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i NAUJOJI VAIDILUTE j 
t MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS t 
t 1926 m. Spalių mėn. VI mot. i

Kryžkeliais.
Vos jaunystėlės ryto sulaukus
Jūron valtelę mečiau, 
Krantą palikus, erdvėn išplaukus 
Darėsi vis neramiau,..

,4 . ' . ‘

Sukas verpetai, vandenius sklaido, 
Veržiasi bangos vidun, 
Rankos pailso irklą paleido — 
Pačios bekyla dangun.
Žemės kelionėn daug kas vadino, 
Merkė akis ne viena...
Siela sumišo— kelio nežino — 
Kryžkeliais dairos viena..

Niekas praeivių žvilgsnio netraukia, 
Niekam Širdis nesuplaks...
Siela pasilgus dar kaž-ko laukia -— 
Kas įai žibintą uždegs?...

Pirmoji Žibutė.

t-

a

Pavasario sapnas.

Ar atmeni* drauge, tą šviesųjį rytą. 
Kai kilo nuo ežero miglos rasotos? 
O pieva sidabro karoliais barstyta

Kad ūkana sklaidės, į debesis kilo, 
Lyg deivių undinių skaroti šešėliai. 
Nakties tamsus sparnas jau slėpės už šiltį :

m — « * a
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Padangėje tirpo maži debesėliai. |
fe» 

Prie kranto upelio beržai susimaigę, į
Eile susodinti, seni, samanoti.
Nulinkusios šakos, lyg šnabžda apsvaigę . 
— Saldus nakties miegas, sapnai nesvajoti.

J
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146 Pavasario sapnas.

Ar atmeni tyrą beribę mėlynę, 
Kai žvaigždės užgeso, mėnulį lydėjo? 
O paukščių keliai aukštumoj susipynę, 
Aušros užslopinti, nublankę spindėjo.’

— Tai saulė užšvito. Pašvaiste raudona 
Pasveikino žemę. Gyvybės Madona 
Pajudino dvasią žmonių kapinyne 
Ir praskėtė žiedus padangių gėlyne.

' ■ ' 2. .
Jau dingo naktis — daugiau nebegrįs, 
Išnyks atminty jos sapnai apgaulingi. 
Karčioj ateity širdies norai slaptingi 
Bent syk prisiminti kažin ar išdrįs?

— Ar sapnas, ar tiesa? — taip aiškiai man rodės, 
Taip jautriai tvaksėjo krūtinėj širdis, 
Jaunystės sapnuose — kas ją suvaldys, 
Kai gyvu prabyla svajotas tik žodis?

3. ’
Lyg merdinčios palos staiga prasiskleidžia 
Atsiveria durys — paplinta šviesa.
Dar sutemų šmėklos plasnodamos žaidžia 
Ir krinta nematoma miglų rasa.

O taurėje vynas putoja ir laukia — 
Besvaigstančioj laimėje — sapnas jaukus.

• ■ ’ 4. "
* n ■ ■

Jo lūpos suvirpa, akims sužaibuoja, 
Lyg šypsosi veidas, lyg kalba dvasia! 
Artyn žingsnį žengia, tai vėl lyg svyruoja — 
Paskendo svajonė šmėklų dausose.

Lyg palietė veidą, lyg kaktą bučiavo, 
Ar papūtė vėjas gegužio nakties? 
Gal pranašas buvo svajonių mirties? 
Ar gal tik širdis apie meilę sapnavo?

5.
Išaušo jau rytas. Balti spinduliai 
Išblaškė pavasario skaisčius sapnus. 
Krūtinėj tik ilgėsis verkia bailiai — 
širdis įtikėjo į burtų monus.

6.
Pinasi, raizgos žiedai pinavijų, , 
Grimsta į ežerą puokštės lelijų, '
Maudosi giedro šaltinio dugne.
— Pulti, paskęsti vilioja mane...

u
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Pavasario sapnas.
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Ritasi ritasi bangos varsotos, 
Judina ežero mauruotus plotus, 
Šnabždasi nendrės bangų tvane...

147

Pilkas rūkas pasikėlė, 
Krinta rasos iš dausų. 
Miglų siūlai susivėlė — 
Slenka rūmai debesų.

Lėksiu lėksiu aš tenai — 
žydi gėlės amžinai, 
Skaisčios baltos pinavijos, 
Dugne ežero lelijos...
Nekalti širdies sapnai 
Randa atbalsį tenai. 
Nieks svajonių nežeboja, 
Meilės himną amžiai groja!

Tarp balzgano ruko ir šmėklų šešėlių 
šiai kyla pavidalas keisto žmogaus. 
Krūtinė sustingo — viena valandėlė 
— Pažįstu, ką siunčia dievai iš dangaus!

Nušvinta jo veidas, ar akys taip mato,H

Lyg gyvas jis stovi ir mėto žaibus.
Akių aštrus žvilgis, — man’ šiurpas net krato,
Nejaugi, kas užmiršta, šiandie atbus?
Nejau išsipildytų manotroškimai, 
Rytais kur svajojau dažnai prie aušros, 
Kai kildavo saulė, o vėjo dvelkimai 
Įkvėpdavo ilgesį meilės tyros?
Nejau dar atbustų jausmai užslopinti, 
Kur vilties žarijos užgeso senai? 
Pražystų vainikai, iš rožių nupinti, 
Kur vyto ant kapo lig šiol dovanai?
Nejaugi Tu klaidžiojęs erdvių platybėj 
Nepasekei kelią klajūnių žvaigždžių? 
Tavęs neužbūrė padangė beribė 
Ir grįštant į žemę dar Tave girdžiu?
Tai degančios saulės aistra pasigėręs, 
Apsvaigęs nuo ūkanų meilės gaivios, 
Pražydusių_rožių dar viltį įbėręs 
Uždegsi krutinėję liepsną audros?
Pažvelgsi į rūmą slaptybių gilių, 
Kur aukuro ugnys liepsnot nepaliauja, 
Gyvybės šaltinio srovė takus plauja? 
Kur plinta kvepėjimas ryto gėlių?
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148 Pavasario sapnas
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Ar kursi dar laužą, kur pats gesinai?
Ar deginsi auką ant aukuro seno,

- Kur blėstančios kibirkštys vien teru sena, 
O laimės svajonių — vieni pelenai?-

Ar lenksi Tu galvą prieš rojaus vartus? 
Kur žydi nevystančios, tyros ir baltos, 
Dangaus rožių puokštės, lelijos nekaltos, 
Brangesnės už aukso, sidabro turtus?

% Ar mesi bent šiandien juodų sparnų kaukę?
— Klaidina ji Tavo j laimę takus!

Aš leliją skinsiu baltą
Ir paliksiu žemę šaltą.
Kelias žvaigždėmis nušvis— 
žengsiu į dausų pilis.

Ausiu dainą, ausiu juoką, 
Gersiu laisvę debesyno, 
Tarp šviesių takų sietyno — 
Pinsiu meilę, ausiu juoką!
Ten, kur rojaus žvaigždynai
Mylinčių sielų užkurti
Tyli, mirga, lyg užburti — 
Pasiliksiu amžinai...

' 7-
Štai teka jau saulė ir ūkanų rūmai
Jau tirpsta, kaip maurai šaltinio dugne.
Svajonės jau nyksta, kaip rytmečio dūmai, 
Man sielą užbūrė šią naktį sapne! t ’ i ■ • . ‘
Širdis suviliota, dvasia užslopinta
Vėl dega, liepsnoja, vėl audžia sparnus.
Užmirški, širduže, vainiką nupintą,
Slaptus, apgaulingus gegužio sapnus! 

1926 m gegužio m.
Zanavykų Ašara.

Saulei nusileidus.
Saulutė leidos, šviesa ugninga 
Skendo į jūrą, į paslaptingą, 
Į neribotą jos gelmių toli, 
J šviesią tyrą stebuklų šalį.

Gamta užsnūdo. Tik liūdnas beržas, 
Lėtai siūbuodams, kąž ką kalbėjo — 
Tiktai skrajodama nugeltęs lapas 
Bučiavo žemę nešamas vėjo.

6



Saulei nusileidus: ‘ 149

Sapnu pavirsdams triukšmingas aidas 
Lyg ko nustebęs rūsčiai prabyla, 
Tik kartais tyliai užgaudžia varpas 
Ir liejas, liejas į godžią tylą.

Slapčia įžengus į aukso rūmus 
Laukiau aš laukiau, kaž ko ilgėjaus 
Tai praeitųjų dienų saulėtų, 
Kuriu beliko tiktai šešėliai.

* ■

Norėjau skęsti kartu su saule 
į jūros dugną platų, didingą, 
Norėjau skristi sparnais erelio 
j dausų šalį ramią svajingą...

Kai didį didį, užburtą plotą 
Pradėjo supti naktis miglota, 
Padavus ranką mano ilgesiui 
Sudiev, tariau, aš žvaigždynan bėgsiu...

Šešuole.

Nevyliok!
Bernuži jaunas! nevyliok mane 
Tu savo žvilgsniu atviru! 
Ne tau degu kilnia ugnia, 
Liepsnoju nun jausmu tikru 
Ne tau, oi ne! 

* • ‘ 1

Nė tu nun džiaugsmą man neši, 
Ne tavo vaizdas sieloj kyla.
Kai mano pirkioj tu vieši, 
Ne tavimi aš kupina nutraukiu bylą 
Tu tik vieši.

Kai tu blaškaisi ir kenti,
Vis laukdams žodžio palankaus, 
Man skamba žodžiai taip šventi, 
Lyg ir atskridę iš dangaus... 
O tu kenti.

Veltui! Tau nepasiekt mane! 
Ką kitą mato jau žvilgsnys — 
Akis atvėrė ilgesys...
Atleisk tu man siela kilnia— 
Pamiršk mane!

Ežerų Karalaitė.
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Uškurių šeimynoje.
— Matildut, vaikeli, pabėgėk į klėtį mano šiltosios skaros. 

Nors ir nelabai šalta, bet namon, gal, teks nakčia grįžti — bus 
vėsu. O ir tu pasiimk žaliąją bobutės skarą. Pamergiauk nepa- 
mergiauk, į bažnyčią važiuodama galėsi baltąją šilkinę apsisklei- 
sti,—~ į pamergių pulką dar bet kas ir akį užmeta, bet po visų 
vestuvių grįžtant būsi sušilusi. Tad iš anksto apsirūpink, kad 
neperšaHum, — skubiai kalbėjo Uškurienė savo vyriausiajai du
kteriai. Ši gyvomis akimis apmetusi motiną, lyg dar ką klausti 
norėdama, paklusni išėjo klėtim

Uškurienė, užlindusi už šilto, nesenai iškūrento pečiaus, 
dėliojo į savo didelę margą pintinę įvairius kepsnius, pyragus j 
pyragaičius, riebų sausai išrūkytą kumpį, keletą kietų dešrelių ir 
dar kai ką, — rengėsi į savo seserėčios Paliūnaitės vestuves. 
Buvo net ir į Svočias prašyta, bet didelių išlaidų pabūgusi atsi
sakė, o ir dabar mėsą ir pyragus pintinėje dėstinėdama, lyg, vis 
gailėjos, kad reikia geresnį kąsnį nuo namiškių atitraukti. Šykšti 
ji nebuvo, bet nei perdaug išlaidžiai gyventi nebuvo pratus; 
užtat per ištisus ilgus metus niekuomet nieko netrūko, nei ru
giapjūtei skilandžių, nei bulvekasiui kumpių. Gal būt ji visai 
nė į vestuves būtų nesiruošusi, jei nebūtų dingstelėjęs galvon, 
naujas motiniškas sumetimas,

Vyriausioji jos duktė Matilda, jau baigė dvidešimtus metus, 
o buvo dar beveik žmonių nemačiusi, tad dabar, tokiai gerai 
progai pasitaikius, būtinai reikėjo ji išvežti «svietui parodyti8, 
ypač, kad motinos galvoje jau sukosi mintys apie mylimosios 
Matildžiukės ateitį.

Tėvas Uškurys buvo jau senas, paliegęs, menkai ūkinin- 
kauti begalėjo, nors į skolas ir nelindo, bet dėl to namuos ge
ro padaro jau beveik nebebuvo. Jau jis atsidirbo savo laiką, bet, 
kadangi nebuvo kas pavaduoja, ėjo lėtai namų gaspadoriaus pa
reigas ir, nors nesirūpino, kaip jo žmona, apie veikesnį savo 
dukterų ištekėjimą, bet lyg savo prigimtu instinktu jautė, kad, ar 
anksčiau ar vėliau, Dievo Apveizdai rėdant, atsiras jo namuose 
gaspadorius — jo pavaduotojas, o jis visai nesistebėdamas eis 
į užkrosnį užleis be jokio pasipriešinimo savo viet ą kitam, už jį jaune
sniam. Jis negalvojo, kodėl vieni sendami turi užkrosnin lįsti, o jų vie
ton kiti stoja, tad ir nesirūpino apie savo busimuosius žentus, nesi
rinko jų, nes tikrai žinojo, kad visa vyks ir be jo rūpesnio galingais 
viso gyvenimo įstatymais. Jis tik rimtai atliko jam laikinai pave
stas gyvenimo pareigas, ramia akimi sekė visa, nieku nesiste
bėjo, — jis žinojo, kad visa vyksta taip tik dėl to, kad taip pri
valo vykti, kad tai yra kaž kokios aukštesnės valdžios nustatyta, 
ir joks žmogus negali tų įvykių pakeisti. Jis net nebuvo paste
bėjęs, kad jo vyriausioji duktė jau tikra nuotaka išaugusi. Gi 
jo žmona, kaipo tikrai išmintinga moteris, kol nieko ypatinga,
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Užkurių šeimynoje 151

dar savo galvoje nebūva sumetusi, apie savo naujas mintis vy
rui nė žodžio nebeužsiminė.

