veidas, ir šiaip jau visados malonus, dar 
labiau nušvito saldžia šypsena. Laimė taip sklidinai pripildė jos 
sielą, kad net liejos per kraštus ant kiekvieno, kas prie jos pri
siartino. Jos keletas lašų nuvarvėjo ir ant Paliulienės. Ir jai ra
dos miela, saldu ant širdies, ypač, kai Vitienė, pasodinus ią už 
stalo, pastatė skaisčių pasipūtusių pampuškų lėkštę. Besigar
džiuodama ji net valandėlei sulaikė savyje savo svarbiąją nau
jieną ir užleido kalbėti šeimininkę. Kepdama toliau pampuškas,. 
Vitienė pasakojo, kad vakar, kaip tik Paliuiienė išėjusi, tuojau 
parėjęs Kastelis. Nėmaž maskolių nepavirtęs, ir poterius tebe
kalbąs, ir į bažnyčią tebevaikščiojąs — ji pati savo akimis vakar 
mačiusi jį prieš gulant atsiklaupusį. Koks buvęs, toks ir tebe
sąs. Ne, dar malonesnis, dar geresnis, Visiems gražių dovanų 
atnešęs, nė vieno neužmiršęs, o jai skepetėlę tikrai neregėto 
gražumėlio. O su Silvestru taip ir buvę, kaip ji sakiusi: Kastelis 
nėmaž nežinojęs, kad jis vežiojus knygas. Pavažiavęs su uriad- 
niku šmotelį ir atsisveikinęs.

— Tat ano laimi, Petrienei! — tarė Paliuiienė. — Ar žiną, 
kas uriadniku atsitika toliau bevažiūjant? Vitienė nieko neži
nojo. Tad Paliuiienė vaizdžiai nupasakojo visą istoriją su tokia 
pabaiga, kad arklį nuvežę į Užventį suvis nebgyvą, o uriadniką 
pusgyvį.

— Maža bėda, tokiam tap ir reik. Bet butų galėję virsti 
suvis kitap.o Ar žiną, Petrieneli, kų aš padariau? Kap tik uriad- 
niks į Kruteklį, aš bematant tabalai sava Benį pry Banienės, kad 
Silvestras tučtūjau dumtų toliau. Numanė, rnata, muna širdeli 
anų tina važiūjant.

Suvalgius pampuškas ir viską išpasakojus, Paliuiienė su
sizgribo neturinti laiko. Tad apžiūrėjus dar dovanas, išėjo namo.

Jodviem taip besikalbant virtuvėje, alkieriuje, pirmojoje viso 
namo vietoje, po margais patalėliais, ant baltų pagalvėlių, min
kštoj lovelėj, klotoj meilingų motynos rankelių — gulėjo Kastis. 
Buvo jau pabudęs, bet vis dar tebegūžėjo, gėrėdamasis. Kaip 
malonu, kad nebereikia paskirtąją valandą šokti iš lovos, sku-
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bėti prie savo priedermių, temptis,- kaip styga, prieš visokius 
viršininkus. Mintys skrajojo jo galvoje, lengvos ir linksmos, 
kaip-margos plaštakėlės. Jis atsiminė vakarykštį vakarą — kaip 
mamunėlė apsiašarojo, jį pamačius, kaip visi džiaugės „pyra
gais“, kaip stebėjos į jį... Jis nusijuokė pats^aurrodos,tiek ne
daug laiko tepraėjo, kol jis nuvažiavo lig Banienės ir parėjo 
namo, o dėl to namie jau viską žinojo. Ir netingėk tu man bristi 
per purvynus! Nu maladiec boba Paliulienė! Nereik nė telefono. 
Gerai jau ji ten patarškėjo, kad net mamunėlė, išsigandusi, ėmė 
manyti, ar tik jis nebus prisidėjęs prie ruskių. Jis juokdamasis 
parodė savo prasportą, kur aiškiai juoda ant balto stovi para
šyta: „vieroispoviedanije rimsko-katoličeskoje“. Brolis aiškiai per
skaitė ir visi nurimo. Kastis už tat nepyksta, jis žino, kad ne 
vienas taip padaro tarp ruskių begyvendamas. Be reikalo jis 
klampinėjo su tuo uriadniku... Kaniečno, ciecoriaus tarnystėje 
būdamas, jis turi rūpintis visur ir visados gasudarstvos gerove... 
bet čia knygelės —- kas čia blogo?-Čia tik ruskiams darbas, ne 
katalikams. Kas kits Peterburge — daboti tvarkos, drausti vagis 
ir girtuoklius... Vot, tas tai jevo dielo. Na, garbė Dievui, kad 
viskas bent gerai pasibengė. Kad būtų radę tą žmogelį, ir Ro
želė tikriausiai būtų pakliuvusi į uriadniko nagus, kaip žuvelė 
į bučį. Silvestras, sako, pas ją jau kelintą kartą užvažiuojąs, ji 
visokiomis knygelėmis dabar labai rūpinantis... Neduok Dieve!...

Piršlių daug turėjusi, bet vis brokijanti, davatkauti keti
nanti...

Oi, Kastis (nori ją pamatyti., širdis peršt...
Jis buvo jau besirengiąs kelti tik, švelniai atsidarė alkieriaus 

durys ir lygiai, kaip pelė, įėjo Vitienė pasiteirauti, ar Kastelis ge
rai pasilsėjęs, ar sveikas, pranešti, kad pampuškos jau garuojan
čios, jo belaukdamos, ir samavoras jau kunkuliuojąs. O progai 
esant, žinopia, ir papasakoti uriadniko nelaimę.

Kastis net iš tęvos pašoko, išgirdęs.
— Ar galva anam ir apsisuka! Naktis buvo švysi, vėžės 

iš tola matyti. Juk Silvestras negalėjėje į pelkę važiūti—kad butų 
važiavęs, būtų tap pat įkritęs. Ir, rodos, girts nebūva.

— Musėk Pondzivs tap devė, Kasteli, saugodams į savo tar
ną Silvestrą. Tunkia Unc tap stebuklinga išgelb savo garbia be- 
sidarbujančių žmonių. Bet kap gera, kad tamsta, Kasteli, neva- 
žiava toliau.

— Jau ir pirmu džiaugiaus, vo dabar dar daugiau.
— Reik už tat atsidėkavoti Dyvuliu kap nors, Kasteli.
— Aš buvau ketinęs, mamunėti, užpirkti atminimą už gimi

nes. Kap saka pati?
Mamunėlės veidas nušvito dar labiau.
— Ką aš besakysu, vaikeli. Džiaugte džiaugus, kad negailys 

Dyva garbia ir dūšelių nauda.
Per visą tą dieną Kastis neišsirengė atlankyti Roželės. At

sikėlė vėlai, kol pavalgė pusryčius, kol prisiplepėjo, kol parodė 
savo Peterburgo „paniškos“ fotografiją, atėjo dešimta. Paskui vėl
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nebuvo kaip, Papunis kaip tik turėjo pasiskolinęs puktelį ir su 
antruoju sūnumi darbavos priegrūdų. Kastis panorėjo jiedviem 
padėti ir ištisa trumpą rudens dieną smarkiai suko puktelį svir
nelyje lig subrėškus, bejuokaudamas apie Peterburgo dyvus. 
Malonu jam buvo pamankštinti silgai darbo nedirbusius sąna
rius, jaunystės laikus atsiminti; miela matyti papunį be galo nu
siteikusį, kad pačiame Peterburge, tokioj augštoj vietoj sėdįs sū
nus riesididžiuoja padėti tėvui.

Užžiebus, žiburį, sesuo atnešė jam parodyti kelias knyge
lės, kur buvo gavusi nuo Roželės. Nors jos buvo jam nepažįs
tamos, vis dėl to kaž kaip šilta paliko širdyje, jas pamačius. Iš 
atminties dugno išplaukė tie seniai praėjusieji laikai, kada jis, 
dar tik pusbernis, prie to paties stalo sėdėdamas, liūb skaityti 
tokias knygales. Labiausiai liūb, tikti mamunėlei klausyti ir už 
vis šventųjų gyvenimai arba Genovaitės vargai, ji liūb Kasčiui 
duoti už paskaitymą duonos abrakėlį su medum... Bevartalioda
mas knygeles, jis mąstė, kad dėl tokių šit niekų, veizėk, koks 
trukšmas pakilo ir uriadnikas mažne gavo, galą. O kad dabar 
uriadnikas pamatytų jį patį tas knygeles čiupinėjant, juk ir jam 
kliūtų. Vot būtų skandal. Akolotočnyj nadziratiel protiv pravi- 
tielsva.

Kasčiui rados kaip ir neramu ir ėmęs jis pastūmė knyge
les toliau nuo savęs. Paskui paklausė: — Vo kas dabar be skai- 
ta vakaras, mamunėli? Ir ar tap pat uždirb po abraką dūnas su 
medum? — Dabar Marei mums paskaita ir be abrako — nusi
juokė Vitienė. — Įmanytų pati mums dūtų pyragą, kad tik 
klausytumem.

Tėvas skaniai traukdamas Kasčio duoto popieroso du
rnus, atsiliepė:

— Tu Marceli, būk atsargi. Kad jau uriadniks užudi Sil
vestrą, tai tykos ir Roželį, kap katė pelį. Anam reiks sužinoti, 
kur tos knygelės dingst. Įkišk kur nors gilia į šyną.

— Tegul yška tas nevydonc. Ras, kap vakarykštę dyną, 
pamatys, kap sava varlaakį — piktai atsakė Marcė.

— Veizėkit, kyk žmonių gal nukentėti dėl toke menka 
daikta. Gera sako uriadniks: imkit skaityti maskoliškoms lita- 
roms ir galėsit skaityti, kyk tik benorėdami. Nieks nesakys nė 
pusės žodže — tarė Kastis.

— Vo Jergutėliau! — pasipiktino Vitienė — kap žmogus 
kataliks gal skaityti žemaitiškas kningas maskoliškai drukavotas! 
Kas anas drįstų nešti į bažnyčę?

— Et, mamunėli, juk tat mažmožis. Ar tokioms litaroms 
rašysi ar šokioms, bitik būtų ty patys žodžia. Išmoktumit ir 
paprastumit.

Dabar atsiliepė senis Vita:
— Na gera, jei mažmožis, tai kodėl any mus tap prisispy

rę dėl ano spaud? Nebijok — če unų gudria sugalvota — pri
imk tik anų knygas, veizėk, tūjau ir bus berašą mus į ruskius 
ir bus besiuntą popų ir begriauną bažnyčes. Žinom mas anūs,
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nebijok. — Bet kad bloga išein tas užsispyrims — vėl tarė Ka
stis. — Nė knygų, nė gazetų, nė jokios abrazovanijas nėr.

— Tepasikar any su sava gazetoms. Užteks mums — at
sakė nusipjovęs Vita.

— Vo mun tap rodos, Kasteli, kad any ne umžini. Paken- 
tėsma, rasit Pondzivs kitap surėdys. Juk negal būti, kad tokias 
sava darbäs — tokiu bažnyčelių draskymu, tokiu švenčiausioje 
Sakramenta išniekinimu neužtrauktų unt savo galvų Dyvą rū
stybės. Kap Kražiųse nesenta kad būva — pasakė Vitienė.

ir visi, pro kits kitą, ėmė pasakoti tą pačią istoriją, kurią 
Kastis vakar buvo girdėjęs Kruteklyje. Pragariškas, kruvinas vai
zdas kilo prieš jo akis. Šventos vietos išniekinimas, neregėtas 
maskolių nuožmumas, begalinių mylinčių Dievą žmonelių pasi 
šventimas. Jo širdis sugrudo, ir jis nė žodžio nebištarė „pra- 
vitielstvai“ apginti. i

. Ta diena, matyti, buvo tikra naujienų diena, nes taip jiems 
besikalbant, įėjo į trobą Paliulienė ir pranešė dar vieną žinią: 
kad Roželė stipriai apsirgusi. Vakar vaikščiojusi kaž kur, su 
šlapusi ir sušalusi kojas, ir dabar nė iš lovos jau nebkelianti. 
Dygulys, galva karščiu deganti, ne kitaip, tik „zapalene“. Ji da 
vusi jau salėtros su kanapių pienu — bet jei rytoj nebusianti 
geresnė, reiksią važiuoti daktaro. Ji dabar einanti ten nakvoti. 
Piemeniui koja prakiurusi ir išėjęs namo, viena Banienė neapsi
dirbanti su gyvuliais ir su ligone. Iš to rūpesčio dabar dar 
daugiau negalinti. Ką ir besakyti — juk ta viena duktė jei 
mirs, paliks viena, kaip tas paukštelis, nebus nė kas nukaršinąs.

Žinia buvo visiems skaudi, nes Roželę visi mylėjo. Ypač 
gailistavo Marcė raudodama, kad jei Roželė mirsianti, ji nė iš 
kur netigausianti knygelių. Vitienė minėjo Roželės išmintingu
mą, darbštumą ir širdies gerumą. Kaip Banienės kieme viskas 
esą pataisyta, sutvarkyta, kas galėtų pasakyti, kad ten vienos 
motriškos valdančios. Kad ir su pusininku gyvenančios, o vei 
zėk, kaip viskas laiku padirbta ir prisiveizėta. Tai vis Roželės 
darbas. O jos rimtumas — nepamatysi jos nei vakaruškose, 
nei vaikiams dantis rodant, kaip kitos kad darančios. Kas tokią 

I pačią gausiąs, tas tikrai laimę gausiąs. Tik kad ji vis nenorėjusi 
tekėti. O dabar gal Viešpats Jėzus pašauksiąs ją į savo nekal
tų mylimųjų pulką. Kastis klausės keisto jausmo slegiamas: 
tartum jo sieloje kaž kas ėmęs užpūtė žiburėlį, kurs švietė jam 
linksmai visą tą laiką, važiuojant į tėviškę. Tarės vaikščiosiąs 
pas ją, ji čia ateisiant, pajuokausiąs su ja, pasikalbėsiąs, padai
nuosiąs, kaip seniau kad būdavo, pasigirstąs jai... Ir šit nieko... 
Ar jis dar gaus prakalbinti ją bent žodeliu?