Užkurių namuose jau nuo nebeatmenamų laikų viešpatavo 
šventa nuotaika, nors niekas niekados to nereikalavo, bet visi 
instinktyviai jautė savyje lyg kokią pareigą šiuose namuose ra
miai ir tinkamai užsilaikyti; Net ir samdomoji šeimyna, kaip ber
nas ar piemens, vos tik įžengdavo į Uškurių namus, tuoj pa
jusdavo tą pačią žavinčią ramybę, ir be jokio aiškinimo žinojo, 
kas tuose namuose tinka, kas ne. Ir nors niekas niekad nebarė, 
nei nedraudė, Uškurių Šeimynoje samdininkai niekuomet nekeikė, 
neplūdo, net ir patys vieni likę, tarp savęs nepadorių žodžių 
nevartojo. Nesijautė šie gyventojai nei suvaržyti, visiems pa
tiko šventa, rami tyla.

žiemą, kiekvienos šventos dienos rytą, visi anškti kelda
vosi ir, moterims pusryčius užkaitus, rinkdavosi j pirkią ražan- 
čiaus giedoti. Tylomis susėsdavo kampuose ar apie pečių ir 
Uškurys, nė neapsidairęs, nepažiūrėjęs, ar visi susirinkę, nes jis 
lyg ir instinktyviai jautė, kad wvisi privalėjo susirinkti, atmintinai 
pradėdavo „Sveika Aušros Žvaigždė šviesi4, o jam pritardavo 
visi, nesigėdindami nė savo nei slavinto ar perdaug gergždžiančio 
balso, nes jautė, kad jie atlieka būtiną ir kartu garbingą pareigą. 
Gegužės mėnesį, kas rytas, po pusryčių, visi klaupėsi prieš 
„mojinės“ paveikslą ir taip pat ramiai, sutardami giedojo 
Marijos litaniją ir giesmę. Kitur prie panašių religinių ceremoni
jų reikia jaunuosius, ypač bernukus raginti, prikalbinėti, o čia 
jie visi patys rinkosi, ir be jokios baimės, kad kas davatkomis 
neišvadintų, tvirtai laidė savo laisvą, laukinio tono balsą Die
vo garbei.

Matilda, kad ir vyriausia buvo namų mergina, nebuvo išle
pinta, nei nupuikusi. Dirbo kartu su samdininkais lauko darbus, 
valgė taipgi kartu su jais ir buvo patenkinta savo ramiu, vieno
du gyvenimu; nė nežinojo ji, kad galima būtų pasilepinti, ma
žiau už kitus dirbti ar sau valgį skanesnį pasiimti. Parėdų taip 
pat motina jai perdaug nepirkinėjo, — jauna dar, sako, kam be 
reikalo pinigus mėtysi, kai ateis laikas ištekėti, pasipuoš; netruks 
ir žentų prisikabinti, tik paskui iš jų vieną kurį sau išsiskirti 
tai jau sunkesnis dalykas. Su kaimynų dukterimis nesidraugavo, 
į jų pasilinksminimus nevaikščiojo ne kad motina taip nepatarė, 
bet jai ir pačiai dauguma mergaičių nepatiko. O gal ji kitų ir 
suprasti nemokėjo, — jai keisti buvo akelių mirkčiojimai, įvai
rus bernelių viliojimai, užkabinėjimai, — ir daug dar kitų jai nesu
prantamų dalykų.

Bręstant jaunam kūnui, nejučiomis, beveik nesąmoningai 
bręsta ir jauno žmogaus dvasia, bręsta svajonės, atsiranda nau
jų norų, troškimų ir traukia jį ten, kur jis dar niekad nebuvo, 
ko jis dar niekad nematė, iškyla naujų jausmų, plečiasi, vystosi 
ir atskleidžia vis naujus, nematytus gyvenimo lapus. Kaip jau
nas rugio stiebas auga lig tam tikro laiko j aukštį, išplaukėja 
varpa, kuri žydi, nužydi ir, pagaliau subręsta grūdai, o šiems
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152 Ųškurių šeimynoje.
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nunokus, rugio stiebas pagelsta, išdžiūsta,—ir jo gyvenimo mi
sija pabaigta,—jis paklusnus lenkiasi žemyn, nepavydėdamas už
leidžia vietą naujai rugių sėjai, tarytum, jausdamas, kad visa tai 
ne nuo jo pareina, bet viskas turi tikslą, visa lyg ir vykdo tam 
tikrus aukštesnius Visagalio Valdžios reikalavimus; panašiai ir 
žmogus auga, bręsta kinta pats nesirūpindamas ir nespręsdamas 
kam ir kodėl, bet žino, kad visas jo gyvenimo vystymąsis yra 
gražus ir tikslingas, ir reikia vien sąmoningai sekti nesugadintos 
prigimties žingsnius.

Matilda augo savo tėvučių namuose visa kuo aprūpinta ir 
patenkinta, nežinojo kokių nors didesnių reikalavimų, nebuvo net 
pagauta to paprasto taip jaunų, taip senų moterų noro kuo daž
niau naujais rūbais žmonėse pasirodyti, kuo keistesniais papuo
šalais iš kitų tarpo išsiskirti. Ji džiaugėsi turėdama pora išei
ginių rūbelių—vieną visai lengvą, ploną, vidurvasario karščiams, 
o kitą kiek storesnį, šiltesnį, kuriuo visur į svečius eidama ir 
puošėsi.

Sulaukus dvidešimtų metų—rimtos nuotakos amžiaus—sa
vo moterišku instinktu jautė į save jaunų bernelių akis atkreiptas, 
o ar pati žinojo savo, kaipo moteries, tiesioginį pašaukimą—an
ksčiau ar vėliau sukurti naują, savą Šeimyną. Ir ne kartą jai kil
davo mintis, kokiu būdu ji išsirinksianti savo busimąjį vyrą, ar 
jai bus geras, ar busimoji anyta atstos jai jos mylimą mamą, ar, 
gal, neapkęs jos? Nežinojo, ar ir šis gyvenimo žingsnis bus 
taipgi nesąmoningai nužengtas, nepareinąs nuo jos noro, kaip ir 
visas taip, o ne kitaip, ligšiol susidėjęs jos ramus gyvenimas, 
ar, gal, čia bus leista pasielgti taip, kaip ji pati panorės? Ar 
nuo jos pareis visas tolimesnis gyvenimas naujoje Šeimynoje?

Be Matildos, Uškuriai turėjo dar dvi dukteri: graži gyva, 
pusmergės metų Birutė, visai atsigimusi į motiną, buvo skiriama 
žentine, o jauniausiąją Izabel ruošė išleisti į mokslą, nes buvo 
gabi ir darbšti mergaitė ir šįmet sėdėjo jau trečioje klasėje. Kad 
ir ūkis vidutiniškai sekėsi, bet gudri motinos galva, lygiai rūpin
damasi visų trijų dukterų ateitimi, jauniausiajai ji surinko šiek 
tiek lėšų stoti į gimnaziją, kad nereiktų mergaitei namiej „po 
gurbučiu“ sėdėti i r laukti, kol vyresniosios sesers susiras savo lai
mę. Dabar motinai labiausia rūpėjo išrinkti Matildai gera s, jos 
dukters vertas, vyras, kad būtų proga greičiau ir žentinei iš už* 
krosnio išlįsti.

.t
*

Paliūnų namuose visi namiškiai samdininkai ir dar keletas 
iš šalies pasivadintų moterų šeimininkauti sukinėjosi po pirkią, 
po kiemą, vienas kitą kaž kur siuntinėjo, barėsi—visi nedykavo. 
Pati šeimininkė ant šviesių išeiginių rūbų dryžą priejuostę pri
sikišusi sukėsi po švariai išdabintą seklyčią ir kalbino jaunuo
sius svečius, kurie nenusirengę, net kiti nei nesėsdami, nekan
traudami dairėsi per langus, ar jau visas „pulkas“ suvažiavęs, 
klausinėjo šeimininkės kas su kuo atvažiuosiąs, kurio dar trūksta.
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Pamergės žvilgčiojo į viena kitą norėdamos sužinoti kaip kuri apsi
rengusi, lyg Bijodamos, kad kuri iš jų nebūtų perdaug gražiai pa
sipuošusi,kad kitųnenustelbtų.

Paliūnaitės »pulkas“ buvo vien iš gimimų, ir tai parinktų 
ūkininkaičių, nenuskurusių, tarp kurių buvo ir šioks toks ponelis 
įsimaišęs; broliai ir pamergės būtinai turėjo važiuoti poromis, 
kad iškilmės gražiau išrodytų.

Pagaliau susirinko visi laukiamieji, ir naujos ar bent nau
jai aliejumi išteptos bričkos su pora apkaišytų, rinktinių arklių 
pradėjo artintis prie buto. Į pirmą sėdo nuotaka su svočia, kuri 
stipriai įsikibusi į jaunosios rankovę ir prie veido prisilenkus, 
kaž kokius raminančius žodelius pažnibždoms kalbėjo, ar, gal, 
tyčia savo rolę atlikdama, graudino. Jauni dveigučiai sartukai 
(kurie reiškė nuotakos jauną amžių), sprandus įrietę, ilgais kar
čiais plevėsuodami, vos beišlaikomi, pasijudino iš kiemo. Į antrą 
bričką sėdo jaunikis, aukštas, liesas, tamsaus veido, lyg kiek išdidęs 
iš po tankių antakių blizgančiomis akimis, metė pasitenkinimo žvil
gsnį į visą užpakalyje jo liekantį »pulką“ ir nusiskubino paskui 
nuotakos bričką. Susėdo ir pamergės poromis su savo »broliais“ 
ir visa ilga virtinė Paliūnaitės »pulko“ išsitiesė vieškeliu.

Matildai Uškurytei teko sėstis su vargonininku, kuris, nors 
ir nebuvo Paliūnams joks giminė, bet, kaipo poniškesnis asmuo, 
pateko į „pulką“. Jis vargonininkavo čia pat miestely ir mėgo 
pas savo parapijos ūkininkus palėbauti. Žinoma, jam malonu 
buvo ir dėl to, kad jį visi laikė lyg išmintingesnių, visur į kerčią 
sodino, o motinos, būk taip tik iš kalbos ir apie savo dukterų 
kraičius bei dalį užsimindavo. Nors jo praeities nei kilmės šioje 
apylinkėje niekas gerai nežinojo; ir, gal būt, kad jo jaunose 
dienose maža pagirtinų dalykų ir buvo buvę, bet dabar jau jis 
gana surimtėjo, ir todėl net žilieji seniai jį savo draugystėn su 
mielu noru sodino ir savo reikalus atvirai dėstė, kartais net ir 
patarimo klausė, o jis savo dideliu patyrimu žinojimu visų no
rus tenkino, į visų klausimus atsakinėjo. Šiaip, gal butų tikrai 
rimtu ir geru žmogumi pasidaręs, jei gudriosios motinėlės su 
saldumynais, pyragaičiais ir „trejanka“ nebūtų jo išpaikinusios: prie 
stikliuko, apie šį bei tą besikalbant, tuoj mūsų Klementukas 
pradėdavo suprasti kokiu džiaugsmu vaišingoji dėdieniukė jį 
žentu pavadintų, jei tik jis to panorėtų. Jau ir laikas buvo pa
sirūpinti apie savo lizdo susukimą, tik jis vis rinkosi, vis nedrįso 
ties viena kuria apsistoti, lyg bijodamas visų kitų apviltų ma
myčių vaišingumo netekti.

Sį kartą jam Paliūnienė tyčia pasuko jauną, dar vos tik 
„j svietą“ teišeinančią savo giminaitę Matildą, taipgi nepamirš
dama priminti, kad Uškuris savo vyriausiajai dalies beveik pusę 
namo skirsiąs, nes jauniausiajai, į mokslus ją išleidus, nedaug 
tereiks pridėti.

Šįmet pavasaris dar prieš Bloviesčius prašvitęs, anksti iš
džiovino kelius. Laukuose, nors dar niekas vasarojaus sėti ne
drįso, bet jau skubinos anksčiau paruošti dirvą, kiti net bulvių
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sėklą buvo bedarą ir ryt poryt rengėsi su visu pavasario darbu 
išeiti | lauką. Žiemkenčiai rugiai jau buvo ligi kiškio kelių ir 
tamsiai žaliu blizgėjimu pranašavo gerą derlių. Tik pievos kaž
kodėl ilgai nežėlė ir kai kurių nerūpestingesnių ūkininkų gyvu
lėliai vien šiaudais temito, o maži ėriukai laisvos, erdvios gany
klos ištroškę, neramiai šokinėjo, o paleisti į kiemą, per užtvaras 
veržėsi laukan. v .

Lygiu, aukštai žvyriumi išpiltu vieškeliu smarkia risčia bėgo 
vestuviškai įšerti arkliukai, o jaunųjų pulkas, nors iš ryto, rodos, 
nei gėrę nebuvo, rėkavo, juokėsi, triukšmą kėlė, paviję važiuotus 
lenkė, arklius pliekė, lyg norėdami visiems parodyti, kokia ne
paprasta veselija važiuoja. Žmonės prasilenkę sustodavo, atsi
sukdavo ir nustebusiomis akimis lydėjo iškaišytas bričkas, pas
kui šypsodamiesi ėjo savo keliu tolyn, kaž ką malonauSį pra
eita prisiminę.