Į trobą nuolat kas nors ėjo. Tai vienas kaimynas, tai ki
tas, tai kokia smalsi ciocė, tai mergė kur drąsesnė. Gaspadoriai 
susėdę už stalo, prašė Kasčio papasakoti, ar nesirengiąs cieco- 
rius su kuo vajavoti, ar tiesa, kad žadąs pridėti žemės; ciocėms 
daugiau rūpėjo, kaip ten tame Peterburke atrodo, ar esą baž
nyčių ir kunigėlių. O mergės įpuolusios vis sakės atbėgusios
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su kokiu nors reikalu, sukinėjos po aslą, šaudydamos akimis į 
Kastį Kastis pasakojo seniams, juokės su mergėms, bet jo sie
loje vis nebebuvo žiburėlio. ■ ■

Ryto metą jis atsikėlė anksčiau ir tuoj au po pusryčių nu
ėjo su Marce atlankyti Roželės.

Šalna išdžiovino takus — gera buvo eiti ir gražu žiūrėti. 
Kastis senai jau bebuvo matęs saulę tekant, tad dabar gėrėda
masis veizėjo, kaip žvilgterėjus jai iš užmiškio, baltu plonu rū
beliu prisidengusi žemė iš pradžios švelniai paraudo, paskui, vis 
stipriau saulės glamonėjama, žibėte sužibo visa,, kaip tie brilian
tai, išstatytieji Peterburgo magazinų languose. Miškas stovėjo 
tylus ir iškilmingas, kaip bažnyčia. Senoje gauruotoje eglėje 
mitriai liuoksėjo voverėlė. Pamačius keleivius, stabtelėjo, atsi
sėdo ant paskutiniųjų kojelių ir pridėjus pirmąsias prie krū
tinės, smalsiai stebėjos į juos juodomis akelėmis.

— Ak, tu mylasis gyvulėli!— tarė Kastis. Tai Dievo ga
lybė — mąstė jisai. Musėk miesto žmonės dėl to ir yra dau
giau pasileidę ir Dievą užmiršę, kad nemato tos galybės. Nei 
je regi saulės tekant, nei nusileidžiant, nei laukų platybių nei 
miškų puikumo. Vis tik jų pačių darbai lenda į akis. Tad ir 
ima rodytis, kad visas Viešpats ir tėra pats žmogus ir savo 
protu jis viską gali. Nu niet, brat, toli gražu! Vot dabar Roželė 
serg ir kų tu če žmogus padarysi vynu savo protu?

Banienės kieme viena šeimininkė teplušėjo susirūpinusi ir 
apsiverkusi. Paliulienė buvo išėjusi pas pusininką, prašyti, kad 
važiuotų daktaro, nes Roželė buvo blogesnė ir pati prašė atvežti. 
Valandėlę pasikalbėję su Baniene, Kastis ir Marcė nuėjo į alkie
rių. Ten, ant baltų pagalvių, su baltais marškiniais ir balta ska
rele aplink galvą, gulėjo užsimerkus Roželė. Baltas buvo ir jos 
pailgas švelnus veidelis, tik ant žandelių raudonavo karščio ro
žės, o ant kaktos ryškiai juodavo plonos antakių virvelės. Ka- 
sčiui suspaudė širdį. Baltumas, užsimerkusi nejudri galva, tyla, 
ramybė—ar Roželė dar gyva, ar ji begyvens?

Roželė, kuri buvo užsnūdus ir negirdėjo svečių įeinant, 
pabudo dabar, priėjus jiedviem prie jos lovos. Ji atsimerkė, jos 
žvilgesys iš karto puolė ant blizgan čių Kasčio guzikų ir išgąstis 
išplėtė jos mėlynas akis. Bet tuojau pat ji pažino svečią, ir jos 
veidą staigiai užliejo raudonumo Danga lig pat baltos skarelės, 
o lūpos krustelėjo šypsodamos. '

— Na, Roželi, ir kų Če beprasima nia? parėjau į otpuską, 
vo ana lovo. Tariaus padainiūsma vedu, pajūkausma, senus 
laikus atsiminsma, vo kap reik—nieką. Ar tat reikėję tap daryti, 
Roželi, a?—juokavo Kastis, norėdamas palinksminti ligonį.

-r- Ji liūdnai šypterėjo.
— Kad, Kasteli, liga neklaus.
— Bet juk aš dar ryto nevažiūju atgal, dar yr laika. Pa

sveiksi dar, Roželi, ir dar pašoksma par muna išleistuves.
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— Gal tamsta greičiau pagydosi par rnuna budynę Vyns 
Pondzivs tų težina, Kasteli. Vo kad žmogus susergi, tai vis 
reik mąstyti aplink mirtį.

Kiek pasėdėjus, Marcė išėjo namo, skubėdama kepti duo
ną. Kastis dar pasiliko. Jis nė mąstyti nenorėjo apie grįžimą; 
tartum kas jį riste rišo prie tos baltosios lovelės. Šalia sėdėda
mas, žiūrėjo į Roželę ir mąstė, kad tai ta pati ir kartu ne ta, su 
kuria jis atsisveikino prieš trejus metus, Rods būva jam graži 
ir pirma, bet dabar dar daug, daug gražesnė. Niekados taip skai
driai nemėlynavo jos akys, nė taip meiliai šypsojo skaisčios lū
pelės; kaž kokia poniška ji dabar, panaši į kaž kokią šventąją, 
matytą kaž kame ant paveikslo. O ji valandėlę tyliai pagulėjus, 
atsiliepė:

— Ar žiną, Kasteli, juk aš išsigundau tamstą pamačius. 
Pasirodi mun, kad uriadniks.

— Nejaugi būva muni užmiršus, Rožėti? — nusijuokė Kastis.
—- Ne... taip iš miga pasirodi. Aš dabar anų ir sapne ma

tau. Saka tamstą, Kasteli, važiavus su anų sugauti Silvestrą. Juk 
tat n egal būti. Rasit uriadniks pavėžina šmotelį ir daugiau nieką?

- A, jau ir če atėjęs telegrams. Tysa, važiavau, bet nė aš 
žinojau, kas če do Silvestras, nė žinojau, kad važiūsma į jūsų 
kymą. Kap tik sužinojau, pamečiau uriadniką ir nudrožiau namo.

— Aš žinojau, kad esi Dyvą mylįs ir to nepadarysi.
Roželė vėl patylėjo, paskui tarė:
— Ar žiną, Kasteli, aš tau pasakysu vyną daiktą. Nieks 

nežiną, tik mamunėli, Silvestras ir aš. Juk uriadniks būtų radęs 
pry mūsų Silvestrą su visu tavoru, kad ne Paliulieni. Ana sava 
Benį išgruda stačia par laukus pranešti, kad uriadniks genas. 
Poni Dyvi dūk ana už tat dangų. Būtų pagrobęs Silvestrą, kap 
tas vanags vivėrselį ir munį būtų suėmęs. Oal ir mamunėlia 
būtų kliuvę.

— Dešimtį kartų reik pabučiūti Paliulienia į runką už tų 
anos gudrumą—tarė bastis. O ji, atsilsėjus, nupasakojo, ką pa
dariusi.

-o ’ '

Dabar Kastis viską suprato. Uriadnikui nebuvo apsisukus 
galva, tik nežinodamas kelio, jis davės suklaidinamas Roželės 
išvažiuotoms vėžėms. Nu maladiec mergelė! Ir apmauk tu mun 
tap tokį gudrų maskolį! Nu ne boba, nėmaž na boba. Dar 
kažin kelints vyrišks drįstų važiūti par Varmikį naktys metu. 
Juk tik biškiuką j šalį—ir tap gal nuskęsti, kap žiurki.

— Ar mana, Kasteli, kad nebijojau? Gera drebėjau. Bet 
reikėję gelbėti Silvestrą ir gana. Atsidaviau Dyva Apveizda ir 
važiavau.

Kastis juokės, mąstydamas apie uriadniko apsigavimą ir 
įsivaizduodamas jo kapMnavimąsi iš pelkės. Bet tuojau susizgri
bo, kad toks juokas visai nepridera jam, policijos valdininkui. 
Juk uriadnikas ginės tą žmogų, eidamas savo pareigą, tarnau
damas ciesoriui ir gasudarstvai. Ir jis, Kastis, būdamas cieso
riaus tarnystėj, taip pat turi būti ištikimas ciesoriui ir gasudar-
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stvai. Ir kas iš to išeina? Ar tas, kad jis turi liūdėti, kad Ro
želei pavyko laimingai .išsisukti iš uriadninko nagų ir kad tiria- 
dnikas (grimzdo į pelkę? Žinoma, kad taip, sakė jo sieloje 
tūnąs „akalotočnas“. Bet jis pats, Kastis Vita, griežtai nutildė 
jį, tardamas sau: „Ne, kad būčiau ne tik akalotočnu, bet paeiti 
gubernatorium, ir tat tik juokčiaus ir džiaugčiaus, kad Roželi 
išspruko — ir gana. Tik vyną bėda, kad ji gavo susirgti“.

— Bene iš tos kelionės ir susirgti, Roželi?
— Jau musėk taip ir bus. Sušlapau kojas, paskui dar visą 

naktį negalėjau užmigti, vis meldžiaus, kad tas uriadniks nenu
skęstų negyva. Juk kad ir maskolis, ale vis žmogaus duše. 
Nenoriu turėti unt sava sumenės nė kyno gyvastys. Sunku 
su toke našta gyventi, dar sunkiau mirti.

— Et, pikis neraus. Sako, sveiks esąs, kaip ridiks, vo 
pikts, kap šeškus.

— Gera, Kasteli, kad sveiks, tegul verčiau par munį neserg.
Matydamas, kad Roželė pailso bekalbėdama, ėmė kosėti ir 

dejuoti šonu, Kastis atsisveikino, prižadėjęs netrukus vėl ateiti, 
nes Roželė pasakė, kad jai tiek malonu esą, kad kas prie jos 
sėdįs. Jis norėjo dar sulaukti daktarą ir dasižinoti, kas yra 
Roželei, bet jam ilgai neatvykstant, nuėjo namo, paprašęs Paliu- 
lienės pranešti per Benį jo nutarimą.

Dabar jau nebužteko žvakelės užgesimo sieloje — skaudus 
nerimas, įsiskverbęs į kampelį, graužė ją nesiliaudamas. Kastis 
stebėjos pats savim. Del ko taip yra? Juk išgyveno trejus 
metus nei matydamas Roželės, nei rašinėdamas jai, o dabar, 
rodos, kad mirtų, pusė jo sielos mirtų kartu su ja. Jis, mat, 
nežinojo viso jos išmintingumo, drąsumo, gerumo.

Nė gražumėlio viso nežinojo. Kuda tam peteburgiškei — 
nė iš tolo. Jis buvo ketinęs parodyti Roželei jos fotografiją, 
pasigirti, paerzinti, bet neišdrįso. Eidamas per mišką, išsitraukė 
ją iš kišenės, pažiūrėjo. Tfu! papurgalvė, įsivypusi... Nė iš tola, 
nė iš tola!

Na tai kas? Parvažįusv unc į Peterburgą, vėl primirš Ro- 
želį ir vėl anoji bus gera, če Roželi daugiau patink, vo Pe
terburge anoji... Ne, ir Peterburge Roželi... tik kad Peterburgu 
Roželi nelabä, tetink — vot čto. Ana ir nevažiutų tin niekumet, 
savo mamunelės nepaliktų.

Paskui Kastis susizgribo, kad jo tie galvojimai gali būti 
visai tušti ir be reikalo, nes juk Roželė serga ir kažin, kaip dar 
bus. Tad nėra čia ko svajoti, tik reikia prašyti Dievo jai svei
katos. Tegul tik pasveiksia, tegul tik pasveiksta...

Po pietų atlėkęs Benis pranešė, kad daktaras pasakęs taip: 
je, sako, nemirs lig devintos dynos, tai pagys; vo je mirs, tai 
nieko nepadarysi. Vo liga esanti, kad plautia užsidegę.

Kitą rytą Kastis nuvažiavo į Užventį ir išklausęs mišių, 
nuėjo pas kleboną susitarti dėl atminimo. Klebonas, jau daug 
metų gyvenąs Užventyje, gerai pažino Kastį dar iš tų laikų, 
kada jis pusberniuku tebebūdamas, tarnaudavo prie mišių. Ma-
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löningai pasisveikinęs ir pasikalbėjęs apie reikalą, jis nusivedė 
Kastį į valgomąjį arbatos. Kastis žinojo kleboną esant juokdarį 
ir apykeistį, tad nesistebėjo, kai jis lyg, pasityčiodamas, lyg rim
tai, ėmė klausinėti, ar greit Kastis patiksiąs Peterburgo grado- 
nočalniku, ar dažnai geriąs čajų su caru batiuska, ar dar nesąs 
stovėjęs „pod viencom“ su kokia Akulina ar Tatjana ir kitus 
panašius dalykus. Juokdamasis, Kastis, kaip beįmanydamas, 
Šiaip taip atsakinėjo. Pagaliau, stipriai patraukęs iš savo beržo 
tabokinės, kelius kartus sučiaudęs, kaip iš gero karabino, ir su 
didele, mėlyna, languota nosine nusišluostęs nosį, klebonas pa
klausė, juokingai mirkčiodamas viena akimi:

— Na, o kaipgi, pandzieju, sekas registruoti, a?
Kastis nežinojo, ką atsakyti.
— Nesuprantu, aplink kokią registraciją tėvelis nori žinoti?
— Na, apie tą, žinai, pandzieju tų... visokių pandzieju... 

gražuolių.
Dabar Kastis kad ir suprato, bet vis tiek nežinojo, ką 

sakyti.
— Kaipgi—juk tat jūsų svarbus darbas, pandzieju. Svar

bių svarbiausis policijos darbas — na blago gasudarstva.
Kasčiui rados be galo nejauku. Jis pasijuto raustąs. Maišė, 

maišė su šaukšteliu tuščią stiklą, pats nebežinodamas, ar čia 
jau atsisveikinti ir eiti namo, ar sėdėti toliau.

Tuo tarpu klebonas, valandėlę žvarbiai į Kastį pažiūrėjęs, 
padėjo savo ranką ant jo rankos ir tarė:

— Žinai, Kasti, pandzieju, pasakysiu tau atvirai: be reikalo 
tu įstojai į tą policiją. Man gaila tavęs. Visados buvai dors 
vaikas ir dabar dar toks tebesi — mačiau, kaip gražiai meldeis 
ką tik bažnyčioj. Bet kas iš tavęs bus, kai ilgiau pabūsi toje 
pekloje, pandzieju? Oaila man tavęs, Kasti. Tat šuniška tarnystė. 
Tarnauji carui, mūsų šalies skriaudėjui ir neprieteliui, pandzieju. 
Jie čia mums bažnyčias drasko, žmones galabija, o tu ten JM 
kojas laižai. Tfu, pandzieju! Mesk viską po šimtą perkūnų ir 
grįšk namo.