Bažnyčioje visas pulkas apsistojo vyrų pusėje ties sėdy
nėmis, išsirengę iš viršutinių rūbų, apsiaustų, taisė kelionėje 
saglamžytus drabužius, ypač kuitėsi pamergės apie savo šilko 
ar batisto sukneles ir įvairius papuošalus-blizgučius, glostė pa
irusius plaukus.

Sugaudė vargonai ir visa išsipuošusios, jaunyste dvelkian
čios jaunuomenės eilė poromis nusitiesė ligi altoriaus; visų vei
dai linksmi, gyvi, akys kaž kokiu stebėtinu džiaugsmu blizga, 
rodos, jaučia jie, kad šiandien reikia visiems Švęsti jaunystes 
puotą, kaip kad linksmu veidu ir laime spindinčiomis akimis 
švenčia lietuvė mergelė, pavasario dieną, kai pražysta pirmas, jos 
senai laukiamas numylėtas radastos žiedas. Taip pat džiaugiasi 
bernelis, kuriam giedrą pavasario šventos dienos rytą prisega 
mergelė tą radastą prie krūtinės, ir jis nepastebi, kad iš merge
lės akių ko ne ašaros blizga, kai ji žiedą prie jo krūtinės seg
dama prisilenkia, — jai gaila jos išlepintos, atydžiai išaugintos 
radastos žiedo, ji žino, kad jis netrukus nuvys, nubirs švelnus 
rausvi lapeliai, ir nebeliks taip jos ilgai laukto pražystant žie
delio. Ir nejaučia bernelis, kad jam didelę auką ji daro, kai 
ankstybą pavasarį pražydusį pirmą radastos žiedą jam skina, jis 
nežino, kaip ji tą radastą lepino, augino, rytais vakarais netin
gėjo laistyti, kad ji visų savo dienelių mintis, svajones ir širdį 
prie to žiedelio pririšo, ir kad, kol gyva bus, ji atmins jį augus, 
žydėjus jos daržely; bernelis laimingas vien šiandien, kai mato 
segant priėjo krūtinės tik ką pražydusį žiedą, ir šypsosi išdi
džiai, ir galvą aukštyn tiesia, jam nerūpi, kad dar šiandien jis 
numes nuo savo krūtinės suvytusį, pageltusį, nubirusiais lape
liais radastos žiedo kotelį.

Pamergės, nuo šalto kelionės vėjo, ar, gal, nuo naujų, ypa
tingų jausmų paraudusios, joms pačioms nesuprantamu džiaug
smu žiūri į pirmąją porą, lyg pavydėdamos jos šiandieninei lai
mei, lyg užsisvajojusios — kada jos turės laimės stoti pirmąja 
prieš altorių ir viešai tarti paslaptingus moterystės priesaikos 
žodžius; vagčiomis per petį žvilgteri, kartais į šalia stovintį jau-
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nikaitj, lyg atspėti norėdamos, ar ir jis tą patį svajoja, ar ir jis 
gal su mielu noru slinktų artyn prie altoriaus...

Tik nuotaka nieko linksma nesvajoja ir į šalis nesidairo, 
ji supranta ne žodžiais, bet visu savo moterišku nujautimu, kad 
kaip tik šiandien čia ji užbaigia savo linksmas nekaltos mergy
stės svajones, kad čia paskutinį kartą jos širdį gaivina ateities 
laimė, viltis, — čia jos gyvenimas baigiasi, jau daugiau nevilios 
pro darželį jojančių bernelių, nadainuos dainų šviesiais gegužės 
mėnesienos vakarais, nesvajos nueiti į jaunimėlį, su žydinčia 
jaunyste nebedraugaus, ji gyvens jau ne sau, ne apie savo laimę 
svajos, ne sau daineles naktimis dainuos, lig ryto nemigs...

Veni Creator — išdidžiu triumfo tonu ūžia vargonai, tik 
kartais atsiliepia silpni klavišų garsai, bet vėl juos užšaukia ga
lingi, griaudžianti baso akordai, ir visų širdys aukštyn kyla, tuo 
triumfu džiaugias, naujas jėgas jaučia... Bet tarp tos nauja per
gale skambančios muzikos, tarp jų galingų, žiaurių baso garsų 
neaiškiai junti kaž ką sunkų, tarytum, po tuo triumfo džiaug
smu yra kaž kas nugalėtas, užslopintas...

Sugrįžo į Paliūnų kiemą visa puotaujanti, triukšminga ves
tuvininkų minia, prie buto muzikantai stati rėžia maršą,—krinta 
sulauktuvių pinigai į jų kepures, o svečiai, jaunųjų sulaukt su
sirinkę, traukia mėgiamąsias vestuvių dainas, svočios gėrybes 
garbina, piršlio degtinės reikalauja. „Broliai“ barsto rieškėmis 
saldainius, kišenes krato ir, patys nuo ryto išalkę, skubinasi j 
seklyčią prie svočios pyragų. Smalsių žiūrėtojų minia išplėsto
mis akimis nulydi jaunuosius, pulką, renka nuo žemės išbarsty
tus saldainius ir eina viens paskui kitą į pirkią, pulkui valgant, 
tikisi gausią keletą eilių ir apsisukti. Muzikantai dar dalinasi 
tuštėjančius alaus butelius, bet pajutę didoką būrį laukiančių 
muzikos, meta butelius į kampą ir visu smarkumu sUrėžia su
ktinį. Tuoj poros ima viduasly suktis, nelaukia nė maršalgos 
pavalgant.

Seklyčioje trys dideliausi stalai galais sustumti, baltomis, 
blizgančiomis staltiesėmis apdengti linksta nuo valgių. Lėkštės 
kupinos įvairių kepsnių vos beišsitenka, skystimėlio irgi ne- 
šykštu, prieš kiekvieną stikliukas stovi, o svočiolas su piršliu 
pasimerkdamu, vis naujus butelius iš kaž kur traukia ir gerti 
ragina.

Moters naminį vyną ragauja, degtinės liesti neišdrįsta, tik 
reta kuri, šalimais sėdinčio kaimyno prispirta, su baime stiklelį 
lenkia, o veidas kaži ar nuo degtinės, ar nuo drąsos raudonai 
iškaista.

Kerčioje prieš šviesią, žaliu gobtuvu lempą sėdi jaunieji, 
čia stovi ir puikiausieji, marginti pyragai ir raudonas prancūziškas 
vynas. Jaunikis, jau įkaitęs, garsiai kalbasi su šalia sėdinčia 
svočiute,, giria jos pyragus, jos sumanumą ir karts nuo karto 
vis stiklelį lenkia. Kartais linksmomis, nuo šiandieninės didžios 
savo laimės ar, gal, nuo degtinės paraudusiomis akimis žvilgteri 
į savo žmoną ir, lyg, kokį mažą vaiką už padarytą paklusnumą,
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ar tarną už ištikimybę, plačia delno plaštaka per petį plakšnoja. 
O prisikišęs prie veido, šypsosi jai j akis—taip šypsosi kaltinto
jas teisme bylą laimėjęs, kai paduoda ranką pralaimėjusiam, jaus
damas, kad šis jau yra jo valioje ir turi pasiduoti teisėtam jo 
norui—tai ironiška savimeilės šypsena.

Jaunoji graži ir rimta savo vietoje, jaučia visų atkreiptas 
akis, jaučia jos širdis tuos keistus žvilgsnius, kurie norėtų pra
siskverbti į jos sielą, ir kenčia ji, norėdama nuo minios akių 
paslėpti savo tikrąjį veidą.

Su mielu noru ji eitų dabar savo tamsion klėtelėn, bet ži
no, kad jai čia reikia sėdėti, nors ir sunki pareiga, bet reikia 
pasiduoti likimui. Ir sėdi ji, ir laukia nekantriai visų tų, ją taip 
kankinančių, ceremonijų pabaigos.

Štai kitame stalo gale moters pradeda šaukti: „kartus vy
nas, karti degtinė, saldinti reikia“, ir visi, ūpo pagauti, tuos žo
džius kartoja ir keisto džiaugsmo pripildytomis akimis atsisuka 
į jaunųjų pusę.

Jaunikis apkabina jaunosios kaklą, o ši, lyg ko nusigandusi 
parausta, bet matydama, kad visi kaž ko laukia, kaž ko iš jos 
reikalauja ir kad ji visvien negalės išsisukti iš likimo nagų, kad 
ji turi elgtis ne taip, kaip ji nori, taip, kaip reikia, šaltai pa
bučiuoja savo vyro lūpas.

Dar didesnis triukšmas, didesnis ūžesys pakyla trioboje.
Pamergės, šokti ištroškusios, skubina valgyti ir, nelaukda

mos vakarienės pabaigos, viena po kitos dingsta su savo pa
jauniais iš seklyčios.

Svočia, pastebėjusi, jaunąją permaža linksminantis, prisėda 
prie jos ir, švelniai glostydama jos vėlionuotą, rūtų šakelėmis 
iškaišytą, galvelę į ausį pusbalsiu tarška:

— Vaikeli, ko tu taip, lyg, nuobodžiauji? I tave šiandien 
visi akis pakabinę, tad nenusiduok nuliudusi, — šiandien tau nei 
vienas ašarų nešluostys. Reikia susitaikyti su Dievo valia, da
bar toki laikai, jei tik nenori senmerge likti, tai kabinki s prie 
kokio tik prisikabini. O bene blogą gavai?,Kitos, senmergiauti 
pabūgusios, ne už tokių išeina... Geresnio nei tikėtis negalėjai,— 
kas kad nemeilus, arba išvaizda nepatinka, bet geras, turtingas, 
dar ir nepersenas... Tau jo ne viena dar pavydės. O liūd
noms mintims įnubaidyti yra vaistas... — ir pripylusi degtinės 
padavė stikliuką į ranką. >

Jaunoji nesipriešino ir svočiutės vaišinama, išlenkė ne vie
ną stiklelį. „Vaistai“ paveikė, galva pratuštėjo, liūdnos mintys 
dingo, net linksmiau pasidarė, šokt panorėjo. — Jai kilo toks 
liksmumas, kurs esti kada žmogui atima visus norus, mintis, rū
pesčius išdildo viską iš jo sąmonės, ir jis jaučia tik tai, ką 
dabar mato ar girdi, panašiai, kaip gyvulys, kurio galvoje nei 
praeitis nei ateitis neveikia, ö vien momento džiaugsmas vilioja. 
Ji išėjo šokti.

4»
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Matilda Uškurytė prie stalo sėdėjo su savo broliu vargo
nininku; laikas ėjo linksmai» nenuobodžiai,—jis daug buvęs, daug 
matęs, daug ir kalbėti mokėjo, ir vis linksmai, vis gražiai, padai
lindamas, Matildai į akis—pasižiūrėdamas. Prie valgio manda
giai tarnavo, nuolat atsiprašinėjo, valgyti ragino, o kad ji degti
nės visiškai atsisakė, tai vyno stikliukas tuščias nestovėjo, vos 
spės išlenkti, tuoj kitą pripylė ir vėl ragina, vėl į akis žiūri...

Beveik jis pradėjo jau savo ponišku apsukrumu jai ir pa
tikti kad, tik tos akys... tamsios, gilios, kaž kokiu velnišku džiaug
smu blizga. Vos tik jis į ją pažvelgs, ji ir nuleidžia savo akis. 
Tame giliame tamsiu jo akių žvilgsny ji jautė kaž ką baisaus, 
iyg> jo tamsi praeitis su savo paslaptimis į viršų kilo, lyg ir 
dabar kaž kas biauru jo dvasioje slėpės, nors ji visai ir neži
nojo, nesuprato, kokios paslaptys gali slėptis dvasioje vyriškių, 
kurie, išmatavę visą gyvenimo purvą lig dugno ir juo persigėrę, 
pradeda kitu gyvenimu gyventi, išplaukia vėl į paviršių, tampa 
visų gerbiami, mylimi svečiai. Bet iš jų akių vis tik, kartais, vi
sai aiškiai sublizga jų paslaptinga praeitis.

Stipriai j jos ranką aukščiau alkūnės įsitvėręs, linksmai į 
visus šypsodamasis, jis išvedė Matildą šokti. Ji šoko neperge
riausiai, nes neturėjo progos geriau išmokti, bet polkutę sukosi 

‘ pakenčiamai. Tur būt, vyno perdaug išgėrė, ar, gal, oras kambary 
buvo taip tvankus, kad Matildos veidai degė, net virpėjo, o 
akyse džiaugsmo, pasitenkinimo sp induliai šokinėjo: pirmą kart 
ji matė tokį triukšmą, tokį padūkusį jaunuomenės šokimą, su
kimąsi lig apsvaigimo ir Visų linksmus ypatingai degančius vei
dus. Jai patiko tas ūžesys, vestuvininkų, panašus į girtų rėka
vimą, dainavimas.

Pati nežinojo, kaip laikytis, bet matydama kitas pamerges 
su savo „broliais“ sėdint ir llnkmaį čiauškant, nesitolino nuo 
prilindusių šokikų, nors ir nesirinko nė vieno, neskyrė, o su 
visais lygiai juokėsi, su visais šoko.

Jau trečią kartą iš eilės Šoko su kaimo kriaučiuku Am 
drium ir matė kad jis lyg perdaug pristojęs, jau nenori jos ki
tiems atleisti.

Paprastas, visiems nuolaidus, visur susitaikąs, darbštus 
kriaučiukas visų buvo mylimas, bet kad turto nesikroyė, tad ir 
motinos savo dukterų niekad jam nesiūlė. Nors už akių dažnai 
ir jos kalbėdavo: kad jis susitaupytų ką nors, nusipirktų žemės 
gabalėlį, geras, darbštus vaikas, nė ne girtuoklis galėtų iš viso kai
mo mergelių pasirinkti...

O pats Andrius per savo gerą širdį taupyti negalėjo, nes 
su darbu pigiai derėdavos, o jei dar kas daugiau padejuodavo, 
tai ir tą patį užmokestį palikdavo, „amžinų“ skolų ne pas vieną 
ūkininką turėjo. — Dievas man atmokės,—pats sakydavo. O lau
ko pirkti nė nesvajojo, — kam jis man, — sako — turiu savo 
amatą, kurį esu labai pamėgęs, tad ir versiuos juo lyg amžiaus 
galo. Lig šiol jis ir apie savo lizdo susukimą nebuvo svajojęs.
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Pora savačių atgal jis buvo parsivežtas į Uškurius gaspa- 
doriui naujos milinės pasiūti. Keletas dienų truko ir jis, darbą 
baigęs, išėjo kitur; bet jaunos, grakščios, lyg, tik pražydusi rožė, 
vyriausios UŠkurio dukters Matildoš vaizdas liko jo širdy, w 
beturtis^ neturįs savo namų klajūnas, negalėjo svajoti apie jos 
vedimą, bet pamilo ją šventai, pamilo kartą visam savo gyveni
mui. Jis jautė gilumoje savo širdies^ kad tos mergaitės jis nie
kuomet jau nepamirš, kad ji jam bus brangi ilgai ilgai...

Ir pradėjo svajoti, už ko ji ištekėsianti, kas įbus tas lai
mingasis, kuriam ji savo širdį pažadės, o jis, paprastas kriau- 
čiukas, trankysis lig žilos senatvės, nei savo kampo, nei savo 
lizdo neturėdamas, ir vis bus linksmas, visiems geras, nuolaidus, 
ir niekas nesužinos, kad ir jis buvo kada nors mergelę pamylėjęs...

Nors ir nemanė jos vilioti, bet pats nesijausdamas ėjo ten, 
kur ji buvo, stengėsi prie kiekvienos progos su ja susitikti, net 
šventadieniais bažnyčioje nejučiomis atsisukdavo į moterų pusę. 
O kad iš miestelio ji namon važiavo, tai jis niekieno nepaste
bimas, nors akimis palydėdavo. Šiandien atėjęs į Paliūnaitės 
vestuves ir pastebėjęs, kad prie Matildoš jau sukasi vargoninkas, 
baisiai supyko. Nieko jis nesakytų, jei Matildą paviliotų koks 
nors doras ūkininkaitis, ir ji būtų, be abejo, laiminga, bet šitam iš 
kažin kurio pasviečio atsitramdusiam ponaičiukui jis nieku būdu 
jos neatiduos. Tik kaip gi ją nuo jo atitrauksi?

Andrius šoko su Matilda jau kelintą šokį ir vis nežinojo, 
kokią šneką su ja pradėti. Pilnomis gailesčio akimis žiūrėjo jis 
j mergaitę, kurią visa širdimi mylėjo, už kurią nebūtų abejojęs 
ir save paaukoti, jei tik būtų to reikėję, ir kurią vis tik tylėda
mas, nesipriešindamas turėjo kitam atiduoti.

— Matildute, ar patinka šiandieninės vestuvės, ar linksma?
Ji pažvelgė jam stačiai į akis: taip nekaltai, gailestingai skam

bėjo jo balsas ir tokios paprastos, malonios buvo jo akys.
— Patinka. Aš pirmą kart tokiame triukšmingame pasi

linksminime, labai linksma, — atvirai atsakė Matilda.
Jai linksma, kad ponaitis linksmina, — manė Andrius, ir 

nesusilaikęs ištarė:
— Puikų ponaitį broliu turėjai. Kad ne jis, gal, ir taip 

linksma nebūtų,—ir nuleido akis, savo drąsumo susigėdęs.
— O ne! Nors ir visa man šiandien patinka, ir visa links

mina, tik jis vienas nepatinka, kaž koks baisus, keistas...
— O jeigu jis paprašys tėvelių tavo rankos, negi nesu

tiksi? — lyg abejodamas paklausė.
Matilda, tarytum ką visai netikėta išgirdus, išsigando, jos 

lūpos suvirpėjo, ir nieko neatsakė, tik akis išplėtė, lyg klausi
mo nesupratusi.

Šokis pasibaigė, ir Matilda nuėjo į seklyčią mamos pasi
žiūrėti, ar tik namon nesirengia. Pavargusi buvo ir ramiai pa
sėdėti norėjo. Seklyčioje dar kai kurie valgė, o asloje sukosi 
piršlys su svočia; netaikė jie nė į muzikos taktą, vien trepsėjo, 
tūpčiojo, dulkes kėlė. Šalimais susėdusios moters dainavo: „Tu,
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svočiute, pumpuriute, tavo daili kepuriutė, tavo skanus pyragė
liai, tavo skamba pinigėliai“...

Dar ne vieną kartą šoko Matilda ir su Andrium ir su 
vargonininku "lig pradėjo švisti ir vestuvininkai ėmė vienas po 
kito skirstytis.

Važiavo ir Uškuriai, nes jų namai nepertoliausia buvo, o 
tolimesnius Paliūnai išsimiegoti pas save pasiliko.

Gaila buvo Matildai, kad pasibaigė tas svaiginąs triukšmas, 
tas padūkęs sukimasis šokimas, bet labiausiai gailėjo jai, kad 
reikėjo palikti Andrius su jo gailestingu balsu ir nedrąsiomis, 
atviromis akimis. Galva svaigo lyg miegas ėmė, lyg nuovargis 
kankino, o širdy viduje kaž kas kilo, degė, sukosi.7 . . ' ■ 7 ■* -

Uškurių šeimyna rinkosi į bulvinę sėklos daryti. Moters 
nešėsi dideles pintines, o pusbernis atritino sunkią, iš storų šulų 
susietą puškartį sėklai matuoti. Bulvinės viduje buvo tamsoka, 
tešvietė vienas iš vakarų pusės ketvirtainis langelis; įėjus reikėjo 
dar keletą minučių žiūrėti į tamsą, kol pripranta akys ir pradeda 
šiek tiek rodytis esamieji daiktai. Kas mažą kėdutę atsinešęs, 
o kas ir ant lentgalio, ant aukštesnės bulvių krūvos paritinto, 
atsisėdęs, dairėsi į padrėkusias, tamsiais lašais bligancias sienas, 
akimis matavo nuo žiemos atlikusių bulvių krūva, spėliojo, ar 
daug nuo sėklos atliks, ar užteks ligi šviežių, nors beveik visi 
žinojo, kad Uškuriuose bulvės niekuomet nepasibaigia ir negali 
pasibaigti, neš to dar niekad nėra atsitikę; ar šeimininkas jų 
daug prisodindavo, ar, gal, pati šeimininkė taip mokėjo šeimi
ninkauti — niekas nesirūpino.

Matilda, sėdėdama ant nebrauktų linų pluošto (linais kam
šydavo bulves žiemą, kad nesušaltų), kartu su visais juokavo, 
kalbėjo, o puskartę pripildžius, ragino Motiejuką ištuštinti, ir 
kiekvieną kartą atsistojusi drožė peiliu į apvalų, medinį stulpą, 
kurs rėmėsi į palinkusį balkį, — taip ji skaičiavo sėklai paga
mintus bulvių puskarčius. Abudu stulpu, kur buvo įrimdyti į tą 
vieną persenusį, linkstanti balkį, buvo iš visų pusių išrėžyti įvai
riausiais ženklais, matyt, senai jau jie čia stovėjo ir ne vieną 
bulvių sėklos darbą buvo praleidę.

Kalbai nutrūkus, kas sau po nosim niūniavo, rodos, nedrįs
damas garsiau užtraukti.

Uškurienė, retkarčiais tepasisukdama, neva darbininkus pri
žiūrėjo. Nors nė vienoji neragino, nebarė, tinginiu ar sustyrėliu 
nevadino, bet visi jautė, kad jos gudri akis visa mato ir supranta.

Atėjusi pietų pašaukti, suskaitė medyje įrėžtų puškarčių 
skaičių, ir, tarytum, nustebusi tokiu savo žmonių darbštumu, 
nusišypsojo., Motinišku, rūpestingu balsu trumpai prabilo.

— Bėkit apsiprausti, nusidulkinti ir tuoj valgyt. — pavar
gote vargšai!

Nesiskubindami, lyg visai neišalkę, [pamaži vienas po kito 
pasiraivydami, rankoms pliauškindami, kad nuo sausų delnų
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dulkes nukratytų, ėjo visi į pirkią, kur ant žemos, stataus medžio 
nukirstos kaladės buvo priruoštas vandens dubuo; šalia stovėjo 
minkšto, iš prūdo parnešto burnai prausti vandens kibiras.

Uškurio pirkioje nebuvo; jis su kaž kokiu svečiu pietus 
valgė seklyčioje, kur ir pati Uškurienė vis paknopstomis nors 
valandžiukei nusprūsdavo. Kas buvo svečias, niekas nesidomėjo. 
Visi skaniai rijo riebią, kiaulieniais spirgais uždarytą, garuojančią 
sausienę, tik retkarčiais pasidažydami iš dubios molinės lėkštės 
stambiai sudribusio, rūgusio pieno.

Pavalgę skirstėsi kas sau, nors, vasarojų dedant, perpietės 
dar ir nėra, bet pusvalandžiui visuomet galima šen bei ten nu
trūkti, ar pypkę parūkyti, ar bent taip pajuokauti.

Motina, Matildą už rankos nusitvėrusi, kaž ką paslaptingai 
į ausį šnabždėdama, nusitempė į seklyčią.

Užstalėje ant medinio, gražiai namie padirbto suolo sėdėjo 
vargonininkas, o priešais jį gale stalo pats Uškuris, alkūnėmis 
ant stalo užsirėmęs ir galvą delnuose nunėręs, kaž ką rimtai 
kalbėjo.

Pamatęs Įeinant Matildą, vargonininkas atsistojo, nepapras
tu miklumu išlindo iš užstalės ir blizgančiomis akimis, — Matil
da tų akių nusigando ir užkaito, — linksmai šypsodamasis nu
tvėrė jos drebančią ranką ir drūčiai spausdamas pakėlė aukštyn, 
lyg bučiuoti norėdamas, bet į tėvus pasižiūrėjęs, lyg pritarimo 
negavęs, vėl žemyn nuleido. Iš jo burnos pasipylė malonus žo
džiai, kurių Matilda maža tesuprato, tik dairėsi bailiomis akimis 
į motiną ir į tėvą, lyg pasprukti norėdama. Mandagus ponaitis 
laikė drūčiai suspaudęs jos rankas ir, blizgančiomis akimis mir
ksėdamas, stačiai į veidą prilindęs kalbėjo.’

Už rankos privesta Šalia jo sėdos ir, lyg sąmonės netekus, 
tylėjo, vien klausiančiomis akimis į tėvus žiūrėjo, bet šie jos 
nesuprato, ar, gal, suprasti nenorėjo.

Motina, džiaugsmu nušvitusi, svečią valgyti ragino, o tėvas, 
vos tik dabar pradėdamas suprasti netikėtą svečio atsiradimą ir 
ypatingą lipšnumą, giliai susimąstęs kaž ką galvojo, — gal savo 
piršlybas prisiminė, o, gal, dukters ateitį norėjo įspėti. »

Ką-ne-ką pašnekėjęs vargonininkas atsisveikina, Užkuriams 
rankas spaudžia, o paprašytas dažniau atsilankyti, į Matildą pa
žvelgė, viena akimi mirktelėjo ir lėtai pratarė?

—Tikiuosi, jei tik perdaug neįkyrėsiu...
Vieną dieną į Uškurius atsikraustė su siuvamąja mašina ir 

visais savo padargais kriaučiukas Andrius. Nesenai buvo buvęs, 
bet niekas nesistebėjo ir neklausinėjo, koks taip skubus darbas 
būtų atsiradęs. Visi žinojo, kad siūs „šį tą“ Matildos kraičiui. 
Gudri motiną nelaukia, kada reiks ant užsakų eiti, bet visa iŠ 
anksto pasirūpina, kad laikui atėjus, tuoj atkišti galėtų.

Po vakarienės šviesiais pavasario vakarais vyrai rūko pyp
kes, gonjcose sustoję apie rytojaus darbus kalbas, žiūrėdami į 
padangėje plaukiu o janeius debesis, orą spėja, o moters virtuvėje 
trusias, indus mazgoja, arba po kiemą su kibirais sukinėjasi, ta]
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vandenį neša, tai veršius girdo, vis skubėdamos, kad perdaug 
nesutemtų. Jei mėnesiena, gražus oras, ir į darželį pažvelgia, ta
kelius kasinėja, arba žemai prie pernykščių gėlių krūmų prisi
lenkusios, žiūri ar tik kuri gėlė neiššalo, ar pradeda sprogti. 
Taip vakarais jos ir visą darželį apdirba.

Matilda sukinėjo lysutes, lygino stambesnius grums
telius rankomis smulkino, tai iš tolo į žieminių—gelių žaliuojan
čius krūmelius žiūrėdama gėrėjosi, tai artyn priėjusi, pritūpusi, 
sprogstančius lapelius skaitė.

Dieve padėk! Ką čia prie mėnesienos darbuojies, nė mie
go nenori?

Ant senų skaldytinių pinučių, kuriais buvo iš visų pusių 
aptvertas Matildos darželis, rymojo kriaučiukas Andrius.