Kastis beklausydamas — ką čia beslėpsi — net išsižiojo. 
Daug kas iš to, ką sakė klebonas, niekados nebuvo jam atėjęs 
į galvą.

— Lengva pasakyti, tėveli, grįžk. Bet ką beveiksi sugrįžęs?
— Kad tiek bėdos, pandzieju. Moki rašyti, esi dors žmo

gus, į urėdus kur nors paims. O gal ir užkuriomis išeiti gerai 
atsitiks. Ar neesi puikus vyrs? Ar negali palikti, pandzieju?

Tą pašnekesį pertraukė kamendorius, atėjęs pusryčių. Su
sipažinęs su Kasčiu ir sužinojęs, iš kur jis, ėmė klausinėti, kas 
atsitiko uriadnikui užpraėjusią naktį. Bet darė tai taip atsargiai, 
taip skersuodamas į Kastį, kad klebonas tarė:

— To akalotočno, rodos, nėra ko bijoti, kunigėli, pandzieju. 
Dar tame šlykščiame maskolių kailyje tebesėdi gers žemaitėlis. 
Bet ar ilgam? Aišku, pandzieju, atsargumas nepakenks. Ot,
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matai, kaip malonu būti policininku — kiekvienas, pandzieju, 
dors žmogus, savo kraštui kuo nors tarnaująs, iš tolo tavęs bijo.

— Bet juk aš, tėveli, tikta Peterburge teesu policija, če aš 
kap ir kiti žmonės — gynės Kastis, ir buvo besakąs — čę majo 
dielo starana — bet kaž kas sulaikė jam tuos žodžius burnoje 
ir jų vieton išstūmė:— Če ne muna kiaulės, ne muna pupas.

— Tat dar visa laimė, Kasteli pandzieju, visa laimė — ta
rė klebonas

~ Kaip iš pirties išėjo Kastis iš klebonijos. Na jau ir klebo
nėlis! Visuomet buvo keists, bet dabar jau su visu, matyti, bus 
persenęs ir gana. Je, mes jis, mat, tokią tarnystę pačiame Peter
burge — kap tat! Saviems jis nieko blogo nedarė ir nedarys, 
o Peterburge savo priedermę pildo ir gana. Kas įsakyta, tą ir 
daro, nie jevo dielo.

Iš klebonijos Kastis nuėjo pas uriadniką. Mandagumas 
reikalavo aplankyti jį ir pasiteirauti apie sveikatą po nelaimės, 
ypač kad ir buvo kvietęs. Be to, Kasčiui rūpėjo užuosti, ar jis 
kartais nenumano ko nors apie Roželę. Jei jai grūmotų koks 
pavojus, reiktų kaip nors ją gelbėti.

Ponas Djanov labai apsidžiaugė, sulaukęs svečią. Bema
tant atsirado ant stalo butelis „ačiščenos“ su užkandžiu, paso
dinęs Kaštį už stalo, uriadnikas ėmė jį vaišinti ir paliko nema
loniai nustebęs, kad jam išmovus stiklelį, svečias teprarijo gur- 
kšenelį. Ir taip lig galo.

—• Srazu vidna, čto niedavno na službie. Palaukit, atvažia
vę kitą kartą, mausit gal geriau už mane, nors, tiesą sakant, 
eto trudnovato.

Begerdamas, uriadnikas smulkiai nupasakojo, kaip kas 
buvę Varnių pelkėje, su ašaromis minėjo savo gražuolį arkliuką 
ir, įširdęs mušdamas su kumščia į stalą, pasižadėjo nenurimti, 
kol tas „prochvost“ kontrabandininkas neatsidurs Sibire. Tegu 
ten šąlą, kaip jis kad šalo tą baisiąją naktį. Kastis nudžiugęs 
įsitikino, kad uriadnikas manė Silvestrą laimingai pervažiavus 
per tą vietą, kur jam teko įsmukti ir įtarti Roželę nė sapne 
nesapnavo.

Kai jau visas butelio turinys pabaigė dangentis į uriadni- 
ko gelmes, Kastis atsisveikino ir nupirkęs kromelyje porą apel
sinų Roželei, nuvažiavo namo.

Pradėjo dabar jam slinkti neramios, nejaukios dienos. Mo
tinėlė lepino, kaimynai kvietė į bankietus, jis žaidė su jaunimu, 
mušė žiužį, gaudė pušį; mamunėlės liepiamas, rodė savo peter- 
burgiškės panos fotografiją, žadindamas pavydą, nuostabą ir 
pagavimą — o skaudaus nerimo kirminas vis graužė ir graužė. 
Nueidavo kasdien valandėlei pas Roželę, pakelyje prišliaužyda
mas gražių pušų šakelių, ir kaišiojo jomis alkierių, nes buvo 
girdėjęs, kad pušų kvapas esąs sveikas plaučiams. Roželė ma
žai tekalbėdavo. Kartais jis papasakodavo ką nors iš Peterbur
go gyvenimo, stengdamasis ją prajuokinti, kartais ji prašydavo
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paskaityti iš Kristaus Sekimo. Ir pamažu, aiškiai, savo sultingu 
balsu Kastis skaitė: _

— Ko ieškai čia aplink save, kad ne čia yra tavo atilsio 
vieta? Tavo gyvenimas turi būti danguje, o į visus žemiškus 
dalykus teturime žiūrėti, kaip pro šalį eidami.

Viskas praeina ir tu praeisi.
Žiūrėk, kad neprisirištūmei labai prie jokio daikto bijoda

mas, kad nepaliktumei jo vergu ir per jį nepražūtumei.
Tegu tavo mintis visuomet kyla pas Augščiausįjį ir į Kristų 

kreipk nesiliaudamas tavo meldimą...“
Roželė klausė nejudėdama, užsimerkusi, tik retkarčiais, at- 

vožus savo ligos apsunkintus vokus ir atkreipus į Kastį karščiu- 
žibančias mėlynas akis, sakė tyliai:

— Gražumėlis tos kningelės, Kasteli! Kožna žodeli bran- 
gumelis.. Nėmaž nebaisu mirti... Tata vis kningelės, Kasteli—be 
anų nė gyventi moki, nė mirti...

Vieną vakarą Marcė atnešė knygelę ištraukus iš savo slėpyklos. 
Jos įprašytas, Kastis sutiko paskaityti balsu, pirmiau liepęs užsklęsti 
duris ir uždengti langus.

Knygelėje buvo parašyta apie tėvynę. Pirmą kartą teko jam 
girdeli apie tokius dalykus, ir juo jis skaitė, juo juto, kad jo 
galvoje tartum atsidaro koks langelis, pro kurį skverbias šviesa. 
Tysa parašyta, tysa. Tėvyni trauk pry savis, nieką nepadarysi. 
Kas sava, tas myla ir gana. „Ir dabar yra didvyrių, tik jie ko
voja žodžiu — rašo ir platina knygas..“ Tysa, tysa. Šit Silvestras 
— juk kožną valandą gal anų sugauti žundars ar uriadniks. Su
kinėjas, slapstąs, kap tas zuikelis... Juk daug tokių Silvestrų.. 
Juk ir Roželi.. Dabar unc nusimana klydęs sakydams, kad vis 
tyk, kokias litaras... '

Vieną rytą atbėgo Paliulienė sakydama, kad Roželė esanti 
blog esnė ir prašanti kunigėlio. Pusininks išvažiavęs į Lūkę, tad 
Banienė labai prašanti, gal Vita padarysiąs tą malonę, atvešiąs.

Vita neatsisakė ir tuojau pat ėmė rengtis važiuoti o Vitie- 
nė su Kasčiu nuėjo pas Banienę kunigėlio sutikti.

Tylėdamas, lyg kapas, ėjo Kastis paskui motyną, o galvoje 
jam sukos, kaip malūno ratas, viena mintis:

— Vot ir nesulauks devintos dienos... Vot ir nesulauks...
Palūkėjęs troboj, kol motriškGs apgerbė ligonę, Kastis 

paskui įėjo į alkierių ir Švelniai prisiartino prie lovos galo. Su- 
žydravo didelės akys iš po juodų blakstienų ir pažiūrėjo į Kastį, 
kaip į kaž ką labai tolimą. Jis paklausė nedrąsiai:

— Ar laba esi slabni, Roželi?
— Sunku alsūti... Tap lauku kunigele...
Kastis žiūrėjo, kaip tankiai ir sunkiai kilnojos jos krūtinė, 

kaip sopulingai čiaupės pabalusios lūpos, kaip suplon ėję piršte
liai spaudė rąžančių. Urnai jis išgirdo tas lupeles šnibždant:

— Jegu kū supykinau, atleisk, Kasteli.
— Kū tu muni supykinsi,balandėli, kū tu muni supykinsi!.«
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Kastis pajuto savo akis tvinstant ašaromis ir pasišalinęs į 
alkieriaus kerčią, atsisėdo ten, pasirėmęs galvą su ranka. Tuo 
tarpu alkierius buv > pilnas judėjimo. Banienė verkdama tripi- 
nėjo be nuosaikos po aslą, nebesuvokdama, nei ką atnešti. Vi- 
tienė su Paliulienė apdengė stalą balta staltiese, padėjo apvožtą 
torėlką, ant jos užtiesė kitą staltiesėlę apkaišė žaliomis rūtų ša
kelėmis, per vidurį pastatė juodą kryželį iš šalių dvi žvaki. Sla
vė aslą, tiesė divonėlius. Kastis žiūrėjo į tą ruošą ir mąstė, kad 
gal jau rytoj tame pačiame kambaryje bus dar didesnis rengi
masis. Ne be minkštoje lovelėje gulės Roželė, bet ant kietų 
lentų, tarp tų pačių žvakių, prie to paties kryželio. Nebežydruos 
pro juodas blakstienas šviesingos akys, glaudžiai užspaustos am
žinai^ kad nebaidytų žmonių.. Kaip su peiliu badoma skauda 
širdis. Kodėl viskas virto taip keistai? Kodėl ji susirgo, kaip 
tik jam parvažiavus? Kad, nevažiavęs, Peterburge būtų_ išgirdęs 
ją mirus, būtų biški pasigailėjęs, poterėlius už jos dūšelę su
kalbėjęs ir daugiau nieko. O dabar...

Juk uriadniks ar tiek sušlapo, o kas jam pasidarė? Siurb 
sau šnapsą, kaip siurbėlė, ir gana. O ši nabagėlė... Tiesa para
šyta toje knygelėje — kaip senovėj didvyriai galvas dėjo už 
tėvynę, taip dabar kovotojai žodžiu. Ir Roželė juk tokia kovotoja...

Iš giliausių sielos gelmių pakilo tylus balsas: „kad Roželė 
savo sveikatos nesigailėdama, pavojaus neatbodama, gelbėjo 
Silvestrą, tu su uriadniku važiavai jo gaudyti“. Toks tylus bal
selis, o toks skaudus.

— Aš nežinojau! Aš nežinojau! — ginas Kastis.
Tuo tarpu Vitienė priėjusi sako:
— Eikiam iš čia, Kasteli, kunigėlis jau atvažiū. Troboje 

jau besą ir daugiau žmonių. Visi eina į priemenę ir suklaupę, 
pradeda giedoti.

Kasčiui motyna liepia priimti kunigėlį. Jis padeda kunigė
liui išlipti iš ratų, atima nuo tėvo terbą ir varpelį ir skambinda
mas, veda kunigą į alkierių. Išeidamas iš ten, dar kartą žvelgia 
į Roželę ir mato ją rankeles sudėjusią, visą džiaugsmu nušvitu
sią, žiūrint į kunigėlį. Troboje Kastis klaupias prie pat alkie
riaus durių ir ima giedoti kartu su visais. Ir kiekvienas giesmės 
žodis yra jo sopulingos, malonės meldžiančios sielos dalelė, 
klojama po kojų tam augštajam Svečiui, kurs atėjo viešėti pas 
Roželę.

O Jėzau, Jėzau mano maloniausis,
Saukiu prie Tavęs aš žmogus pikčiausis, 

Susimilk ant mūsų!
Pabaigę vieną giesmę, pradeda antrą, paskui trečią. Alkie

riuje vis tylu.
— Musėk iš visa gyvenimą — šnibžda Vitienei Paliulienė.
Iš visa gyvenimą — mąsto Kastis begiedodamas. Iš toke 

trumputelaiče gyvenimą. Kap žalę rūtelį, kų tik pražydusę, nu
skins anų Viešpats Jėzus ir pasidygs savo sodni.,. vo kas če 
beskleis tas kningeles, kur tap gražia kalba a'plink Anų?

31



Anuomet 217
■ I — I ' I———■ I I,        —- - -'■'- ■■ ■ , —

. > ■ •

Alkieriuje suskambėjo varpelis. Kastis adarė duris ir įėjo, 
o paskui įsigrūdo kiti. Paliulienės palaikoma, Roželė klaupias 
lovoje priimti Viešpaties Jėzaus. Blankios rankelės sudėtos ant 
krūtinės, o iš po juodų blakstienų du sidabriniu čiurkšteliu te
ka per baltą veidą?

— Corpus Domini nostri Jesu .Christi custodiat animam 
tuam in vitam aeternam — kalba kunigėlis.

Roželė nesupranta lotyniškų žodžių, bet visi siela žino ir 
jaučia, kad štai pats Jėzus Kristus ateina pas ją į amžinąjį gy
venimą jos nuvesti. Dangiška laimė pripildo ją ir visas tas že
mės gyvenimas atrodo jai dabar nešvariu skurliu, kurį numetus, 
ji su baltu, kaip sniegas, ir žibančiu, kaip saulė, rūbu, įeis į 
Viešpaties pokilį.

Dabar kunigėlis su Šventu Aliejumi tepa jos akis, rankas, 
kojas, o Kastis mąsto sau, kad tai tos pačios kojelės bėdulytės, 
kur sušlapo ir nušalo, tėvynės numylėtoją begelbėdamos, tos 
darbščios rankelės nabagėlės, kur nešiojo knygeles, mokančias 
mylėti Dievą, ir ta galvelė vargdienėlė, tokia gudri ir išmintinga 
Dievo garbei.

Išlydėjęs kunigėlį į vežimą, Kastis paprašė tėvo, kad grįž
damas atvežtų daktarą. Žmonės jau buvo išvaikščioję namo, 
Vitienė išėjo pas kaimyną prašyti nuvežti daktarą atgal į Užventį, 
Banienė ėmė ruoštis virtuvėje, Paliulienė apie gyvulius — ligo
nei sarginti tepaliko vienas Kastis. Jis vėl įėjo į alkierių. Juo
dą rąžančių rankose laikydama, ji gulėjo užsimerkusi ir Kastis 
manė ją miegant. Bet ji, atvožus vokus, tarė:

— Sėskis čia pat, Kasteli, noru kaž kų pasakyti.
Kastis atsisėdo pas lovą. Ji kalbėjo:
— Aš jau musėk mirsu, Kasteli. Porą metų davinėjau tas 

kningeles — jau kits įprata skaityti — dabar nebus kas dūdųs. 
Tu, Kasteli, turi palikti muna vyto. Mesk tų savo Peterburką, 
grįžk. Tin par ilgą laiką vis tyk užmirši sava kalbą ir atšalsi 
pry savo tikėjimą. Visas miestą gražybės, visi turtą, visa garbė 
— vis tata nieką, Kasteli. Tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė, 
išskyrus mylėti Dyvą ir Jam pačiam tarnauti. Atėjus mirimą 
valanda, tas tėr myla, kų esi padaręs Dyva garbia. Kningeles 
beskleisdamas geriausia tarnausi Dyvu. Ar prižadi, Kasteli? . Aš 
melsūs už tavį, kad Pondzivs tau padėtų dirbti tų šventą darbą... 
Ar prižadi?

Mėlynos, karščio išplėstos akys melsdamos žiuri į Kastį, 
blanki ranka tiesias, ima jo ranką ir spaudžia prie sudžiūvusių 
lūpelių.

Kastis puola ant keljų ir verkdamas, lyg vaikas, bučiuoja 
tas nusilpusias, karštas rankeles.

— Prižadu, Roželi, prižadu!
Daktaras, apžiūrėjęs ligonę, nutarė, kad nesą dar taip visi

škai blogai ir dar nereikią nustoti vilties. Kasčiui pasirodė, kad 
tame juodame rūsyje, į kurį jis jutos įstumtas, švystelėjo žibu
rėlis. ' Rodos, dabar jis tepajuto visa siela, kokia butų laimė,
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kad Roželė pagytų Jis nebegalėjo pasėdėti vietoje. Viskas ja
me maišės, sukos, kunkuliavo—nusiminimas, viltis, duotasis pa
sižadėjimas—blaškės baisiame sūkuryje, lyg jūros bangos, audrai 
siaučiant. Rodės jam, kad jis turi kaž kur eiti, kaž ką padaryti, 
bet nežinojo kur ir ką. Išėjęs iš Banienės kiemo, jis greitais 
žingsniais ėmė eiti tuo keliuku, kuriuo Roželė vežė Silvestrą, bet 
nuėjęs beveik lig pat Varnių, staigiai atsigręžė ir, lyg stumiamas, 
nukeliavo savo namų linkui į mišką, eidamas tiesiai į gerai ži
nomąją vietelę. Ten, gražioje aikštelėje, tarp pušų ir eglių, stovėjo 
šimtametė pušis—milžinė su prikalta prie jos koplyčėle, kurioje 
Švenčiausioji Motyna su~scptyniais kalavijais pradurta širdim, laikė 
ant kelių savo nužudytąjį Sūnų. Koplyčėlėje blizgėjo karoliai, 
aplink pušį kabojo nublukę kaspinai ir pajuod avę vainikai. Ty
lu buvo čia ir ramu, kaip dykumoje, pačiame žemės gale. Liek
nos eglės ir liemeningos pušys stovėjo sargybą, kad joks bal
sas iš pasaulio šventvagiškai nesudrumstų tos šventosios vietos 
majestoto, ir rimtai ūžė, kalbėdamos, choru savo maldas.

Štai kur Kasčiui reikėjo eiti. Jis atsiklaupė prieš koplyčėlę 
ir žemai pasilenkęs, spaudė savo karštą kaktą prie šaltos pušies 
žievės. Siela puolė kniūpsčia prieš Viešpaties sostą ir be žo
džių meldė pasigailėti. Pagydyk, Viešpatie, Roželę pagydyk! 
jis prižadėjo jai, metęs viską, pareiti čia ir tarnauti Dievui, bet 
ką jis beįveiks vienas... Dabar prieš paties Dievo veidą jis tvir
tai pasižada grįžti — jei ji pagis — ir kartu su ja darbuotis Jo 
garbei.

Atsikėlęs, Kastis stebėjos pats savim. Tylu ramu buvo jo 
sieloje. Visos audros nutilo, visos bangos nurimo. Tartum jis 
būtų pabudęs, sunkiai, baisiai sapnavęs. Tvirtas pasitikėjimas 
nušvietė jį, kad Dievas priėmė jo apžadus.

— Pagis, pagis! — prieteliškai siautė aplinkui miškas.

-k

Tuojau po Kalėdų Kastis visai atsisveikino su Peterburgu 
o dar prieš užgavėnes pakėlė su Rožele nognas vestuves.

Ir aš ten buvau, midų alų gėriau, 
Per burną varvėjo, 
Dantys neregėjo.

Marija Pečkauskaitė.
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Iš R. Tagorė’s.
Mėgau aną smėlingąjį krantą, kur apleistose kūdrose an

tys krykšdamos nardė ir vėžlys saulės atokaitoj šildės, kur 
užklydusios žvejų valtys nendrėse slėpės — vakarui vos atėjus.

O tu mėgai tą giria apaugusį krantą, kame bambuko 
medžių tankmė šešėlius kaupė savo gilumoj, kur moterys ąso
čiais nešinos traukė ilgu vingiuotu taku.

Toji pati upė mudviejų tarpe teka ir tą pačią pasaką abiem 
krantam čiurlendama seka. Klausau jos vienumoj, po žvaigž 
dėtu dangaus skliautu, gulėdamas smėlingam krante, ir tu jos 
klauseisi pakrantėj sėdėdama beauštančio ryto šviesoj. Tačiau 
tu nenugirdai tų žodžių, kuriuos mano siela suprato, o aš nie
kuomet nesuseksiu tų paslapčių, kurias upė atskleidė tau.

Idėjų keliais.
Prieš pradėdama dėstyti šio straipsnio tolimesnį turinį, 

norėčiau kiek išsitarti apie straipsnio atsiradimo priežastį. Kam 
teko turėti reikalų su platesniais visuomenės sluogsniais, o ypač 
susidurti su ateitininkijai priešingais žmonėmis, tai, gal, ne vie
nam teko išgirsti, kad ateitininkai, jų nuomone, esanti labai 
siauro masto organizacija, neturinti visai žmonijai bendrų, t. y. 
socialinių požymių. Šios rūšies priekaištų neteisingumas būdavo 
aiškinamas atskiriems asmenims ir kam tik papuolė, bet pilnai 
ir aiškiai ateitininkai savo visuomeniškumą tegalėjo išrodyti 
vien savo kolektyve pajėga, visos organizacijos galingu pasirei
škimu. Atskiri, vieši patarnavimai valstybei, kolektyvus sąjūdis 
į tautinį darbą, gausus kreipimasis į Lietuvos liaudį savo mok
slo žiniomis ir 1.1., visa tat pakankamai išaiškino ateitininkų 
srovės teigiamą nusistatymą visuomenės klausimais. Bet, reikia 
nepamiršti, kad visas tas pasireiškimas eina per vieną centralizuotą 
kolektyvų vienetą, vardan vienų, bendrų ateitininkijos principų.

„Naujosios Vaidilutės“ skaitytojos taipgi yra ateitininkės, 
tad ir čia dėstomosios bendrai ateitininkijai mintys liečia ir jas. 
Čia proga pastebėti, jog apie ši mūsų laikraštėlį „Naująją Vai
dilutę“ kai kas (kurių yra nemaža ir tarp ateitininkių-ų), yra ne 
visai teisingos nuomonės; yra mūsų mergaičių, kurios šiuo 
laikraštėliu nesidomi, nes, girdi, čia ne mūsų reikalai gvildenami, 
bet čia mergaitės ruošiamos vien į vienuolišką gyvenimą, o ku
rios tokio pašaukimo neturinčios, tai, girdi, „be reikalo šven
tuosius mėgždžioti“. Šiam klausimui giliau paaiškinti ir ski
riame šį straipsnį, o kadangi „Nauj. Vaidilutės“ skaitytojos yra 
ateitininkės, tai ir joms yra taikomi bendrieji sprendimai.
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Ar ruošiasi ateitininkas visuomeniškam gyveimui? Kad geriau 
įsitikintume, tikslesnių išvadų gautume, reikia giliau panagrinėti 
kiekvieno asmens, kaipo visuomeninko, tipas ir jo pareigos, 
nusistatymai.

Imkime mūsų krikščioniškosios-visuomenė1 bendrąjį idealą 
Absoliutą, kurio visi siekiame, — visų mūsų gyvenimo keliai 
sueina į vieną. Bet, kol savo idealo nesame priėj ę, jis pasiekia
mas tik pomirtiniame pasaulyje, tie mūsų keliai neina viena 
vaga ir net labai daug vienas nuo kito skiriasi. Tas kelių skir
tumas yra tik įvairus pasirinkimas šio pasaulinio gyvenimo 
priemonių tam idealui siekti. Iš mūsų idealo kelių labiausia 
skirtingu yra du, juodu beveik prieš vienas kitą pastatyti, betgi 
galop sueina į vieną bendrą tikslą —- idealą.

Vienas ryškiausias krikščionybės idealo siekti kelias yra vie
nuolynas, ir tai nereiškia, kad juo einant būtinai reikėtų kuriame | 
vienuolyne apsigyventi, ne, gali atskiras asmuo laisvai apsispręsti 
sekti vienuolynų nustatytąsias idealo siekimo priemones. Čia žmo
gus, gerokai pažinęs pasaulį, patyręs, kiek jis pilnas yra purvo, 
nuodėmių, pamatęs, kaip menkas, silpnas ir bejėgis yra žmogus 
šiame pasaulyje, kad čia žemėje jokiu būdu negalima išnaikinti 
nuodėmės, pasiekti Absoliutą, kad veltui yra aukojimasis pasau
liui, nes kiek yra dirbta, gyvybių aukota, prisiminkime nors ir 
pirmuosius krikščionis, o pasaulyje purvas nuodėmė nemąžta; nors 
civilizacija kyla, atskiri proto ir sielos galiūnai žengia į priekį, 
bet masinės pasaulio žmonijos asmenybė, jos siela nė kiek 
nėra pažengusi, greičiau tik reiškiasi vis naujose formose. Visa 
tai supratęs, pasukęs pirmuoju keliu, žmogus nutaria atsitraukti 
nuo pasaulio, kuris savo pagundomis dar gali ir jį, kartais, 
įvelti į biaurųjį chaosą; toks žmogus visa savo siela, veržiasi 
tiesiu keliu į idealą, jį vieną temato, jam paaukoja savo gyveni
mą. Pasaulis jam tesąs vien laikinas tyrimo metas, kurį turįs 
kantriai pakelti, kad užsitarnautų amžinojo gėrio pasaulį, pasaulis 
jam tesąs vien pavojingas lieptas į amžinąją laimės karaliją, tad tuo 
lieptu reikią žengi atsargiai, nesižvalgant ir skubinant kuo grei
čiausia juo pereiti. Kartu su šio pasaulio gyvenimo ignoravimu 
(gal, šis terminas kam gali pasirodyti ir pergriežtas, bet, taip 
sakydamos, mes norime suprasti tai, kad šiuo pasauliu ne tik 
nesitenkinama, bet ir nesinaudojama, o gyvenama vien laukiant 
amžinojo gyvenimo), žinoma, ignoruojamas ir kūnas, vien šio 
pasaulio gyvenimui terelkalingas, — pamiršti kūną ir aibes įvai
riausių jo reikalų, gyventi ir tobulėti vien siela, tesinaudoti gy
venime vien jos tobulinimo priemonėmis, — Šis kelias yra toks 
tiesus, kad nuo pirmojo žingsnio juo žengus ligi paskutinio 
regima šviečianti idealo žvaigždė, vien ja sotinamas!, ja gyve
nama, nuo jos spindulių akių nenuleidžiama; nejaučiama, jog 
šalimais to kelio puotauja triukšmingas pasaulis.

Tai yra tiesiausias ir tikriausias krikščioniškajam idealui 
siekti gyvenimo kelias, ir jis lengvas keliauti jei tik žmogus tei-

i
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singai suvokia jo principą: vienai vienam, be jokios pasaulinės 
paramos, eiti tuo tiesiu keliu ir nė mažiausiai valandėlei nenu
leisti akių nuo idealo žvaigždės, šviečiančios kelionės gale, už
miršti pasaulį, žemiškąją laimę. Ir todėl Šie keleiviai, einą Šį tie
sųjį kelią, nėra visuomenės žmonės, jie „miršta pasauliui“, jie 
yra atskiri individai, dvasios galiūnai, jau viena koja bepradedą 
žengti į dvasios karaliją. Ir jei jie dar pažvelgia į pasaulį, žmo
niją, tai tik kaipo augštesnieji, atsipalaidoję nuo šio pasaulio 
purvų, žiūri jie į visuomenę, tiekia jai pamokymų vien iš pasi
gailėjimo, kaip turtuolis dvasioje glaudžia po savo sparnu ne
turtėlius; jei jie ir veikia visuomenės naudai, tai tik kaipo ekstra- 
ordinarūs jos dalyviai, nes tarp jų ir masinės visuomenės nėra 
sąveiksmio, abipusės savitarpinės įtakos, lygios darbo plotmės.