Matilda krūptelėjo ir atsisuko į jį.
Aš savo darželį tik vakarais teprižiūriu dieną ir didesnių 

darbų netrūksta.
— Be reikalo ruošies rūtas sėti, man rodos, nesuspės nė 

sudygti... — ir nutrūko jo balsas, tik galvą žemio palenkė stip
riau ant tvoros užsisvėrė, riet sugirgždėjo lenkiami pinučiai.

Matilda lyg tų žodžių nenugirdo, ar gal atsakyti nenorėjo 
ir tylėdama gniaužė smulkius sausos žemės gabalėlius.

— Matilduk, priimk ir mane į talką grumstelių gniuždyti 
mano stiprios rankos—ar galima?—jau visai kitokiu balsu vėl 
prabilo Andrius.

Matilda vis tylėjo į tamsią, šešėliais judančią žemę akis pa
nėrus, mąstė svajojo; kažkas nesuprantama, jai lig šiol nežino
ma vystėsi jos sielos viduje ir baugiomis paslaptimis kilo į vir
šų, kaitino jai veidą, krūtinę.

Andrius tuoj atsirado šalia jos siaurame tarplysyje, pats 
nesijausdamas prisilenkė ir stipriai už rankos nutvėrė.

— Neik už vargonininko, man gaila tavęs... Kiekvienas ūki
ninkaitis už jį gereresnis, paklausyk manęs... aš tau gera noriu, 
tavo laimės geidžiu...—pats savęs nesusivokdamas lyg ko sku
bindamas, bėrė be tvarkos žodžius, kurie taip senai jau slėgė 
jo širdį!

O Matilda vis tylėjo, tik akis aukščiau pakėlė ir, lyg, nu
tirpusi, lyg ką nuostabaus išgirdusi, priešais jį stovėjo.

— Matilda, nors aš niekuo met neišdrįsiu, prašyti tavo ran
kos, neišdrįsiu net žodžiais pareikšti visa to, ką jaučiu savo šir
dy, kiek tu man esi brangi, bet atsimink, kad aš tau visuomet 
gera trokštu, aš noriu tave matyti laimingą.

Jos akyse sublizgėjo keisti spinduliai. Pažvelgė į tyrą, baltą 
mėnulį, į tamsią, gilią dangaus erdvę ir, lyg ten—padangių aukš
tumoje išskaičius savo likimo gairių kelius, tvirtai prabilo:

— O ne! Aš neieškosiu sau laimės; lai įvyksta tai, kas pri
valo įvykti. Pasitenkinsiu savo likimu—jame rasiu savo laimę. 
Ne aš jo ieškojau ir ne aš pamilau, bet aš paklusni tėvų duktė 
ir visuomet nusilenkiu jų norams, patarimams... Jei galima ap
sieiti be audros, be reikalo ją kelti neišdrįsiu. Jei ir mėginčiau
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visa kitaip pakreipti, prieš visa pasipriešinti, gal dar didesnių ne
laimių sukelčiau...

Nutilo. Tik akys dar rėmės į tamsią vakarų padangę. Ji 
jautė, lyg butų sunkus akmuo ant visados prislėgęs jos krūtinę. 
Kai bus žmona to, kurį likimas lemia, kitados mylėtą bernelį nė 
prisiminti neišdrįs, reiks užkasti giliai giliai savo širdy tuos skais
čius jaunystės svajonių atsiminimus, kad niekas nesužinotų, ne
pajustų jos paslapčių...

Nusiminusiomis akimis palydėjo atsitolinantį Andrių, lyg__
visam savo gyvenimui viltį palaidodama.

O iš už kaimavietės elksnynų skambėjo mergelių daina:
— Kaip gaila dienelių Jaunųjų 
Benykstančių mano širdy;
Kaip gaila kalbelių meiliųjų
Beliekančių tik atminty!

Užžels jau takai numylėti, 
Kuriais pas močiutę ėjau. 
Nustos ir gėlės žydėti 
Kur taip rūpestingai sėjau...

Ne tas man bernelis žadėtas,
Ne tas mane jauną valdys, 
Vai kur yr mano numylėtas, 
Kurio troško jaunoji širdis...

(Liaudies daina).
Zanavyką Ašara. i

Kodėl?
(Skiria J. K.)

Kodėl nutraukęs gyvatos siūlą,
Kode! užmerkei žydrias akis?
K odei šiandieną T au kaulai pūva, 
Kode! nustojo plakus širdis?

Ar nepatiko žydri padangė, 
Ar neviliojo Tavo akies? 
Kodėl sustingo Tavo krūtinė 
Kodėl užgeso Tavo akis?

Ar neviliöjo Tavęs ,dainelės
Raibos lakštutės vyšnių sode,
Ar neviliojo margos gėlelės 
Jaunos sesutės rūtų darže?

Dangaus Ašarėlė.
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Lyčių skirtumai ir ugdymo 
individualizacija.

(Tęsinys)
III. Lavinimo individualizavimas pagal individuali

nius vyrų ir moterų skirtumus.
L Vedamieji lygybės principai vyrų ir moterų lavinime. 2. 

Protinimo individualizavimas pagal psichinius vyrų ir moterų 
skirtumus. 3. Individualizacijos principas ir pilnutinio Ugdymo 
idealas. 4.Lavinimo individualizacijos principas ir mišroji mo
kykla. 5. Ugdymo individualizacija ir mišrusis auklėtojų sąstatas.

Užbaigos žodis. Lyčių Ugdymo individualizavimas ir toli
mesnio tyrinėjimo sąlygos.

1. Kai iki šiolei buvo kalbama apie tai, kad vieni indivi
dualiniai vyrų ir moterų skirtumai, kaipo pakenčiami, turi būti 
panaudojami išvystymo tikslams, o kiti, kaipo būtini specia
liems vyrų ir moterų pašaukimams, turi būti auklėjami, faktinai 
buvo labiausiai kalbama apie reikalą individualizuoti vyrų ir 
moterų auklėjimą pagal individualinius pirmųjų ir antrųjų skir
tumus. Bet šalia auklėjimo galima dar statyti intelektualinio la
vinimo klausimas ir taip ar šiaip jis spręsti mažiau ar daugiau 
nepriklausomai nuo to, kas nustatyta auklėjimo reikalui. Tiesa, 
visiškos nepriklausomybės čia negali būti, ir jau iš anksto ga
lima spėti, kad auklėjimo išsprendimo būdas taip ar šiaip turi 
atsiliepti ir į lavinimo klausimo sprendimą.

Einant dabar prie klausimo apie tai, ar reik ir kokiame 
laipsnyje individualizuoti vyrų ir moterų intelektualinis lavini
mas, arba, trumpai tariant, protinimas, pagal individualinius vy
rų ir moterų skirtumus, dera visų pirma nesusipratimams pa
šalinti, nustatyti keletas vedamųjų principų. Visų pirma reik 
laikyti teisingu principas, kad vienodas moralinis vyro ir moters 
vertingumas ir vienodai svarbūs jų dviejų pašaukimai reikalauja 
lygiai susirūpinti tiek pirmojo, kiek ir antrosios lavinimu. Fizi
nis bei dvasinis pilnutinio žmogaus formavimas yra uždavinys 
nė kiek nelengvesnis už namų ar tilto statymą, įmonės admi
nistravimą, žmogaus gydymą ar teisimą, veikalo rašymą ir kitus 
darbus, kurie dažniausiai tenka dirbti vyrams. Todėl moterims 
inteligentėms yra reikalingas nė kiek nemažesnis išsilavinimas, 
kaip ir vyrams, besiruošantiems prie inteligentiškųjų profesijų.

Bet, kai sakoma, kad moterims, yra lygiai reikalingas ge
ras išsilavinimas, kaip ir vyrams, tai dar nereiškia, kad abiem 
atvejais lavinimas turi būti visai tolygus, ir kad todėl vienodai 
aukštam dvasiniam vyrų ir moterų lavinimui turi būti vartojami vie
nodi metodai, priemonės, programos. Tokiu atveju pamirštama,kad 
ne priemonių vienodumas, bet vienodas išdavų vertingumas yra 
įvairių lyčių lavinime svarbiausias dalykas.
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Tai yra jau antras lyčių lavinimo principas šalia pirmojo 
principo, skelbiančio, kad intelektualinis lavinimas yra lygiame 
laipsnyje .reikalingas ir vyrams ir moterims. Bet kaip tik šitas 
pirmasis principas turi būti papildytas antruoju, kadangi iš to, 
kad vyrams ir moterims išsilavinimas yra reikalingas lygiame 
laipsnyje, labai lengvai gali būti padaryta klaidinga išvada, kad 
pats lavinimas abiem atvejais turi būti tolygus, t y. vienodas ir 
savo uždaviniais, ir savo mokomąja medžiaga, ir savo priemo
nėmis, ir savo metodais. Moralinė vyro ir moters lygybė ir 
vienodas jų pašaukimų vertingumas iš tikro reikalauja lygiai 
susirūpinti ir vyro ir moters lavinimo reikalais ir siekti vienodai 
vertingų išdavų. Bet, kai kalbama apie lavinimo tikslus, moko
muosius dalykus, apie priemones ir metodus, tai pastaruoju 
atveju tenka jau atsižvelgti j tai, ar individualiniai vyro ir mo
ters skirtumai, iš vienos pusės, ir specifiniai vyro ir moters pa
šaukimai, iš antros pusės, kartais nereikalauja lavinimo indivi
dualizacijos. Ogi po to, kas buvo pasakyta anksčiau apie indi
vidualinius vyrų ir moterų skirtumus ir apie specifinius vyrų ir 
moterų pašaukimus, negali būti abejojimo, kad vyrų ir moterų 
lavinimo priemonės ri metodai tari būti individualizuojami. Tai 
reiškia, kad vyrų ir moterų lavinimo tipai turi būti įvairūs, nes 
ugdymo ir todėl lavinimo tipai pareina, iš vienos pusės, nuo 
auklėtinių prigimties savotiškumo ir, iš antros pusės, nuo užda
vinių, kurių stato ugdymui specialūs jų pašaukimai.

Lygiai vertingiems gyvenimo pašaukimams reikalingas yra 
lygus subrendimo laipsnis. Todėl galima trečioje vietoje pasta
tyti principas, kad gyvenimo uždaviniams atlikti vyrai ir moterys 
turi atsiekti ivfenodą fizinį bei psichinį subrendimo laipsnį. Bet 
vėl, statant reikalavimą, kad vyrų ir moterų subrendimo laipsnis 
būtų vienodas, būtų klaidinga manyti, kad vienodas subrendi
mo laipsnis teatsiekiamas vien išeinant vienodas lavinimo pro
gramas. Kad taip iš tikrųjų nėra .ryškiausiai išeina aikštėn fizinio 
išsivystymo bei Išsilavinimo srityje. Vyro ir moters kūnai tiek 
aiškiai skiriasi išsivystymo ir galutinio susiformavimo ypaty
bėmis, kad šitoje srityje sunkiausia neigti ir išsivystymo ir su
brendimo ir reikiamo fizinio lavinimo skirtingumas. Bet vieną 
kartą vyro ir moters kūnai yra subrendę fiziniu atžvilgiu, reik 
juodu pripažinti vienodai tobulais, vienodai tikslingais ir vieno
dai vertingais atžvilgiu į tuos tikslus, kuriems turi tarnauti žmo
nių gyvenimas. Ir čia jokios esminės reikšmės neturi tai, kad 
vienas kūnas gali būti stipresnis, kitas—silpnesnis, vienas—di
desnis, kitas—mažesnis, vienas kokybiniu atžvilgiu—vienoks, 
kitas tuo pačiu atžvilgiu—kitoks, vienas žmonių veislės atga
minimui naudingas vienaip, kitas—kitaip, ir tt. Čia esminės 
reikšmės teturi vien tai, kad kiekvienas kūhas yra lygiai vertin
gas, tikslingas ir naudingas, žodžiu tariant, lygiai tobulas at
žvilgiu j tuos tikslus, kuriems turi tarnauti fizinis žmonių gy
venimas. Gyvenimo tikslai reikalauja nuo vyrų ir moterų vie
nodo fizinio subrendimo, bet pats šitas fizinis subrendimas įvyksta
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labai įvairiai, ir todėl irgi atatinkamas fizinis lavinimas, kuris tu
ri skatinti fizinį išsivystymą, privalo būti įvairus pas vyrus Ir mo
teris. Kokybinis vyro ir moters kūn ų skirtingumas ir fizinio 
brendimo savotiškumas ir reikalauja individualizuoti fizinį lavi
nimą pagal šituos individualinius skirtumus.

2. Jei dabar eisime nuo fizinio lavinimo pfie intelektuali
nio lavinimo, arba prie protinimo, tai turėsime visų pirma 
skaitytis su dviem dalykais: pirma, ar psichinis vyro ir moters 
išsivystymas yra skirtingas ir, antra, ar pagrindiniai vyrų ir mo
terų pašaukimai reikalauja įvairių lavinimo tipų. Kai apie pir
mąjį dalyką psichologai išsitaria įvairiai, t. y. vieni už psichinio 
išsivystymo skirtingumą, kiti—-prieš jį, tai vienas bendras su
metimas reikalauja paremti pirmuosius, n esprendžiant iŠ esmės 
klausimo apie skirtingumo turinį. Jei kūnas ir tuo pačiu fizi
ologinio gyvenimo ypatybės yra žmogui individualizacijos pra
das, tai yra aišku, kad fizinis išsivystymas, arba brendimas, ne
gali neturėti tam tikros individualizuojamos reikšmės psichiniam 
išsivystymui. Jei po to sakoma, kad ne intelektualiniai berniu
kų ir mergaičių tipai skiriasi tarp savęs, bet jų interesų, arba 
susidomėjimo dalykų, sritys, tai yra konstatuojamas išdavų įvai
rumas, nors priežastys yra identifikuojamos. Iš tikrųjų susido
mėjimo dalykų sritys yra įvairios pas berniukus ir mergaites to
dėl, kad psichiniai jų tipai yra skirtingi. Tiesa, ir čia tenka dar 
kartą pabrėžti, kad psichiniai vyrų ir moterų skirtumai yra lygsta- 
mi, t. y. ne tiek griežti, kaip kad fiziologiniai jų skirtumai. To
dėl, tarp kitko, apie jokią psichinę ypatybę negalima pasakyti, kad 
ji priklauso tiktai moteriai. Bet lygstamasis psichinių vyrų ir 
moters tipų skirtumas yra faktas, su kuriuo negalima nesi
skaityti lavinimo darbe.