Daug painesnis, sunkesnis ir klaidesnis yra antrasis žmo
nijos kelias į tą patį krikščioniškąjį idealą. Tai yra kelias pasau
linių žmonių, visuomenininkų. Čia žmogus daugiausia dėmesio 
kreipia į šio pasaulio gyvenimą, jį stengiasi panaudoti galutinojo 
idealo tikslams. Kiekvienas žmogus jaučia, kad ne be reikalo 
esąs į pasaulį leistas, bet turįs atlikti jame tam tikrų pareigų. 
Šiuo gyvenimo keliu eina didžiuma, atsiskiria nuo jų tik ypa
tingieji, nepaprastos sielos, galiūnai, pakilę augščiau Šio nuodė
mingojo pasaulio; šiuo antruoju keliu taip pat neina ir įvairūs 
atsilikėliai patvirkėliai. Daugumos šiuo viduriniu keliu einančiųjų 
tikslas yra eiti į klaidųjį pasaulį, į visuomenę, sutapti su ja, gy
venti joje, ir tik tą paprastą, vingiuotą kelią kreipti į augščiau- 
siąjį idealą, pasiekiamą tik tada, kai bus tinkamai atliktos ir. už
baigtos šio gyvenimo pareigos.

Nelengva keliauti šiuo vingiuotu keliu, nes, jam kryžiuo
jantis skersai ir išilgai, ne visuomet kryžkelėje šviečia idealo 
žvaigždė, dažnai pirmiau reikia pereiti visus takus ir šuntakius, 
pažinti ne vien gera, bet ir bloga, kol atatinki vėl Šviečiančią 
žvaigždę. Lengviau pasiekti tolimojo idealo žvaigždė, nuo jos 
nė mirktelėjimui akių nenuleidžiant, negu daug kartų ją vis, 
klaidžiojant pametus, iš nauja atrasti, iš gyvenimo sūk lydimų 
vėl iš nauja į ją artintis; lengviau ėiti į sąmoningai užsibrėžtąjį 
tikslą vienam, į nieką neatsižvelgiant, negu eiti kartu su didžiule, 
abejojančia minia, esant neatskiriamam jos dalyviui. Pasaulis 
įvairus* ir klaidus, ne kartą keleivis paskęsta jo smulkmenose. 
Bet čia drauge žmogus turi šventos pareigos pats savo laisva valia 
per tas smulkmenas, per gyvenimo pagundas kelionės žvaigž
dės ieškoti ir ją rasti, perbridęs gyvenimo purvą, gerai pažinęs 
ne vien džiaugsmus, malonumus, bet ir išgėręs „šios ašarų pa
kalnės“ karčią taurę, turi prasiskinti kelią į amžinybės laimę.

„Gyvename visuomenėje ir jai priklausome; visuomenėje 
turime matyti save ir savo naudą, o savyje — visuomenę. Kaip 
svarbu yra pažinti save, taip sva’rbu ir pažinti visuomenė, kaipo 
savęs visuma, savo ypatybių pilnatis, nes tik per ją ir su ja mes 
artinamės į bendrąjį žmonijos idealą“. (Iš L. B.).
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Ateitininkija yra dauguma mūsų moksleivijos ir turi būti 
visa moksleivija, tad ir jos principiniai pasau lėžvalgos pagrindai 
yra nukreipti ne į ekstraordinarius gyvenimo narius, ne į genijus, 
ne į žmonijos išimtis ir ne į kokius ypatingo mąsto žmones, 
bet tik į bendrąją žmonijos didžiumą; ateitininkų idėjiniai takai 
yra visiems paprasčiau šiem s sielos žmonėms prieinami ir atran
dami, jei tik jais eiti nori; ateitininkuos pareigos visuomenėje 
nėra abstrakčios, bet konkrečios, ji yra pasirinkusi tą sunkųjį 
kelią, kuris veda į visą visuomenę, į pasaulį, kad paskui savo 
sielos žinijos galios vedami eitų drauge su visais mūsų žmonė
mis į gėrį, į laimę, į absoliutą. Tad nereikia manyti ir bijoti, kad 
ateitininkų keliai atitrauktų nuo pasaulio gyvenimo, atvirkščiai,— 
ateitininkas yra tikras pasaulio žmogus, visuomenininkas.

Redakcijos prierašas. Čia išdėstytos draugės mintys 
yra bendros visiems ateitininkams, tai tėra tik įvadas straipsniams, 
kuriuos ji yra pasižadėjusi „Naujajai Vaidilutei“ parašyti apie 
moterų pareigas visuomenėj, atsižvelgiant į čia nurodytąsias dvi 
kryptis. Stud. P. Or-tė,

Kūčių diena.
Nubudau, matau, jog visai jau šviesu. Puolu prie lango. 

Rytai geltonuoja. Saulė rengiasi tekėti. Kambaryje aš tik viena. 
Apsidairiau aplinkui save, ir pasidarė man nejauku. Kilo liūd
nos mintys, gaila pasidarė man, kad esu pasilikusi tik viena; 
man gaila buvo, kad tą dieną negalėjau eiti klasėn, negalėjau 
matyti malonių mokytojų. Tuomet dar didesnis liūdnumas apė
mė sielą... Staiga pradėjo mane mintys traukti iš kambario: — 
ten, kur nėra žmonių, kur nėra jokio gyvio, o vien tik platūs 
laukai ir ošiančios girios... kurios nori sapnus man tyliai, jaus
mingai pasakyti. — „Eikš prie manęs sesele, prie manęs liūdnoji. 
Aš tau dainą niekados negirdėtą padainuosiu, kaip nieks ne
dainavo ir krūtinė nuvargusi tavo atsikvėps sapnų saldumoje, ir, 
gal, suprasi tu mano dainas. . Iš gėlių gražiausių, nupinsiu tau 
vainiką, kurio dar nieks neturėjo, nematė...“

Kaip sniegas lengvutis, kaip gėlės gražiausios, plaukė sva
jonės tylios ir skaisčios, skatindamos sielą kovoti su ilgesio sie
loms... Ir miško monai nuramino, liūdnumo ir gilaus ilgesio apim
tą sieįą.

Žiūriu, prasidengus lango uždangalą, kaip tryška aušra 
savo auksinėmis spalvomis, kaip uždega ji visą padangę.

Pakyla aukštyn saulutė, savo silpnučius rausvus spindulė
lius atremia į langus, tartum norėdama daug ką pasakyti, daug 
sutiekti įšalusiai žemei malonumo, kyla ji vis augštyn ir augštyn.

Visą dieną liūdna buvo; kaž ko laukiau, kaž ko geidžiau, 
tačiau sulaukti nieko negalėjau.
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Sulaukusi Kūčių vakaro, po iškilmingos vakarienės, ruošiausi 
bažnyčion. Išėjau gatvėn, apsidairiau ar nepamatysiu kokios 
draugės, einant taip pat bažnyčion. Žiūrėjau plačiai ir toli, bet 
tamsoj nieko nemačiau.

Naktis. Vos išėjau iš kambario, į mane papūtė skaidrus, ’ 
šaltas nakties vėjelis; pajutau, kad kvėpuoju. Kvėpuoju noriai, 
pasigėrėdama, kaip iš ąsočio geriu orą. Koks gražus dangus, 
pirmą kartą, rodos, tokį matau. Įskliaustas taip augštai, vos 
besumatyti gali, prie jo krašto kažin ar ir beprieisi kuomet.... .... ........ . ..
Žvaigždės, rodos, net anapus dangaus kur ten žiba, viena kitos 
toliau. Ten toliau ant dangaus mėnulis teka. O aplinkui mies
te taip miega visi, taip tylu. Negalima, rodos, tokioj naktyj nei 
nusišypsoti, nei slėpingumo paversti į juoką.

Tylu. Vien vėjelis pučia, vien suūžia jis, pralėkdamas pro 
mane. Ir, rodos, man, kad ir gyvenimas žmogaus, kaip tas vė
jelis tamsioje naktyje, bėga — leKia jis greitai, lekia smarkiai, vis 
priekin ir piekin... Viską palieka, viską tik kartą pamato. Tik 
buvo čia, o jau ir nubėgo į nežinomą, nei neatspėjamą, vietą, 
ką pamatys, nežino, nei kur sustos.

Atėjus bažnyčion, radau daug žmonių, kurių veiduose bu
vo matyti daug džiaugsmo ir prakilnumo, bet man vis ilgu liūd
na, troškimuose paklydusi neramioji dvasia vis kenčia.,.

Žavėtojas vakaras, mielas, kaip vasaros rytas, neduoda ra
mybės nei tarp žmonių. O gražūs jūs dangūs tamsiai mėlynieji, 
koks mielas gaivinąs oras., apmiršta širdyje ir laimės neieško. 
Tik vėjelis ausyse dar skamba, kartodamas — „Man liūdna!“

Prasidėjo bernelių mišios, suskambo varpai, sugrojo or
kestras, choras kartu giedojo gražias Kalėdų giesmes, sveikin
dami užgimusį Atpirkėją. Atsiklaupusi prieš altorių, rodos, re
gėjau gimusį Kūdikėlį, rankas ištiesus sveikinau garbinau Išga
nytoją—Garbė Tau Visagali Išganytojau visam pasaulyje!“ *

Pasibaigus pamaldoms, valandėlę meldžiaus Visagaliui, kad 
suteiktų man pajėgų moksle, ypač mūsų Gerbiamajam Direkto
riui laimingo gyvenimo, kad duotų jam jėgų, vesti moksleiviją 
doros keliais.

Rodos, trumpas tas laikas, bet daug jame galima įvairumų 
pastebėti: ūkanotų, giedrių, tykių ir gražiai kalbančių gyvenimo 
valandėlių. Mane ilgesys vis kankino, bet jo nepaisiau: kovojau 
pilna vilties, o jis nutilo, kaip ramus pavasario rytas, nutilsta po 
audringų žiemos kovų.

Nereikia man nieko. Likimas galingas — tik meilės žmoni
jos ir mokslo šviesos... Aukštaičių Jaunuolė.

?
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Jadvyga Dransfeld.
(1871—1925).

Didžių sielų gyvenimo takas — erškėčių takas. Kentėjimai 
sielą, kaip koks genialus dailininkas stovylą, pradžioje tašo ir 
kala, paskiau lygina, vėliau išbaigia ir pagalios išdailina ir išgra
žina, Kryžiai ir kentėjimai didžioms sieloms pilnai atsklei- 
džia slaptingą šio gyvenimo prasmės-uždangalą,-aiškiai parody- 
dami žmogui Apvaizdos skirtą uždavinį ir galutiną tikslą. Ir tai 
žmonijos istorijos faktas, kad Augščiausias didžias sielas visuo
met erškėčių keliais veda.

Iš tokių sielų yra ir Jadvyga Dransfeld,, kuri nuo pat jau
nystės ligi karsto kentėjimų ir kryžių buvo lydima ir kurią jos 
tautietė Marija Wilkens, vadina ją tautos motina, Vokietijos ka
talikių moterų judėjimo vadove ir keliarode, jaunuomenės spau
dos rėmėja, poete ir didžiąja siela.

Gimė ji 1871 m. vasario mėn. 24 d. ramiame Westfalijos 
kampely iš tėvo Klemenso Dransfeld’o (vyresniojo girininko) ir 
motinos Elžbietos. Jadvyga vos tik ketvirtus metus eidama ne
tenka tėvo, o aštuonerių metų būdama nustojo mylimos moti
nos, kuri, po vyro mirties palikusi našlė, visa siela buvo atsi
davusi savo kūdikiams auklėt, diegdama jų sielosna gilaus re
ligingumo daigus ir žadindama juose pamėgimą visa to, kas 
gražu, kilnu ir šventa. Mirus ir motinai, jaukus tėviškės židinys 
galutinai sugriūva. Žiauraus ir negailestingo likimo ištikti našlai
čiai, broliai ir sesutės, išsiskirto pas gimines. Taigi, jau anskty- 
boj jaunystėj Jadvyga praranda tai, kas kūdikio gyvenimui tė
velių globoje teikia jaukios šilumos ir nesudrumsto kūdikiško 
džiaugsmo. Ji palieka visiška našlaitė, ką jos įspūdinga ir tro
kštanti meilės siela skaudžiai atjaučia. Apie savo jaunystės die
nas pati Jadvyga kartą yra prasitarusi, kad jos jaunystė yra pra
ėjusi be gėlių kvapo, be šviesių prošvaisčių ir skaisčių atspindžių.

Laikas nebesulaikomai bėga, ‘ našlaitė auga — jos gabus, 
gilus protas veržiasi prie mokslo, bei susidėjusios apystovos 
tik pradžios mokyklą leidžia baigti. Tačiau ji tuo negali tenkin
tis. Apystovoms kiek pagerėjus, ji privačiai ruošiasi bent pra
džios mokyklos mokytojos teisėms gauti ir 1890 m. Paderborn’e 
išlaiko egzaminus. Įgijus mokytojos cenzą dideliu vargu 
ir savo pažįstamų protekcija, gauna vietą Seserų Uršuliečių lai 
komoje mergaičių mokykloje Werly (Werl). Dabar busimoji 
didi veikėja visą laisvą laiką sunaudoja toliau save lavint ir 
pasiruošt aukštesniosios mokyklos mokytojos teisėms gauti.

Čia Jadvygą ištinka vėl naujas smūgis: įsigali kaulų teber- 
kulozas, nuo kurio ji neapsakomai skaudžiai kenčia. Įsigalėjusi 
liga stipriai ją sukausto ir prirakina prie lovos. Dabar skaudžioj 
mokykloj Jadvyga mokosi apgalėt kūną su visais jo skausmais 
ir dvasią pavergti, savęs išsižadėti, ir skaudžiam likimui stačiai
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į akis pažiūrėti. Jos valia darosi nebesulaužoma ir tvirta, kaip 
geležis; dvasia, galingai pasireiškusi ir skausmų išvarginta, kūną 
paverčia klusniu dvasios tarnu ir, tarsi, šventykla joje gyvenan
čios dieviškojo dvelkimo pripildytos sielos. Tuberkuliozo ligos 
padarinys tas, kad po sunkios ir skaudžios rankos ir kojos ope
racijos ant visados palieka raiša.

Jos skaudžiausis kentėjimų laikas yra ir rimčiausias darbų 
laikas. Ligos prirakinta prie lovos ir kentėdama skaudžiausias 
operacijas, energingai ruošiasi aukštesnės mokyklos mokytojos 
egzaminams ir mokyklų vedėjos teisėms gauti, kas jai puikiai 
pavyksta. Dar nepasveikus, išlaiko egzaminus savo kambaryje, 
kur taip pat ir atlieka egzaminų praktikos pamoką.

Skausmų mokykloj gimė ir jos kūrybinė dovana. Savo 
eilėse ji išlieja savo troškimus, ilgesius, kančias ir džiaugsmus. 
Skaudus jos likimas dar ilgą laiką grūmėsi su besiveržiančia prie 
laisvės, išganymo ir laimės siela, kol pagalios visi prieštaravimai 
darniai susiharmonizavo ir pati kančia jai tapo laime, kurios dėka 
ji visa savo esybe galėjo įsigilinti (Amžinąjį Idealą ir jame 
ilsėtis. Mokėjimas skaudų likimą ir gyvenimo smūgius sunau
doti savęs vidujiniam tobulinimui daro šią moterį nepaprasta ir 
pagarbos verta. Šiuo momentu ji padeda tvirtą pamatą visiems 
savo būsimiems darbams ir nebekintamiems pasaulėžiūros nu
sistatymo principams.

Vos tik sveikatai kiek sustiprėjus (nors visai sveika jau ji 
niekad nebuvo), siekdama tolimesnio savęs lavinimo stačiai kar
žygiška ištverme dirba ji mokslo srityje. Aukštąjį mokslą eina 
Bonnoj ir Miunstery, o savo studijoms praplėsi vyksta į tolimą 
Italiją, Prancūziją ir Šveicariją. Vaisingai užbaigus savo studijas 
ir visašališkai išsilavinus, pagalios Jadvyga grįžta į savo mylimą 
Vestfaliją, kad visiškai atsiduotų savo pasirinktam mokytojos 
pašaukimui, kurį visa siela buvo pamėgusi. Pasirinkdama pašau
kimą ji neapsiriko, nes jos asmenyje harmoningai pynėsi gilus 
religingumas, aiškus dėstomųjų dalykų mokėjimas, nepaprastas 
kalbingumas, didelis savo pareigų supratimas su kitais įgimtais 
mokytojai bei auklėtojai gabumais. Aukštai vertindama protinį 
darbą, ypatingu būdu gebėdavo pabrėžti savųjų mokinių dorines 
pastangas ir savęs tobulinimą. Šiam reikalui parašo net visą 
eilę dorinio turinio jaunimui skirtų gražių apysakų, kuriose kelia 
amžinųjų dėsnių supratimą ir doros principų pamėgimą. Ačiū 
ne tik įgytam, bet ir įgimtam jos gabumui, paprastos apysakos 
darosi gyvos ir įdomios. Savo mėgstamoje darbo srity Jadvyga 
dirba didžiausiu atsidavimu ir save užmiršdama. Netrukus ji 
tampa Pedagoginių kursų ir Aukštesniojo licėjaus vedėja. Šiose 
įstaigose besidarbuodama pilnai pribręsta tiems visuomeninio 
gyvenimo darbams ir didžių organizacijų vadovavimui, kurie ne
tolimoj ateity jos laukia.

1905 m. gyvo reikalo spiriamą kukliai ir nedrąsiai paima 
redaguot katalikių moterų laikraštį „Christliche Frau“, kurį vai 
singai ir veda iki 1920 m., kada tampa išrinkta visos Vokietijos
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Parlamento (Reichstago) nariu. Plačiai supranta moteries už
davinį pilnutiniam gyvenime, taigi ne vien šeimoj, virtuvėj ir 
Bažnyčioj, kaip dauguma ligi tol kad manė, bet ir plačioj visuo
menėj bei politikoj, kad ateity į jį įnešus ką nors naujo ir dau
giau dvasinės kultūros.

Tuo reikalu ji energingai ruošia katalikes moteris aiškiai 
šiems uždaviniams suprasti ir gyventi. Didžiausias jos nuo
pelnas Šioj srity tai ne kaipo rašytojos, bet kaip gyvo žodžio 
menininkės ir Katalikių Moterų Sąjungos vadovės. Ji rimtai 
sprendžia kiekvieną moterį liečiančią problemą ir tvirtai stato ka
talikės moters gyvenimo krypsnį. Pirmoje vietoje, savo kalboje, 
kuria kalbėjo 1912 m. dideliame moterų kongrese Berlyne, savo 
minčių gilumu ir švelniai skambančiu balsu sužavėjo savo klau
sytojas ir pasižymėjo kaipo didi žodžio menininkė. Jos žodžiai 
visuomet plaukė iš gilaus religingumo gelmių kiekvieną klausi
mą gvildenant, kiekvieną problemą sprendžiant ir dėlto nuosta
bu, kad savo prakalbomis didžiausiai paveikdavo. Kongreso 
tikslas buvo parodyti plačiai visuomenei moterų judėjimo tiks
lus ir uždavinius. Šiame protestantizmo centre, dauguma dalyvių 
buvo nekatalikių ir kai kurie klausimai tarėjo būti įvairiai spren
džiami. Jadvyga kalbėdama nuo katalikių moterų frakcijos, drąsiai 
ir džiaugsmingai kelia kilnius katalikybės principus ir religinės 
praktikos vertingumą. Iš šių punktų eidama ji rimtai ir pagrin- 
dingai sprendžia kiekvieną moterį liečiantį klausimą.

Be gilaus religingumo ir šviesaus išlavinto proto įvairius 
klausimus spręsti, jos žodžiuose ir darbuose galingai reiškiasi 
karšta tėvynės meilė, kuri ypatingu būdu veržiasi jos kalboje di- 
deliausiame moterų susivažiavime Breslave, kalbant „Apie mo
terų pajėgas ir tautos vargą“. Nuo šiol nei vienas moterų su
sivažiavimas be jos neapsiėjo. Ji tampa katalikių moterų centru, 
aplink kurią visos grupuojasi. Tais pačiais metais ji išrinkta 
Vokiečių Katalikių Moterų. Sąjungos pirmininke, kad visai jai va
dovautų. Kat. Moterų Sąjunga tuo metu dar nebu\o tvirta ėko 
nominėj bei politinėj kovoj už moterų lygias teises ir neturėjo 
dar nusistačiusi griežto bei aiškaus krypsnio. Jadvyga Drans
feld, stojusi jos priešakyje, šią organizaciją žymiai sustiprino ir 
suteikė katalikės moters gyvenimui aiškų krypsnį. Pirmiau
sia reikėjo išspręsti klausimas, ar bendrame moterų padėji
me eiti kartu su liberalinėmis srovėmis, ar katalikėms skirtis? 
Kadangi pasaulėžiūros klausimuos su kitų įsitikinimų srovė
mis nėra galimas susitarimas, nutarta katalikėms skirtis ir 
tik bendrais moterims rūpimais klausimais draugingai ir solida
riai jas remti. Katalikei moteriai aišku, kad tik Kristaus įkurtoj 
karalijoj ji yra pilnai pribrendusi ir pilnateisė, todėl ir visas ka
talikės moters veikimas ir gyvenimo krypsnis privalo būti sta
tomas ant Šio pagrindo.

Katalikės moters asmenybės išauklėjimui Jadvyga kuria ’ 
lavinimosi ratelius, kuriuose sprendžiama svarbiausi moterų 
uždaviniai ir moterų judėjimo problemos. Kilus bent kuriems
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pasikėsinimams moterų klausimą užslopint, ar bent iš užbrėžtos 
linijos nustumti, Jadvyga drąsiai stoja Sąjungos priešaky ener
gingai ir rimtai gindama jos reikalus. Gyvai persiėmusį Sąjun
gos reikalais ir moterų judėjimo klausimu, ji vyksta iš provin
cijos į provinciją, iš miesto j miestą, pagaliau iš sodžiaus į 
sodžių ir visur gražiomis, turiningomis kalbomis žadina iš ap
snūdimo nesusipratusias moteris ir kuria Sąjungos skyrius. Ji 
energingai organizavo žadindama ir keldama moterų susipratimą 
ir puikiai vadovavo galingai augančiai Vokietijos Katalikių Mo
terų Sąjungai. Nuo 1913 m. iki 1925 m., tai yra iki jos mirties, 
Vok. Kat. Mot. Sąjunga iš 36.000 narių, išaugo iki 240.000_narių. 
Sąjunga jungia ir kunigaikštes, ir miestietes, ir sodžiaus ūkinin
kes, ir darbininkes. Giliu dalyko supratimu ir kalbingumu 
Jadvyga laimi ne vien Sąjungai narius, bet ir moterų judėjimui 
draugų aukštose įtakingose sferose Drąsiai ir autoritetingai 
gausingų susivažiavimų posėdžiuos reikšdama mintis filosofišku 
dalyko supratimu, giliu religingumu, net kitatikiams sudarydavo 
įspūdžio, kad tai yra viršžemiška esybė, tarsi, viena iš tų moterų, 
apie kurias senieji germanai buvo susidarę nuomonę, kad joms 
yra įgimta viršžemiška išmintis.

Jos universalus išsilavinimas, pažymingi gabumai įvairias 
problemas sprendžiant, veikiai tapo plačiai žinomi. Jadvyga vei
kiai buvo pakviesta į Vokietijos Katalikų Mokytojų Sąjungos - 
valdybą, kur iki savo mirties eina Centro Valdybos nario ir 
Literatūros Ratelio pirmininkės pareigas. Kaip Kat. Mot. Sąjun
goj, taip ir čionai susivažiavimuos ir susirinkimuos gražiomis 
turiningomis kalbomis kelia aikštėn amžinuosius idealus, karštai 
ragindama ne tik jais grožėtis, bet ir gyvenime vykdyti. Giliai 
sujaudinančiais žodžiais visumet pabrėžia, kad katalikės moky
tojos svarbiausias uždavinys, be protinimo ir auklėjimo, duoti 
savo auklėtiniams Dievo ir Bažnyčios įsakymais pagrįstą aiškų 
pasaulėžiūros nusistatymą kovoje su šių dienų dvasinėmis sro
vėmis. Kalboje „Katalikė mokytoja ir pasaulio taikos idėjos“ 
tiekia rimtas mintis pabrėždama, kiek tikrai atsidavusi savo 
pašaukimui mokytoja gali nuveikti ir prisidėti pasaulio taikai 
įvykdyt. Ši didi organizatorė niekumet nepamiršta kelti aikštėn 
sutelktinių pajėgų galią ir organizacijų svarbą.

1914 m. ištikus didžiajam pasaulio karui, o su juo dide
liam vargui, mūsų veikėja skubav į liaudį ir jai save aukoja, nes 
tenai mato didžiausią reikalą. Čia nelaimės ištiktoms ir skau
daus vargo Slegiamoms šeimoms neša paguodą, suraminimą, 
nurodo įstatymais nuniatytų palengvinimų ir, matydama trūkumų 
valstybinio aparato sutvarkyme, stipriai ugdo mintį, kad sugriau
tos tėvynės atstatymo darbe ir moterys aktiviai galėtų dalyvauti.

Pralaimėjus karą ir taip didžiai nelaimei kritus ant Vokie
tijos pečių, vargas ir skurdas dar labiau padidėjo. Išardytų šei
mų ir badaujančių skaičius dar labiau padidėjo. Jadvyga, moti
niškos užuojautos vedina, leidžiasi į tolimą Ameriką ieškoti 
materialinės paramos išalkusiems našlaičiams ir išardytų Kat.

4
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Moterų Sąjungos skyrių atstatymui, iš kur grįžta su dideliu lai
mėjimu. Dabar jos karštai mylinti siela neša nelaimingiesiems 
ne tik dvasinę, bet ir medžiaginę pagalbą.

Valstybei sudužus, ji politiniu sugebėjimu kreipiasi į Tau
tų Sąjungą ieškodama paramos iš nauja savo tėvynei atstatyti. 
Su politine išmintimi joje jungėsi ir intuicinis nujautimas, kurio 
dėka ji nujausdavo įvairias galimybes. Prirengi m ui moterų po
litiniam veikimui, Jadvyga steigia valsfybišką-politinę moterims 
mokyklą, kad paruoštų sąmoningas savo teisių gynėjas ir tin
kamas Seimų atstoves. Moterų teises vertino ir laikė nauja mo
teriai pareiga, prie kurios ji privalo prisiruošti, šalia bendrų vy- 
rams ir moterims reikalų, moteris dar privalanti į politiką įnešti 
ką tai nauja, savotiška.

1919 m. ji tampa išrinkta Tautinio Prūsų seimo nariu, o 
1920 m. įeina į visos Vokietijos Parlamentą, kuriame nenuilsta
mai darbuojasi ligi savo mirties. Parlamente ji laikėsi Centro 
partijos politikos, eidama Pirmininko pavaduotojos pareigas. Sa
vo ypatingąjį uždavinį Parlamente ji matė kultūrinėj politikoj. 
Čia Jadvyga uoliai budėjo moterų teisių, jaunuomenės apsaugos 
sargyboj nuo bet kuriuo pavidalu pasireiškiančios nedorybės ir 
išnaudojimo. Motinystės globa, jaunuomenės auklėjimo ir dori
nimo reikalai, psichopatų ir kitų nelaimingųjų globa — buvo 
jos jautriai prigimčiai spirginami klausimai. Visur ir visuomet ji 
savo darbus remia giliu religingumu, sąžiningumu ir apsimtų 
pareigų supratimu bei atsakomybe už jas. Ji visumet mėgdavo 
pabrėžti, kad kiekvienas darbas ir kiekvienoj srity savo galuti: 
noj sąskaitoj privalo tarnauti žmogaus sielai. Parlamento parti
jų kovose Jadvyga laikėsi taikinančios politikos, veikė įtakingai.

Paskutiniai jos gyvenimo metai buvo naujų kryžių metai, 
nes prie senesnių jos negalių ir nusidirbimo prisidėjo dar tul
žies akmenų ligos atakos. Tačiau, nežiūrint šių visų negalių, su 
karžygišku pasišventimu ir geležine energija ji ėjo ir toliau pri- 
simtas pareigas. Stačiai reikia stebėtis, kaip ši silpna serganti 
moteris galėjo pakelti tokią daugybę darbų. Juk patys triuškmin- 
gi Parlamento plenumo posėdžiai ir ginčai, be to, frakcijų posė
džiai ir įstatymų paruošimai ir apdirbinėjimai, kiek jai reikalavo 
sveikatos ir energijos, o prie to dar važinėjimai po provincijas. 
Bet jos dvasia buvo stipresnė už visokias kūno negales ir ligas.

Triukšmingam didžių miestų sūkury pavargusi ilgėjosi nuo
šalumo ir džiaugsmingai traukdavo į ramų, tylų savo numylėtą 
Verlį, kur, nuošaliai įsigilinusi į A m ž i n ą j į D ė s n i ų Davė
ją,, ieškodavo naujų savo kūnui ir sielai pajėgų. Čia ji studi
juodavo, spręsdavo sunkiausias problemas, apmąstydavo prakal
bas ir įrodymus, kol visa tai įgydavo aiškios, tarsi, permato
mos formos. Šį tylų, ramų Verlį ji pasirinko ir savo amžino 
poilsio vieta.