Todėl, jei psichinis vyrų ir moterų išsivystymas skiriasi ir 
savo tempu, arba greičiu, ir savo ritmu, ir susidomėjimo daly
kų įvairumu, ir šiaip jau skirtingu proto, valios ir jausmų susi
derinimu, tai lavinimas turi būti individualizuojamas pagal visas 
šitas ypatybes. Ogi tai reiškia, kad ir dėstomasis metodas, ir 
mokomoji medžiaga, ir šitos medžiagos sugrupavimas pagal 
psichinio išsivystymo ypatybes negali būti visai vienodi vyrų ir 
moterų lavinime. Reikalas individualizuoti lavinimą pas vyrus ir 
moteris didėja dar dėl to, kad jau bendrame lavinime turi būti 
mažiau ar daugiau atsižvelgta į auklėtinio gyvenimo uždavinius. 
Tuo tarpu šitokis atsižvelgimas į pagrindinius vyrų ir moterų 
pašaukimus gyvenime jau neišvengiamai veda prie mažesnio ar 
didesnio individualizavimo jų lavinimo brendimo metu.

Kai yra konstatuojamas reikalas individualizuoti vyrų ir mo
terų lavinimo tipus, dažnai moterų emancipacijos šalininkai tokia
me, konstatavime stengiasi įžvelti paslėptą norą grąžinti moterų 
lavinimą į tą stovį, kuriame moterų mokyklos turėjo žymiai aprėž
tas programas ir todėl neduodavo teisių stoti į aukštąsias mokyk
las. Tačiau pripažinimas moterims lygaus reikalo stoti į aukštą
sias mokyklas dar būtinai nereikalauja pasmerkimo lavinimo indi-
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vidualizacijos pagal vyrų ir moterų skirtumus. Aukštajai mokyk
lai turi\ rūpėti ne tai, kad visi, kas į ją stoja, butų išėję vienodu 
būdu vienodas programas, bet tai, kad visi stojantieji turėtų tam 
tikrą bent minimalinį subrendimą. Todėl ir nuo vyrų ir nuo mote
rų, stojančių į aukštąsias, mokyklas tegalima reikalauti, kad jie visi 
būtų vienodo dvasinio subrendimo, nors šitas subrendimas ir gali 
būti įsigytas įvairiomis priemonėmis, įvairiais metodais, ir su 
pagalba įvairių dalykų. Žinoma, įvairumas visur čia tegali būti 
vien dalinis.

Konstatuodamas bendrojoje pedagogikos dalyje lavinimo 
individualizacijos principą, negaliu čia nebandyti nustatyti la
biau konkretiniu būdu tai koks privalo būti individualizuotas 
mokyklinis vyrų ir moterų lavinimas jų brendimo laikotarpiu, 
čia mums terūpi pats principas, kuris paskui turi būti specia
liojoje didaktikoje taikomas mokyklų tvarkymui. Pasakysiu net 
prie šios progos, kad lavinimo individualizavimas pagal indivi
dualinius vyrų ir moterų skirtumas nėra dar iki šiolei patenki
namai išspręstas net teorijoje. Iki šiolei mokykliniame moterų 
lavinime buvo pastebimas arba atsilikimus ir vienašališkumas, 
arba griežtas jo niveliavimas su mokykliniu vyrų lavinimu. Tuo 
tarpu tikras klausimo išsprendimas reikalautą sulyginti vyrą ir 
moterą lavinimą išdavą vertingumo atžvilgiu ir jis individuali
zuoti pagal individualinius ją skirtumus ir specifinius pašauki
mą uždavinius. Sėkmingas šito išsprendimo realizavimas tebus 
galimas vien tada, kai eksperimentiniai psichologijos ir pedago
gikos tyrinėjimai, einą dabar greitu tempu į priekį, suteiks visai 
pakankamų davinių ir apie individualinius vyrų ir moterų skirtu
mus ir apie pedagoginės individualizacijos priemones. Šiuo tar
pu ugdymo—individualizacijos klausimas pakankamai konkr e * 
čiai nėra išspręstas ne tik moterų, bet ir vyrų lavinimui, dėl 
kurio, pavyzdžiui, eina nesibaigiąs iki šiolei ginčas tarp klasikų 
humanistų ir realistų.

3. Turiu dar čia prie šios progos, nesusipratimams išven
gti, pažymėti, kad ugdymo individualizacijos principas visai dar 
nereikalauja atsisakyti nuo pilnutinio ugdymo idealo, panašiai 
kaip specialusis lavinimas nereikalauja atsisakyti nuo bendrojo 
lavinimo. Yra juk žinomas faktas, kad, juo pilnesnis ir geres
nis yra bendras išsilavinimas, juo sėkmingesnis bus specialusis 
lavinimasis, nes pirma tampama išsilavinusiu žmogumi ir tik 
paskui geru specialistu. Lygiai, nors ir kiek kitokiu būdu, yra 
suderinamu ugdymo individualizacijos principas ir pilnutinio 
žmogaus idealas. Kiekvienam žmogui, tiek vyrui kiek ir mote
riai, yra reikalo būti pilnutiniu žmogumi', bet sykiu yra niekam 
neišvengiama būti individu su tam tikromis dovanomis ir gabu
mais, su tam tikrais palinkimais ir pamėgimais, suvtam tikru 
asmeniniu pašaukimu ir atatinkančiais uždaviniais. Čia ir pasi
rodo, kad bendrasis lavinimas labiau tarnauja reikalui būti pil- 
tiniu žmogumi, tuo tarpu, kad specialusis lavinimas labiau re
miasi individualinėmis žmogaus ypatybėmis, kokios paprastai

24



Lyčių skirtumai ir ugdymo individualizacija 167

apsprendžia jo pašaukimą. Kai lavinimas yra individualizuoja
mas pagal šitas individualines ypatybes, tai fak tinai atsižvelgia
ma ne tik į pašaukimo reikalą, bet ir į lavinim o sėkmingumo 
sąlygas, nes, kaip žinome, fnnkcionalinis ugdymas reikalauja 
visų pirma panaudoti išsivystymo tikslams individualinius pri
gimtuosius veiksnius ir juos padaryti ugdymui pradedamuoju 
punktu. Nesiskaitant su šitais individualiniais prigimtaisiais vei
ksniais labai lengva stambiai sukompromituoti ugdymo darbą, 
arba, mažiausia, padaryti jis nepakankamai sėkmingu.

Todėl, tarp kitko, tenka, pagal lavinimo individualizacijos 
principą, skaitytis sū tuo, kad vyras yra labiau intelektualinis 
valios tipas, tuo tarpu kad moteris yra labiau intuityvinis jausmo 
tipas. Lavinimo priemonės ir metodai neišvengiamai turi būti prie 
šito skirtumo pritaikyti bent tam tikrame laipsnyje. Bet, iš kitos 
pusės, tai toli gražu nereiškia, kad vyre turi būti lavinamas vien 
intelektualinis valios tipas, o moteryje—tik intuityvinis jausmo 
tipas. Jei ir vienas ir antras tipas gali būti lygiai vertingu, tai 
vis dėlto idealas, kaip sakyta jau anksčiau, tūrėtų sujungti sa
vyje pilnoje harmonijoje bei aukščiausiame laipsnyje ir proto, ir 
valios, ir intuicijos, ir širdies dovanas, nors čia ir gali būti įvai
riausių individualinių jų susiderinimų. Todėl individualinis vyro 
tipas, dedamas į jo lavinimo pagrindą, turi būti, kiek galint, pa
pildomas intuicijos ir širdies dovanomis. Ir, atvirkščiai, individu
alinis moters tipas, dedamas į jos lavinimo pagrindą, turi būti 
papildomas intelektualiniais valios motyvais. Sykiu papildinėji- 
mas neprivalo būti jokia prasme silpninimas pagrindinių vyro ir 
moters tipų, nes toks silpninimas neišvengiamai susilpnintų vy
ro ir moters individualybes apskritai.

Individualizacijos principo derinimas su pilnutinio žmogaus 
idealu, tarp kitko, reikalauja ne siaurinti mokyklinio moterų lavi
nimo programų, bet jinai tinkamai pritaikyti prie moters gyve
nimo reikalų, kad būtų nuosekliai einama nuo bendrojo lavini
mo prie specialiojo, nuo pilnutinio žmogaus idealo prie šito idealo 
realizavimo specifiniame moters pašaukime.

4. Po to, kas pasakyta apie ugdymo individualizaciją pa
gal individualinius vyrų ir moterų skirtumus, gali visai teisėtai 
kilti klausimas, ar individualizacijos principas neišvengiamai rei
kalauja pripažinti koedukaciją bei koinstrukciją nepriimtinomis 
ugdymo sistemai. I tai dera atsakyti iš pradžios lygstamai, bū
tent: kiek koedukacija bei koinstrukciją veda prie ugdymo vieno
dinimo ir pašalina galimybę individualizuoti ugdymą pagal indi
vidualinius vyrą ir moterą skirtumus, tiek jiedvi yra aiškiai ne
priimtini. .

Ir iš tikro, griežtai pravedant koedukacijos bei koinstruk- 
cijos principą, t. y. auklėjant bei-lavinant krūvoj berniukus ir 
mergaites vienodu būdu vienodomis priemonėmis, vienodais 
metodais ir pagal vienodas programas, neišvengiamai turi įvykti 
žymus vyriškumo ir moteriškumo aptirpimas, arba difuzija, o 
kadangi koedukacijoje bei koinstrukcijoje dažniausiai orientuoja-
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masi pagal tradicijas, susidariusias vyrų lavinime, tai paminėtoji 
difuzija faktinai išeina labiausiai į nenaudą moterims. Būtent, ne
siskaitant su jų išsivystymo tempu, ritmu, susidomėjimo daly
kais ir specifiniais pašaukimo uždaviniais, yra tramdomas nor
malus jų prigimties išsivystymas, taip kad išdavoje susidaro 
suvyrėjęs moters tipas, kuris vyriškumu negali susilyginti 
su vyrais ir sykiu psichologiškai netinka vyrams, kaipo papildo
masis tipas. Užtat koedukacijos bei koi nstrukcijos rikiavimas pa
gal mergaičių auklėjimo bei lavinimo reikalavimus, vestų prie 
vyrų sumoterėjimo, kas irgi nebūtų naudinga jokia prasme.

Priimant koedukacijai bei koinstrukcijai vidutini auklėjimo 
bei lavinimo matą, būtų gauta vidutinė lyčių niveliacija. Tačiau 
neaiškus, lyties atžvilgiu, tipas toli gražu nėra tai, kas galima 
pageidauti tiek vyrui, kiek ir moteriai, ir kas iš tikrųjų yra pilnu
tinis žmogaus tipas, realizuojamas vyriškojoje arba moteriškojoje 
individualybėje. Vidurys, imamas kiekybiniu atžvilgiu, ir sintezė, 
imama kokybiniu atžvilgiu, yra du dalyku, kartais labai tolimu 
viens nuo antro. Taip atsitinka ir šiuo atveju: jei vyriškumo ir 
moteriškumo niveliacija pagal vidutinį matą yra neigiamas klau
simo išsprendimas, tai teigiamasis jo išsprendimas reikalauja su
vesti j konkretinę sintėzę visuotinasis pilnutinio žmogaus turi
nys su individualine ryškaus vyriškumo arba ryškaus moteriš
kumo lytimi. Aišku savaime, kad ten, kur įvyksta vyriškumo ir 
moteriškumo difuzija, arba niveliaciją, negali būti kalbos apie 
pilnutinio žmogaus realizavimą normalioje individualybėje. Žo
džiu tariant, griežtai išlaikytas koedukacijos bei koinstrukcijos 
principas veda iš vienos pusės prie kenskmingo prigimties tram
dymo ir iš antros pusės prie niekam nenaudingos niveliacijos.

Sykiu konstatuojant šitokias griežtos koedukacijos bei ko
instrukcijos išdavas, dar nėra reikalo padaryti išvada, kad vyrai 
ir moterys turi būti griežtai perskirti visose auklėjimo bei lavi
nimo aplinkybėse. Visų pirma ir vyrų ir moterų auklėjime bei 
lavinime yra labai daug bendrų dalykų, lygiai tinkančių ir vie
niems ir antriems. Antra, yra amžiaus tarpsnis, kur individuali
niai lyčių skirtumai tiek mažai pasireiškia, kad beveik nėra rei
kalo žymiai individualizuoti auklėjimas bei lavinimas pagal indi
vidualinius vyrų ir moterų skirtumus. Tokiu tarpsniu yra am
žiaus laikotarpis iki 10 net 12 metų, kuriame berniukai ir mer
gaitės be pedagoginio nepatogumo gali būti sykiu auklėjami ir 
lavinami. Pagaliau, yra dar amžiaus tarpsnis, kur vyrai ir mote
rys patys turi rūpintis auklėjimusi ir lavinimus! ir specializuotis 
pagal profesijas, parinktas su atsižvelgimu į individualinius pa
šaukimus. Tai yra atbaigiamasis jaunatvės tarpsnis, einamas 
aukštojoje mokykloje, kuri visados yra individualizuojamo spe- 
cializavimosi įstaiga. Todėl čia vėl be kokio nors žymesnio pe
dagoginio nepatogumo vyrai ir moterys gali sykiu dirbti stu
dijų darbą. Svarbu tik, kad iš vienos pusės aukštoji mokykla 
patiektų plačios galimybės kuo labiausiai individualizuoti savo 
studijų eigą, ir kad, iš antros pusės, vyrai ir moterys rinktųsi
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individualinių gabumų, kurie būtų savi ar vieniems tik vyrams 
ar vienoms tik moterims. Be to, jei moteris gauna gerą ir sau 
tinkamą bendrą išauklėjimą bei išlavinimą, bet kuris mokslas bus 
jai mažiau ar daugiau naudingas jau tuo, kad jis lavina protą ir 
suteikia tam tikro protinio ir net dorinio drausmingumo. Bet 
tikslingiausia yra rinktis tai, kas yra naudingiausia būsimam mo 
terš pašaukimui. Jei šituo atžvilgiu priimsime domėn tai, kad 
taip ar šiaip motiniškumo esmė yra fizinis bei dvasinis žmo- 
gaus formavimas ir apskritai žmoniškumo saugojimas, tai turė
sime bendrai pripažinti, kad humanitariniai, galima sakyti, žmo
giškumo, mokslai turi daugiausia šansų būti naudingais mažiau 
ar daugiau tiesioginiu būdu didžiausiai moterų daugumai. Jei 
šalia to studijuojančios moterys, kaip pridera besiruošiančiam 
prie gyvenimo jaunimui, dar sykiu individualiai auklėjasi bei la
vinasi priklausomybėje su parinktosiomis profesijomis, tai aišku, 
kad darbas, dirbamas aukštojoje mokykloje, gali būti atliekamas 
arba tik koreguojamas pagal individualizacijos principą.

Laikotarpis, kuris aktualiausiai stato reikalavimą individua
lizuoti ugdymą pagal individualinius lyčių skirtumus, ir kuriame 
šitas reikalavimas sunkiausiai patenkinti koedukacijos bei koin- 
strukcijos sistemoje, yra sparčios individualinės lyčių diferenci
acijos tarpas, kuris prasideda maždaug tarp 10 ir 12 metų ir 
nustoja intensyvaus diferenciacijos tempo maždaug tarp 17 ir 
19 metų. Kaip tik šitame laikotarpyje koedukacijos bei koinstruk- 
cijos sistema sudaro daugiausia kliūčių normaliam taikymui indi
vidualizacijos principo ugdomajam veikimui. Šituo atžvilgiu, tarp 
kitko, yra reikšminga, kad kalbamojo laikotarpio vidury, būtent, 
paaugėlių tarpsnyje, arba adolescencijos metu, pas berniukus ir 
mergaites atsiranda aversija, arba savaimingas atsilenkimas nuo 
savo papildomosios lyties. Šituo tarpu berniukai labiau yra linkę 
bendrauti su berniukais ir mergaitės su mergaitėmis, ir sykiu 
berniukai ir mergaitės vieni antrų žymiai privengia. Šitas faktas 
yra labai reikšmingas liūdymas reikalo lytims diferencijuotis pagal 
individualines vyrų ir moterų ypatybes. Tačiau jis dar nėra griež
tas argumentas prieš koedukaciją bei koinstrukciją, nes jis gali 
būti lygiai pavartotas šitame klausime ir prieš ir už koedukaciją 
bei koinstrukciją Taip, vieni gali sakyti, kad šitas savaimingas 
prigimties polinkis nurodo, kad mišras lyčių ugdymas yra iš 
prigimties klaidingas, tuo tarpu kad kiti gali teigti, kad mišras 
lyčių ugdymas nesudaro nepatogumų, kadangi pati prigimtis rū
pinasi tinkamu būdu diferėncijuoti vyrų ir moterų individualybes.

Iš tikrųjų, abudu argumentu tik iš dalies yra tikru: savai
mingas paaugėlių atsilenkimas nuo papildomosios lyties dar

1
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nereikalauja, kad abidvi lytys būtų ugdyme griežtai skiriamos; 
iš antros pusės, ta aplinkybė, kad pati prigimtis tikslingai 
rūpinasi vyrų ir moterų diferencijacijos reikalu, nėra pakankamas 
argumentas už atsisakymą nuo sąmoningo bei tikslingo taikymo 
individualizacijos principo prie vyrų ir moterų ugdymo. Ogi, 
kai tenka šitokiu taikymu susirūpinti ugdymo praktikoje, tai 
pasirodo, kad griežta koedukacijos bei koinstrukcijos sistema 
negali būti suderinta su ugdymo individualizacijos principu.

Iš to, kas pasakyta, būtų vis dėlto klaidinga padaryti išva
da, kad, jei griežta mišro ugdymo sistema yra nepriimtina indi
vidualizacijos principo atžvilgiu, tai telieka pravesti brendimo 
laikotarpyje griežtos lyčių separacijos sistema. Galima būtų 
gyvenime rasti pakankamai prirodymų tam, kad ten, kur jauni- 
mas auga ir bręsta pilnos seperacijos aplinkybėse, nei vyrų nei 
moterų individualybės nėra pakankamai plačios ir pritaikytos 
lemtam lyčių sugyvenimui šeimoje. Šituo atžvilgiu daug laimin
giau susideda gyvenimas tų žmonių, kurie turėjo galimybės 
augti ir bręsti mišroje šeimos sudėtyje ir naudojosi pakankamai 
progomis padoriai bendrauti su papildomosios lyties asmenimis 
mokyklos ėjimo laikotarpiu.

Dvi lytys yra sukurtos viena antrai papildyti ir Šitas rei
kalas taip ar šiaip reiškiasi ir įvairiais žmogaus brendimo tarp
sniais. Todėl normalesnės bus visados šeimos, kur auga sykiu 
broliai ir seserys, negu tos, kur yra arba tik brolių arba tik 
seserų. Taip pat visai normali būtų mokykla, kuri, pravesdama 
pakankamai griežtai ugdymo individualizacijos principą, neper
ski rtų visai griežtai lyčių ir joms duotų pakankamai progos 
lemtai bendrauti darbe ir pasilinksminimuose visai padoriomis 
sąylgomis.

štai kodėl, patyrus faktinų mišrosios ugdymo sistemos 
nepatogumų, stengiamasi eiti nuo dirbtinės prie natūraliosios 
koedukacijos bei koinstrukcijos. Dirbtinė koedukacija bei koin- 5 
strukcija sąmoningai paskatina porinimosi principą ar tai moki
nių susodinime klasėje, ar tai žaidimuose, ar kitose kokiose 
aplinkybėse. Natūralioji koedikacijos bei koinstrukcijos sistema 
palieka laisvę savaimingiems bendravimo palinkimams, kad šitas 
bendravimas labiausiai prisiartintų prie nevaržomos šeimyninio 
gyvenimo eigos, kur tarp brolių ir seserų mažiausiai jaučiamas 
lyčių skirtumas. Ar mišrosios mokyklos evoliucija nueis taip 
toli, kad galėtų sykiu patenkinti ir ugdymo individualizacijos 
principą ir lyčių bendravimo reikalą, dar tuo tarpu nieko tik
slaus pasakyti negalima. Bet tuo tarpu tenka jau konstatuoti, 
kad šią laiką mišroji mokykla nusideda ir prieš individualizacijos 
principą ir tuo pačiu sudaro tyčią bendravimui nenormalias sąly
gas. Jei prie to prisideda dar menka dorinimo sistema ir tvirtų 
dorovės tradicijų stoka, mišroji mokykla gręsia visai realiais 
pavojais. Užtat reikia pripažinti, kad pedagoginiai mišrosios 
mokyklos nepatogumai žymiai mažėja sulig tuo, kaip gerėja 
visa ugdomoji mokyklos sistema. Taigi, galutinai nesprendžiant
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konkretinėse lytyse mokyklinio lavinimo klausimo, tenka vien 
pasakyti, kad Čia nei griežta koedukacija bei koinstrukcija nei 
griežta lyčių sepdracija nėra idealas.

5. Mišrumas gali reikštis mokykloje ne tik iš mokinių 
pusės, bet ir iš mokytojų pusės. Lengva pastebėti, kad tai, 
kas yra sakoma apie mišrumą iš mokinių pusės, neturi analo- -—— 
ginės reikšmės mišrumui iš mokytojų pusės, nes pirmuoju at
veju tyrinėjamuoju objektu yra santykiavimas įvairios lyties mo
kinių tarp savęs, o antruoju atveju tokiu objektu yra santykia
vimas tarp savęs iŠ vienos pusės mokinių ir iš antros — mo
kytojų. Tuo tarpu kiekvienas santykiavimas turi sau tinkamus 
dėsnius bei principus pagal tai, kokie yra jo subjektai ir pagrin
dinis pobūdis. Antrajame santykiavime subjektai nėra lygiateisiai 
nei savo amžiumi, nei savo subrendimu, nei savo kompetentin
gumu, nes pagrindinis jo pobūdis pareina nuo to, kad jo esmę 
sudaro ugdomasis veikimas. Tuo tarpu, pirmajame santykia
vime, t. y. esant mišrumui iŠ mokinių pusės, subjektai yra lygia
teisiai, nes jo esmę sudaro lygiateisis draugavimas.

Pagrindinis klausimas, kuris kyla sąryšyje su mišruoju 
mokytojų sąstatu, ir yra: ar ir kokiame laipsnyje mišrasis moky
tojų sąstatas gali būti mokykloje pateisintas tiek berniukų, kiek 
ir mergaičių atžvilgiu. Sprendžiant šitą klausimą, reik ypatingai 
atsižvelgti į labai reikšmingą faktą, kuris gali būti lengvai kon- 

. statuotas ugdymo praktikoje, būtent, tai, kad pilnutinis žmogaus 
tipas, ar tai bus vyras, ar moteris, negali būti išugdytas su pa
galba vienų tik moterų, arba vienų t& vyrų» Būtų tačiau klai
dinga manyti, kad šito fakto konstatavimas išsprendžia teigia
mai klausimą apie mokytojų sąstato mišrumą. Juk šitas faktas, 
kuris, apibendrintas, gali net būti iškeltas j bendrą principą, dar 
mums_ nieko nesako apie tai, kaip ir kuriuo ugdymo laikotarpiu 
turi būti kombinuojamas vyrų ir moterų dalyvavimas ugdoma
jame veikime. Todėl einant į klausimo išsprendimą, dera nu
statyti, kada ir kokiame laipsnyje pilnutiniame žmogaus ugdyme 
turi dalyvauti moteris ir vyras.

Šito pastarojo klausimo išsprendimas reikalauja ypatingo 
,atsižvelgimo į specifinę moters ir vyro prigimtį, nes nuo pri
gimties savotiškumo pareina vyro ir moters ugdomoji veiksena, 
t, y. būdas realizuoti ugdomąją savo įtaką. Yra juk žinomas 
dalykas, kad kiekvienas veiksnys ir, juo labiau, veikėjas veikia 
būdu, atatinkančiu jo prigimties ypatybes. Šitas dėsnis išlaiko 
pilną savo galią ir ugdomajame veikime ir yra ypač reikšmin
gas, kai yra kalbama apie ugdomosios vyro ir moters veiksenos 
ypatybes. Pasirodo, kad ugdomasis vyro veikimas bus paspal- 
vintas vyriškumo ypatybėmis, tuo tarpu kad atatinkamai ugdo
masis moters veikimas pasireikš moteriškumo žymėmis. Išeina, 
tad, kad ir moteriškumas ir vyriškumas yra du būtinu veiksniu 
ugdomajame veikime.

Jei dabar panorėsime nustatyti, kokiame auklėtinio bren
dimo laikotarpyje ypatingai yra reikalingas moteriškumas ir ko-
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kiame ypatingai pageidaujamas vyriškumas, tai turėsime atsi
žvelgti j psichinius moters ir vyro tipus. Kaip sakyta, moteris 
yra labiau intuityvinis jausmo tipas, tuo tarpu kad vyras yra la
biauintelektualinis valios tipas Todėl ugdomoji moters įtaka 
ypatingai yra reikalinga tada, kai auklėtinis turi prigimtą palin
kimą gyventi intuityviniu jausmo gyvenimu, ir, atvirkščiai, ugdo
moji vyro intervencija yra labiausiai pageidaujama tada, kai auk
lėtinis jaučia prigimto reikalo sąmoningai apsispręsti ir tvirtai 
nusistatyti savo gyvenime. Pigu pastebėti, kad moters įtaka 
yra ypatingai svarbi pradedamajame ugdymo tarpsnyje, o vyro— 
atbaigiamajame, nors tai, žinoma, nereiškia, kad pirmajame tarp
snyje tėra reikalinga vien moters, antrajame— vien vyro ugdo
moji įtaka.

Intuityvinis jausmo gyvenimas yra iš tikrųjų tolimesnė nuo
sekli tąsa to fiziologinio gyvenimo, kuris iš pat pradžios jungia 
vaiką su motina, ir todėl visai natūralu, kad ta pati motina, kuri 
yra išvysčiusi fiziologinį vaiko gyvenimą, sužadintų ir ištobu
lintų jame intuityvinį jausmo gyvenimą. Užtat lygiai natūralu, 
kad proto bei valios lavinimą atbaigtų auklėtinyje vyras, kuris 
yra intelektualinis valios tipas. Tarp pradedamojo ir atbaigia
mojo ugdymo tarpsnio trunka ilgokas tarpsnis, kuriame moters 
ir vyro ugdomoji įtaka gali reikštis maždaug lygiomis ir kuris 
beveik sutampa su vidurinės ir aukštesniosios mokyklos ėjimu.