1925 m. kovo m. 13 d, atlikus sau skirtą uždavinį, ši di
di darbininkė ramiai užmerkė akis, kad pradėtų naują, kilnesnį 
gyvenimą.
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A. a. Jadvyga Dransfeld buvo moderną moteris, pilna šio 
žodžio prasme. Ji buvo drąsi, kilni ir ištikima šv. Bažnyčios ir 
savo tėvynės dukra. Tokie žmonės yra artimi ne tik savo tau
tai, bet ir visai žmonijai.

Daugiausiai pagal M a r i ją Wilkens*) parašė
 M. R

Ji mirė su skausmu.
Ji guli jauna, kaip audros pakirsta gėlė ir blaškosi mėtosi 

skausmų surakinta.
Naktis. Baisi, tamsi naktis. Kambary taip tamsu, jog ten, 

kur du langu, vien niūkso neaiškūs šešėliai. Už langų, tarsi 
neramiosios dvasios, nerasdamos kapuose ramumo pakyla su 
skausmu ir su vėju žūtbūtinę kovą kovodamos, dūksta, kaukia, 
švilpia. Tarsi gieda jos pasauliui piktą pagiežos dainą. Kieme 
liūdnai joms pritardamas kaukia šuo.

Visi miega saldžiai užmiršę dienos rūpesčius. Tik ji viena 
klausosi tos baisios nakties dainos. Jos siela nerimauja, dau
žosi, blaškosi su baisiuoju vėju. Jai karšta, slopu.

Prieš ją atsiveria oedugnė, o ji slenka krenta jon, ir pasi
neria nežinios, nebūties bangose. Ją kaž kas supa, neša ir ji 
nieko nebejaučia. Vėjas už lango labiau kaukia. Aplinkui tamsu. 
Kas tai griaudžiai, kerštingai dejuoja.

— Kur gi ji — mąsto ji sau, nejaugi pragariškos bedugnės 
nasruose? Kas taip skaudžiai, bevilčiai dejuoja? Nejaugi pra
žūties jūrės taip šėlsta. Kas tai niūkso toje paslaptingoje tam
soje? — Tai baisios šmėklos tiesia į ją rankas, tarsi prašo pa
galbos. Kartais baisiai, sarkastiškai nusikvatoja. Kas tai būtų?

Ji juk nemiega, ji jaučia, kad krūtinėj gelia, o jos siela dau
žosi. Kur ji, kas ją supa, iš kur tös baisios šmėklos?

Griežtai, monotoniškai muša laikrodis. Tas aidas perskro
džia tą baisią nykumą. Jis pažadina ją, primena jai gyvenimo 
tikrenybę. Urnai pranyksta šmėklos. Tik aplinkui tamsa, tik 
vėjas kaukia.

^Baisus sapnas—mano sau ji. — Kodel-gi galva tokia sun
ki, išdžiūvusi burna, krūtinėje trošku. Ji siekia ranka stalelio 
link, sugraibo geriamą stiklą, taip rūpestingai motutės pagamintą. 
Drebančiomis rankomis prineša prie išdžiuvusių lupų. Dantys 
į stiklą barška. Užgeria—taip geriau pasidaro krūtinėj.
• i n ■— t—"i “j

*) Laikrašty „Mädchetibildung auf christlicher Grundlage“ 1925 m. 
18 Nr. <
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Sveikos mintys liūliuoja jos sielą. Širdy verda keisti jau
smai. Kaž ko gaila, ilgu. Kaž ko dar norisi, bet drauge ir bai
su. Kaž kas taip liūdnai virpina dar niekad nepaliestas stygas 
ir jos taip keistai skamba. ■' _' '

Kodėl taip liūdna? Nejaugi toji širdis taip liūdnai dainuo - 
ja, kad amžiams nutiltų? vėl mąsto ji. — Taip būtų gera ramiai 
užmigti su ta daina ir niekad jau nebatsibusti! Niekad nebejau
sti, nebapsivilti.“

Ir neša ją mintys atminimo bangose. Štai ji sėdi gegužės 
burtų papuoštame sode. Sodas apdengtas paslaptingu, šiltos 
naktužės skydu. Virš sodo plauko, būry žvaigždučių, mėnulis 
Taip nepaprastai gražus jis tuomet išrodė! Ji apsvaigusi žiedų 
aromatu, draug su lakštingalės dainele, kyla svajonių sparnais 
padangėn. Pina kilnių jausmų vainiką.

Daug ji atsimena tokių gegužės pavakarių, tik jos svajonės 
darėsi kas kart realesnės.

Kartą jos sielos aukure sutvaksėjo amžinoji ugnis ir ėmė 
skleistis palaimos šilima. Gimė šventas ilgesys. O jos sieloj 
buvo tiek meilės, jog, rodėsi, jos užtektų visam pasauliui, ji 
mylėjo paukščius. Su karšta meile bučiavo žiedus, drauges. Tik 
su giliu liūdesiu žiūrėjo į žvaigždes. Ji norėjo ir jas apkabinusi 
priglausti prie liepsnojančios krūtinės. Žvaigždutės aukštai—jų 
nepasieksi. Ji siųsdavo40ms savo ilgesį, kurs buvo jos žydin
čios sielos aromatas, ir kilo, kilo siela padangėn.

Dažnai joje kildavo klausimas: Kodėl tie žiedai taip 
greit peržydi ir lieka tik sudžiūvę stagarai? Nežinojo ji vargšė, 
kad ir jos siela nevisuomet žydės. Ji nežinojo, kad tai tyrai jos 
meilei ir bus lemta užgesti, o liks vien aštrus skausmas, amži
nas apviltos sielos skundas...

Kur dingo tos nekaltos valandos,—galvoja ji dabar,—kada 
aš nežinojau, jog širdžiai neužtenka mylėti, jog ji nori būti my
lima? Nebesugryž jau jos niekad. Skaudaus ‘ gyvenimo užgrū- 
dintą, skausme subrendusią širdį nebsuvilios vaikystės sapnai... 
Sielos žaizdos jau nebeužgįdysi niekados, niekados...

Taip gražūs svajonių rūmai žuvo, o kad juos vėl tokius 
sukurtum! — ar begrįš tas giedrusis sielos pavasaris? — Ne. 
Kam gi gyventi, jei kas buvo gražiausio gyvenime turi žūti? 
Geriau, kad toji nepasitenkinanti širdiš užmigtų, nurimtų am
žinai, jeigu likimas jai laimės nežadėjo... Greičiau ateiki 
palaiminta valanda, kada ant amžinos gyvybės aukuro ga
lėsiu padėti savo gryną, nesuteptą, tik gyvenimu apviltą širdį, 
kada galėsiu nebeklausyti tų jos graudžiųjų dainų! — meldėsi ji.

Nejau tu jau užmiršai pasišventimo kelią, kuris dar tau 
laimę žadėjo — prabilo siela — juk tu kantriai buvai išmokusi 
juo eiti!

Pravirko širdis atminusi tą skaudųjį kelią. Ji ėjo juo: Bet 
taip sunku juo eiti be laimės kibirkštėlės, kuri suteiktų jėgų, at
gaivintų. Ir pradėjo širdis vėl savo dar liūdnesnę pasaką. Ji ne
benorėjo gyventi. Ją amžinybė vien dabar viliojo.
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Mergaitė vėl pajuto bedugnę, kurioje ji vėl plaukė, skrido. 
Vėl kaž kas ją pradėjo supti ir rodėsi jai, kad ji plaukia amžinybėn.-.

Laikrodis vėl išmušė. Ji pabudo. Vėl pasijuto gyvenanti. 
Vėl troško ir gėrė. Už lango nutilo audra. Buvo tylu, tik lai
krodis vienodai tvaksėjo, o tarsi jam, tik nevienodai, pritardama 
smarkiai plakė jos širdis.

Motutė, uždegusi žvakę, rūpestingai ją apklostė. Tik pažiū
rėjusi jos akysna, ūmai pabalo, o dvi didelės sidabrinės ašaros 
nukrito ant karštų, raudonų dukters skruostų, kurios širdį irgi 
sugilo, tik jos degančios akys džiovino ašaras. Ji ištiesė liguis
tas rankas, apkabino motinos kaklą ir priglaudė savo karštas 
lūpas prie motinos šaltųjų ir ilgai bučiavo jos raukšlėtą veidą.

— Ar negeriau tau, Juzyte?— klausė rūpestingai motina. 
— Tu taip karščiu degi.

— Man taip dabar yra gera, motute! Tur būt, aš jau gy- 
siu!!. — Mėgino ją raminti Juzė. Bet motinos širdis jaučia nelai
mę. Taip liūdnai paglosčius! jos šilkinę galvą, atsisėdo prie jos 
lovos ir gailiai, taip tyliai raudojo. Juzė jautė, kad jos širdis vis 
tankiau plaki, o kaž kas ją slegia, slegia. Ir viską suprato... Jos 
veidas išreiškė nežemišką skausmą, mintis ją kankino. — Ką 
gi gero aš atnešiau pasauliui? — klausė ji dabar savęs — gi
miau ir be pėdsako pranyksiu. Vien tik motutė gailiai apraudos. 
Tiek buvo gerų norų, pasiryžimų. Tiek žadėta — kas gi ište
sėta? Ar pasitenkins Praamžis vien mano nesutepta Širdimi, 
kurią aš atnešiu jo aukurui? Ar užteks Jam mano skausmo 
ašarų? O, kad dar pagyvenčiau!

Gyventi, gyventi karštai dainavo širdis. „Dar pagyventi, at
siekti savo idealą“ — troško sielą.

O tuo tarpu gyvenimas ir mirtis įvedė baisią dvikovą ir 
barėsi.

— Tu nedavei jai laimės, sakė mirtis, ji trokšta mano tei
kiamo ramumo. Ji turi būti mano.

— Ji dar nori gyventi. Matai, kaip ji kankinasi, kaip kur
sto savo gyvybei gęstančią liepsnelę. Ji dar turi būti mano! —■ 
karščiavosi gyvenimas. Tuo tarpu pergalė slinko mirties glėbin.

Juzė pakilo, maldaudama ištiesė drobines rankas j kryžių 
ir silpnu, bet taip trokštančiu balsu maldavo:

— Gyventi, gyventi, gyventi!..
— Ji jau mano, pasididžiuojančiu pergalės balsu sušu

ko mirtis,— mano, mano.
Juzė krito ant motinos rankų ir vos begirdimu balsu su- 

kukždėjo:
— Mirštu... Sudiev, motute, ir tu neatsiektoji žvaigžde!.. 

Sudiev... — dar norėjo ką ten tarti, bet amžinybė jos lūpas už
čiaupė. Ir mirė ji jauna...

Ji gulėjo tarpe gėlių ir degančių žvakių, balta it angelas. 
Viskas aplinkui mainėsi — tirpo, mirksėjo, vyto. Tik jos jau 
nam veide sustingo amžinai nebeišnyksiąs skausmas, ilgesys 
kaž ko neatsiekta, neįvykdyta... Padauža,
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
Mergaičių ateitininkių konferencija 1925. m.

(Tęsinys iš 4 sąs. 188 pusi).
Nuoširdi padėka ir prielankumas spindėjo visų veiduose. 

Aid. Kolesinskaitė visų mergaičių vardu dėkoja gerb, profeso
riui už jo darbą bei pasišventimą ir drauge atsiprašo už mūsų 
klaidas, kurias papildėm nestropiai platindamos savo organą ir 
už jį neatsilgyindamos.

Įstatų klausimu kalba Aid. Kolesinskaitė. Nurodo kokiomis 
sąlygomis jai teko tie įstatai ruošti. Buvo kebli padėtis, nes 
nežinojo bendrų norų ir troškimų. Ji siūlo išspręsti ar įstatai 
mergaitėms reikalingi ar ne. Kyla diskusijos, kuriose dalyvauja 
p. Karvelienė, studentės Labanauskaitė, Mažylytė ir daugelis kitų 
draugių moksleivių. Balsavimas išaiškino dalyką: įstatai reika 
lingi. šį įstatų projektą nutarta nesvarstyti, nes daugumos at
stovių buvo pripažintas netiksliu ir, antra, mes būdamos bendros 
org-jos nariai neturim teisės šį kartą priimti įstatų. Naujiems 
įstatams paruošti ir santykiams nustatyti išrenkama 3-jų asmenų 
komisija. Jon įeina Labanauskaitė, Jonkaitytė ir Krasnickaitė.

„Nauj. Vaidilutė“ visų dalyvių pageidavimu turės eiti ir to
liau į kiekvienos at-kės pastogę, kelti naujų minčių, šviesti ne* 
paprasta šviesa ir teikti būtinų ir gražių žinių.

Įstatų ir „Naujos Vaidilutės“ reikalai sutvarkyti pavesta 
būsimai C. Vald. Merg. Reik. Vedėjai.

Pabaigoj konferencijos kalba stud. Labanauskaitė pabrėžda
ma, jog mes tik darbu galėsime atsiekti dvasinio augštumo, 
tik atlikdamos savo pareigas apginsim savo teises. Stud. Mažy
lytė kalba apie savęs tobulinimą. Duoda pavyzdžių iš gy
venimo. Sąvo švelnia ir gražia siela ji užburia visų sielas ir 
visų mintys, atrodo, susibūrusias į vieną ratą stengiasi drauge 
pakilti augšfumon, kur tik tegali rasti pilną atsaką į abejones 
ir kovas.

Paskiausiai iš jaunų širdžių išplaukia skambūs ir visuomet 
brangūs at-kų himno žodžiai. Jų aidai kyla salėj, tai buriasi, tai 
sklaistosi ir galop skrenda ten, kür brangūs tėvučių namai, kur 
rūtų darželiai, pasakyti senoms motulėms ir skaisčioms sesu
tėms, jog mes čia susirinkusios pynėm ateičiai gražų vainiką.

* ❖

Taip atrodė mūsų konferencija. Nemanau labai gilintis 
visą jos eigą, nes gal nebūtų į ką. Tik noriu kejetą žodžių tarti 
dėl jos. Si konferencija atvaizdavo, draugės, mūsų dvasią. Pa
rodė, kiek ji pasyvi, parodė, kaip mes nemokam taikyti į tikslą: 
ieškom formų, neturėdamos pakankamai turinio ir drauge paro
dė, kiek yra pas mus idealizmo, gerų norų ir pasišventimo, ku
rie tėvynei daug žada. Tikėjomės ir rengėmės prie didelio triu
kšmo ginčų, nes buvo manoma kelti atskiros merg-Čių org-jos
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klausimas ir svarstyti įstatus; sulaukėm tylos, susitaikymo ir no
ro eiti savais keliais prie bendrų idealų. Ne karšti ginčai, didelė 
energija čia viešpatavo, bet tylus galingas nuoširdumas, arti
mumas.

Tikiuos, kad sesutės ieškos naujų tobulinimosi kelių, ug
dys dvasios pajėgas ir paskui sudarys formas, atatinkančias mo
teriškajai prigimčiai ir pareigoms. A. S.

Telšiai. Šalia kitų Lietuvos at-kių mergaičių kuopelių 
veikia ir Telsnr^teitininkės. Jos, galima pasakyti, tęsia jau se
nai pradėtą savarankišką darbą. Tas darbas, rodos, vis vystos, 
tobulinąs. Juo einama prie įsisąmonėjimo, visiškai savarankiško 
mergaičių veikimo. Jos savo darbu, aktingumu aiškiai parodo, 
kad mergaitės puikiausiai galėtų savarankiškoj kuopoj gyvuoti, 
galėtų jai vadovauti, sugebėtų ją tinkamai tvarkyti. Tat galima 
tvirtinti iš to, kad jos šiais metais turi savo rankose visą ben
dros kuopos vairą. Jos sudaro didesnę dalį bendrosios kuopos 
valdyboj, jų daugiau dalyvauja visose, komisijose, jų daugiau 
dalyvauja ir visuose susirinkimuose. Čia jos nekelia bereikalin
gų kalbų, nesiginčija, kas nemažai kenkia kuopos gerovei, ardo 
vienybės ryšius, tik taikos keliu nori viską išspręsti.

Dirbdamos bendroj kuopoj, jos dirba, kruta ir savo kuo
pelėj. Šiais metais-Jos nepasistatė tikslu daug susirinkimų'pa
daryti, daug formališkumų atlikti, bet nusistatė viską gerai, są
moningai daryti. Ypač nusistatė širdies jėgą, įkūnytą darbe, 
realiame gyvenime reikšti, ją gydyti, lengvinti suvargusiųjų sielas.

Jos nepamiršta daryti susirinkimus, skaityti paskaitas, sa
kyti eiles, prakalbėles. Susirinkimus daro tiktai kas mėnuo kie
kviena kuopelė; kurių yra trys. Vieną iš jų sudaro Mokytojų 
Sem. ateitininkės, antrą — gimnazijos at-kės, trečią suaugusiųjų 
girn. at-kės. Pirmoj kuopelėj narių 31, pirmininkė Talmuntaitė, 
antroj 17, pirm. Nezabi tau skaitė, trečioj 17 narių, pirm. Petkevi
čiūtė. Turi dar rankdarbėlių sekciją, kuriai vadovauja Siau- 
čiūnaitė. Palaiko savo laikrašti „N. Vaidilutę“, jos išplatina 50 
sąsiuvinių.

Žodžiu, ir telšietės dirba, kiek gali. Telšietė.
Kaunas. L. Ū. L. K. Stud. Draugovės Mergaičių grupė 

galutinai susiformavo. Geresniam veikimui grupė paskirstyta į 
šiuos ratelius:

Visuomeninkių, Spaudos, Korespondenčių, Referatų ruoši 
mo ir Pritaikomojo meno.

Visuomeninkės eis į visuomenę, ypač padės L. K. Moterų 
Dr-jai, Spaudos ratelis seks užsienio ir Lietuvos spaudą ir, rei
kalui esant, tinkamai į ją reaguos. Korespondentės rašys kore
spondencijas. Referatų ruošimo ratelis ruoš visai grupei refera
tus bei paskaitas. Pritaikomojo meno ratelis stengsis užsiimti 
daugiau dailės dalykais, gražiais rankdarbiais ir kitkuo.

Iš šitokič susiskirstymo, gal, ir visas veikimas vis taps 
sėkmingesnis. J.
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Šiauliai. Apie Šiaulių at-kių mergaičių veikimą labai retai 
kas tepasirodo „N. Vaidelutėj“. Atrodytų, kad mūsų kampely 
gyvenimas nustojo savo gyvybės. Bet taip nėra, gyvenimas ir 
čia reiškiasi ir turi savo įvairumų.

Pradžioj šių metų ėmėmės darbo. Naujoji kuopelės val
dyba teikė vilties, jog sugebės atlikti savo uždavinį ir sumaniau 
bei sparčiau dirbs savo darbą, kaip praeitais metais. Iš dalies 
tas įvyko.

Siame pusmetyje padaryta 5 susirinkimai, kuriuose laikyta 
3 paskaitos ir bendrai nagrinėta daug aktualių, naudingų ir bū
tinai reikalingų išsiaiškinti klausimų. Tie klausimai įneša susi- 
rinkimuosna daugiau gyvumo ir priverčia narius galvoti ir pa
reikšti savo nuomonę apie kalbamą dalyką. Malonaus įspūdžio 
teikia deklamacijos, kurios taip pat mūsų susirinkimuose yra 
labai mėgiamos. Neretai deklamuojama ir savo sudėtų eilučių. 
Taigi, susirinkimai patys savaime būtų įdomūs ir įvairūs, jei juo
se aiškiau reikštųsi artimas, širdingas draugiškumas, be kurio 
darbas negali būti visados malonus ir lengvas. Tam draugišku
mo ryšiui nežymiai nykstant, palengva įsigali oficialumas, kuris 
savo šaltumu atstumia daugelį draugių, galinčių daug duoti kuo
pelės veikimui.

Bendrai imant, mergaičių kuopelė pralenkė savo veiklumu 
berniukų kuopeles. Tas aišku ir iš to fakto, kad berniukai, bū
dami savo kuopelių gyvavimu susirūpinę, vieną tematė kelią jų 
veikimui pagerinti, būtent,—mergaičių ir berniukų kuopelių su
jungimą. Mes tam jų sumanymui nepritarėm ir, nusijuokusios iš 
vyriško veiklumo, dirbame toliau savo darbą. J. J— tė.

Alytus. Ligi šių metų mergaitės at kėš veikė kartu su vy
rais. Pradžioj šių mokslo metų, gimnazistės sudarė atskirą kuo
pelę, kursistės gi veikė drauge su vyrais. Gimnazistės šaukda
vo sus-mus daugiausia šeštą pamoką, todėl mergaitės būdavo 
nuvargusios ir attikusios darbą, paklausiusios programos, sku
bindavosi namo. Toks veikimas tęsėsi iki Visų Šventei. Atvažia
vusi iŠ Kauno stud. M. Krasnickaitė nurodė mums būdus pa
gerinti veikimui.

Ateitininkės stengėsi tuos patarimus įgyvendint. Kursistės 
sušaukė savo sus-mą ir nutarė veikti kartu su vyrais, bet šaukti 
savo atskirus sus-mus, kuriuose aiškintis mergaites liečiančius 
klausimus. Gimnazisčių sus-mai 1 v. 30 m. arba 2 vai. Juose 
skaitoma referatai ir rašinėliai, pasakojami knygų turiniai, dekla
muojamos eilės ir stengiamasi įvairint meno dalykais.

Ateitininkės padeda jaunesniosėms savo draugėms: lanko 
jų sus-mus, kuriuose aiškina nesuprantamus klausimus, taiso jų 
klaidas ir nurodo kelius į tiesą. Galima tikėtis, kad at-kės susi
domės savo veikimu ir pamils mūsų brangius idealus.

Biržai. Kuopelėje 35 nariai kuop. pirm-kė Ladygaitė, rašt kė 
Jakubėnaitė. Sus-mus galime daryti tik į 2 mėn. kartą. Turime 
išsidirbusios „tvarkos taisykles“.

liečiančius
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Trokštame išgirsti ką nors apie tą triukšmingą gyvenimą, 
į kurį taip rengiamės, tik deja, neturim čia prijaučiančių inteli
genčių.

Jaunesniųjų at-kių kuopelės nėra, nes pedagogai uždraudė 
iki V-jai klasei dalyvauti org-jose. L.

Linkuva. Šių metų lapkr. 4 dieną sušaukėm I-jį sus-mą. 
Buvo paskaita „Prisiminkime savo pareigas“. Kuopelės pirm- kė 
P. Stankūnaitė, vice-pirm. EI. Juozapaitytė, sekretorė T. Kriau- 
čiūnaitė, „Nauj. Vaidilutės“ platintoja V. Velykytė.

Kretinga. Šių metų rugsėjo 27 d. at-kės sudarė atskirą 
kuopelę, kurioje yra 26 nariai, visos Dvimečių Mok. Kursų 
klausytojos. Stengsimės toliau įtraukti ir progimnazijos mokines.

Utena. Merg. Reik. Vedėja O. Andriejauskaitė. Kuopelėje 
35 nariai. Padaryta 3 sus-mai. Buvo paskaita „Vyro ir moters 
psichologija“. Nutarta kas mėnesį eiti išpažinties. Veikia sporto 
sekcija; narių 12; pirm-kė O. Rodulskytė „Nau j. Vaidilutės“ 
platinimo komisijos pirm*kė V. Valytė. Turime vakarų komisiją.

Naumiestis. (Sakių apskr.). Vyresniųjų ir jaunesniųjų at- 
kių kuopelės išsirinko sau Globėjas. Vyr. I-ji kuopelė šv. Tere
sę, H — šv. Agotą; jaun. a kuopelė šv. Barborą, b kuopelė šv. 
Kotryną. Stengiamasi pažinti savo Globėjas ir švęsti jų Vardo 
Dienas.

Kuopoj įsikūrė euch-kų sekc-ja, kurią kol kas sudaro vien 
mergaitės (17).

Vilkaviškis. Kuopelėj 25 nariai. Padaryta 4 sus-mai. Kuo
pelės pirm-kė M. Kudirkaitė.

Pilviškiai. Kuopelėj 22 nariai. Kuopelės pirm-kė E. Čer
niauskaitė, vice-pirm. O. Norkaitė, rašt-kė M. Baltrušytė.

Kaunas. Šių metų gruodžio 13 d. įvyko „Saulės“ semi
narijoj mergaičių at-kių visuotinas sus-mas. P. Ruginienė laikė 
paskaitą. Buvo padeklamuota ir kalbėta dėl aktingesnio veikimo, 
Nutarta steigti pritaikomojo meno sekciją, į kurią po sus-mui įsi
rašė 15 narių. Sis sus-mas skyrėsi nuo pereito. Jame buvo daug 
gyvumo ir didelio susidomėjimo veikimu. Nors ne visos Kau
no at-kės dalyvavo sus-me, vistik šiame būrely buvo idealių 

I sielų, kurios neužilgo prąskleis tą tamsią uždangą, kuri skiria 
mus sesutės nuo idealo kelių. A. S.
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„PAVASARIUI“ PLATINTI KONKURSAS.
„Pavasario“ redakcija ir administracija skelbia „Pav-rio“ 

platintojams konkursą šiomis sąlygomis:
1) Tas, kurs surinks daugiausiai metinių prenumeratų, gaus 

pirmą, iš. žemiau paminėtų, premijų; antras daugiau surinkęs — 
gaus antrą premiją; trečias — trečią ir tt Premijų iŠ viso penkios.

Pastaba: Du pusmetiniai prenum. skaitoma, kaip vienas 
metinis.

2) Kad būtų skiriamos visos premijos, reikalinga išpildyti, 
bendro prenumeratų skaičiaus minimumas, kurį sudaro 3000 met. 
preųumeratų. Vadinas, jei 1926 mt. išviso „Pav-io“ prenumeratų 
bus trimis tūkstančiais daugiau negu 1925 mt., tai premijos bus 
išdalintos visos. Trūkstant iki minimumo vieno tūkstančio — 
pirmoji premija bus nutraukta, (antroji virs pirmąja). Trūkstant 
dviejų tūkstančių — bus nutrauktos sekančios dvi premijos, ke
tvirtoji virs pirmąja) ir t. t.

Pastaba: Kuo didesnis bus ^platintojų skaičius, tuo grei
čiau bus galima laimėti premiją. Štai pav. — jei platintojų bus 
trys šimtai, tai, kad išplatintų bendrąjį minimumą, kiekvienam 
platintojui teks surinkti dešimt prenumeratų ir tiktai tas, kuris 
viršaus išplatins, gaus premiją. Jei platintojų bus tūkstantis, 
tai sudarys bendrąjį minimumą kiekvienas surinkęs po tris 
prenumeratus, o jau, tas, kas viršaus, gauna premiją ir t. t.

3) Valdybos bei privat, asmenys, kurie 1925 mt. turėjo su
rinkę žymesnį prenumeratų skaičių, norėdami dalyvauti konkurse 
privalės 75°'> (t. y. %) turėti senųjų prenumeratų, kurie dar ne 
siskaitys į konkursavimą, o tiktai skaitysis tai, kas bus viršaus 
75% senųjų.

4) Platintojas, siųsdamas prenumeratorių adresus, būtinai 
prisiunčia ir pinigus. Siųsti šiuo adresu: Kaunas, Mapų g-vė 
11 Nr. „Pavasario“ administracija.

Pastaba: Galima siųsti ir keliais atvejais, pav., surikęs 5 ar 
10 siunčia ir t. t.

5) Konkursas prasideda nuo paskelbimo dienos, baigiasi 
1926 mt. kovo mėn. 31 d.

Premijos:
1) Kelionė į Šveicariją (bus nuvežtas išvežiotas po visos 

Šveicarijos grožybes ir vėl parvežtas. Taip pat neturės nepato
gumo ir nemokantis vokiečių bei prancūzų kalbos, nes bus ly
dimas asmenų mokančių lietuvių vokiečių bei prancūzų kalbas).

2) Dviratis (vyriškas arba moteriškas, taip pat galės atsi
imti pinigais 300 litų).

3) Fotografijos aparatas (pinigais 180 litų).
4) Kostiumui medžiagos (pinigais 150 litų).
5) Mandalina (norint gitara, pinigais 120 litų).
Pastaba: Metiniams „pav-io“ skaitytojams, fap pat organi

zuojama loterija, kas žinoma, platintojams palengvins jų darbą.
,,Pavasario“ Redakcija ir Administracija.
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