Tačiau, jei mokykla yra vienalytė, pageidaujama yra ugdo
moji persvara tos lyties, kurios yra patys auklėtiniai. Nėra abe
jonės, kad visame ilgokame mokyklinio lavinimo tarpsnyje ber
niukų auklėjimo bei lavinimo reikalus geriau supras ir patenkins 
vyrai, o mergaičių moterys, juo labiau kad pirmuosiuose tu
ri būti sąmoningai ugdomas vyriškumas, antrosiose — mote
riškumas. Baimė, kad seksualinis veiksnys gali neigiamai atsi
liepti j ugdomąjį veikimą tada, kai mokytojai ir mokiniai yra 
įvairios lyties, normaliose sąlygose yra nereikalinga, nes norma
liai sutvarkytas ugdomasis veikimas nefavorizuoją seksualinio 
erotizmo. Tuo tarpu, einant arčiau į atbaigiamą ugdymo tarpsnį 
ir jaunuoliai ir jaunuolės vis labiau jaučia reikalą surasti tvirtą 
vyriškąjį vadovavimą. Šitas reikalas teisinga yra patenkinti jau 
todėl, kad didžiausioje atsitikimų daugumoje pers veriamo ji mo
ters įtaka yra jau auklėtinių išgyventa savo laiku.

*

• • • • *

Padarytų šiame straipsnyje bendrų išvadų nebandau net 
konkretizuoti taikant jas mokyklų organizacijai, nes tai išeina iš 
teorinės pedagogikos ribų ir reikalauja specialesnių tyrinėjimų. 
Man svarbu buvo čia iškelti aikštėn bendriausieji principai, lie- 
čią ugdymo individualizavimą pagal lyčių skirtumus, ir nurodyti 
jų metodologinis taikymas vienai iŠ aktualiausių pedagoginių 
problemų, būtent, — moterų auklėjimo bei lavinimo problemai.

Pasirodo, kad ir šitoje srityje, kaip ir kitose visuomeninio 
gyvenimo srityse, tikra pažanga reiškiasi ne visišku paneigimu 
visų tų tradicijų ir principų, kuriais gyventa ir vadovautasi

i
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anksčiau, bet jų atranka ir nuosekliu tobulinimu, tikslinimu, tai
symu ir papildinėjimu. Jokia mokslo tiesa ir joks kultūrinis lai
mėjimas neatsiranda kultūros pažangoje ir neįsigali tvirtai be. 
sąryšio su ilgų amžių patyrimais ir su daliniais jų laimėjimais. 
Tas pats yra ir su moterų klausimu, kiek jis pasireiškia peda
gogikos srityje. Tikra, tvirta ir pastovi pažanga anaiptol nereika
lauja griežtat^ane^ visa tai, kas iki šiolei buvo patirta, mąs
tyta, atsiekta, — pasidavus histeriškiems mados öbälsläms. Iš

*

n

Turint galvoje šitą pastovios ir nuolatinės pažangos prin
cipą ir norint tinkamai išspręsti moterų aukl ėjimo bei lavinimo 
klausimus, dera ypatingai akylai domėtis visomis šeimotyros pro
blemomis, nes nuo jų išsprendimo žymioje dalyje pareina ir anų 
klausimų išsprendimas. Taip, seksualinė problema ir surištas su 
ja meilės klausimas gali išaiškinti tikrą vyriškumo ir moterišku
mo prasmę bei reikšmę ir jų dviejų ugdymo reikalą. Matrimo- 
nialinio šeimos gyvenimo ir jos organizacijos klausimai yra su
rišti su moterų pašaukimo klausimu, nuo kurio taip pareina 
moterų ugdymo pakraipa. Socialinė bei ekonominė šeimos pro
blema yra reikšminga išsprendimui klausimo apie ištekėjusių 
moterų uždarbiavimą. Eugenikos problema dar glaudžiai yra su
rišta su pedagogikos reikalais .Tuo tarpu visi šitie šeimotyros 
klausimai^ tyrinėjami įvairių specialių disciplinų, tegali rasti pla
čiausio išsprendimo vien gyvenimo (prigimties, kultūros ir re
ligijos) filosofijos šviesoje, kuri yra taip pat vedamuoju pagal
biniu mokslu ir pedagogikai. Iš kitos pusės, imant šeimotyros 
problemas sąryšyje su moterų ugdymo klausimais, negalima ne
atsižvelgti į eksperimentinės psichologijos ir eksprimen tinęs pe
dagogikos patyrimus, kurių kaskart daugiau įgaunama paskuti
niais laikais, ir kurie eina grendžiamąja medžiaga pedagogikos 
mokslui.

Tokiu būdu deramas moterų ugdymo problemos išspren
dimas tegali būti gautas vien tada, kai 1. yra gerai supran
tamas mokslinės pažangos principas, 2. yra sėkmingai remiamasi 
grendžiamaisiais pedagogikos mokslais ir 3. sugebama sąmonin
gai vadovautis vedamaisiais jos mokslais. Nuoseklios kultūri
nės pažangos principas reikalauja palaikyti teigiamąsias praeities 
ir dabarties tradicijas ir jas papildyti naujais laimėjimais. Svar
biausi grendžiamieji mokslai moterų Ugdymo klausimu yra eks
perimentinė psichologija ir eksperimentinė pedagogika. Pagrin
diniai vedamieji mokslai tuo pačiu klausimu yra šeimotyros mo
kslai, kurie turi rasti savo apvainikavimą gyvenimo filosofijoje. 
Išlaikant šitas tris tyrinėjimo sąlygas, bendrosios šio straipsnio 
išvados gali būti nuosekliai pritaikytos prie konkretesnių mote
rų ugdymo klausimų.

•'
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Atlieptasis balsas.
f . ’ .

Italas Pierazzuoli, straipsnyje, skiriamame mokyklų mergai
tėms pasiskaityti, kuriame aprašinėja savo tautos moterų nuo
pelnus tėvynei, baigdamas pabrėžia, kad kaip karų, taip ir taikos 
laikais ir iš savo moterų Italija laukianti nemažai. Jis džiaugda
masis pasakoja savo jaunosiomsskaitytojoms apie jų moterų 
atliepimą į tėvynės reikalų balsą. Kad geriau jis jas {tikrintų, 
jog kiekvienam tautos vaikui turi būti svarbūs tėvynės reikalai, 

——jis apsakinėja keliolika Italijos gerųjų dukterų darbų.
Jų pasireikšta ten įvairiose gyvenimo srityse jau iš senovės, 

Jau ir savo laikraštyje esame skaičiusios apie didį kai kurių ita
lų pasišventimą,—prisiminkime nors ir Jono Bosco motyną,—ar 
tai religijos dalykams ar tai savo artimųjų labui. Italija turi daug 
ir menininkių. Jų mylimos poetės ypač lirikės yra Maria Alinda 
Brunacci-Buonamonti, (Annie Vivanti, Ada Negri. Nestinga ten 
ir novelių ir romansų rašytojų, — žymiausios Matilda Serao, 
Luigia Oervasio, Donna Paolo, Ida Finzi.

Pierazzuoli daug džiaugiasi tomis savo krašto moterimis, 
kurios tiesiančios gražius tėvynės ateičiai kelius savo gerai at
liekamais kniusiais kasdieniniais darbais, įkvėpiamaisiais energija, 
išmintim ir aukštaširdiškumu vaikams, šiandie mažyčiams, o ne- 

- trukus būsimiems tautos vyrams ir moterims.
Italijoj, rodos, ryškiau neg kur kitur yra iškilusi ir grupė 

moterų į atvirą kovą stojusių su priešais ginti tėvynę, štai to
kios yra Marzia, Bronchia pisanietė Cinzica d’Lįsmondi 1005 m. 
uoliai pasireiškusi ginant Mori, Volsci kunigaikštytė Camilla, 
Šventosios žemės ricierius Rosa Salimbeni; vėlesniais laikais pa 
sižymėjo narsumu Tavani Arquati, Colomba Antonietti do Fa- 
ligno, Cristina Belgioioso ir daug kitų, kurių čia vardai ir sun
ku visų besuminėti, šio Didžiojo karo dalyvių yra ryškus asmuo 
Maria Adriani 1915 m. gegužės 15 d. pasireiškė narsumu gin
dama nuo priešų pozicijas ties Ala (apdovanota medaliu). Bet 
labai daug turinti Italija iš šio karo pavyzdžių, kurie nesą sura
šyti, o tik viens kitas, patekę į kieno užrašus lyg ir ilustruoti 

» tvirtinimams, kad italės budrios esančios savo krašto rūpes
čiams. Šit vienas nuotykis, kada Giulia Bianchini ir Maria Ar- 
cani gelbsti savo namuose italų kareivius, tuo tarpu gi austrai 
kanuolėmis sprogdina jų sobybą, pagaliau, namus ir jas pačias 
suima į nelaisvę.

Tad taip, prisiminimais ir netolimos praeities, berods ma
žai pastebėtai praėjusių, bet j$4žiai prasmingų tėvynės meilės 
pavyzdžių, ugdomas merga^iįjpWiotižmas. A. M,

Gyvenime baisiaiÄu^dälyku yra ne rūpesčiai ar neturtas’ 
ne kančios ar liga, neirni įnirtis, tik nuobodumas.

11 u L. d. Vinci.
!■■■.■ .... .
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Apie meilę.
Paskaita skaityta „Pavasarinikų“ 

susirinkime Vabalninke, 1926 m. ba
landžio mėti. 18 dieną.

Apie jokį kitą gyvenimo reiškinį nesustatyta tiek posakių, 
nesudėta tiek eilių, neparašyta tiek storiausių veikalų, kaip apie 
meilę.

Meilė yra sena kaip pasaulis ir nuolat jauna. Jos sparnai 
galingi. Jokie kiti sparnai neįstengs iškelti žmogaus tiek aukš
tai, kaip tikros, didžios, kilnios meilės sparnai.

Joks žmogaus veikimas, jokios jo pastangos nė darbai ne- 
bus taip vaisingi, jei jų nepuoš tyros meilės ugnis.

Išbraukti iš žmonių gyvenimo pasaulio meilė—tai pagesyti 
danguje saulė.

Be meilės, kaip ir be saulės įsiviešpatautų žmonių gyveni
me ir santykiuose amžina tamsi ir šalta naktis, pranyktų gyvy
bė, džiaugsmas, laimė. Pražūtų akstinas spinduliuoti aplinkui ge
rumui. Pranyktų įkvėpimai, kuriantieji įvairios rūšies meną, dailę. 
Be meilės nematytumėt niekur pasišventimo kitiems.

Be meilės žmonės liktų beširdėmis, šaltomis stovylomis, 
kits kitam blogesnis už žvėrį...

Kai įsigilini j tai, kas būtų buvę, jei žmonių Kūrėjas nebū
tų į jų širdis įdiegęs meilės jausmų, tai nejučiomis j dideliu dė
kingumu puoli ant kelių sakydamas: „Dėkui Tau, geras Vieš
patie, už meilės dovaną! Iš visų dovanų, kurių, mums suteikei, 
meilės dovana, tai didžiausi dovana“ Štai, keletas apie meilę įvai
rių galvočių posakių:

„Tikėjimas be meilės — svajonė“ (Gercenas).
„Meilė viską pergali:“ (Virgilijus);
„Meilė tai dangaus lašas, kurį Dievas įpylė į gyvenimo 

taurę, kad sumažintų jo kartumą.“ (Ročesteris)
„Meilė tai gyvenimo saulė“ (Solovjovas).
„Meilė nuvalo širdį nuo įvairių bjaurumų. Mūsų mintys ir 

pasiryžimai besisunkdami per meilę nustoja viso pikto ir blogo“.
„Meilė burtininkė, kuri puošia ir keičia viską ką tik paliečia.
„Vien tik darbais įrodoma meilės galia“.
Jakštas taip apie meilę sako:
„Prots žiba tūkstančiais akių, o meilė vieną tur’;
Bet meilės nėr’ gyvybė gęsf.
Ir nuobodu visur!“—
Trumpai ir netobulai apibudinę bendrą apie meilę sąvoką, 

pasvarstykime, ką ir kaip mes turime mylėti ir kad mūsų meilė 
atatiktų aukščiau pasakytiems posakiams, kad jos sparnai visa
da sveiki ir nesužeisti keltų mus kas kart aukščiau ir neplasnotų 
pelkėse.

Pelkės, balos, purvas — netinkama vieta meilės sparnams!
Pelkėse tie sparnai susiterčia, susigniaužia, kartais net 

sulūžta.
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Daug paskui laiko reikia, daug darbo padėti tenka, kad 
meilės sparnus nuvalyti, ištiesti, išgydyti, kad jie galėtų vėl į 
žvaigždes, j saulę skristi.

Visiems žmonėms yra įgimtas noras mylėti ir būti mylimu. 
Bet tas palinkimas_gyviau, stipriau reiškiasi jauname amžiuje. 
Jaunimas pasižymi jautresne širdimi ir lakesne vaidentuve. 
Jaunuolio širdyje, sieloje, tiesiog netelpa jausmai ir jie 

visaip veržiasi aikštėn.
Kadangi kuo nevisa žmogaus gyvenimo kryptis pareina 

nuo to, ką jis myli ir kaip myli, labai svarbu yra, kad jaunimas 
pakreiptų savo jausmus į tinkamą vagą.

Meilės jausmai, lyg koks gaivalas, gali padėti jaunuoliui 
kūrybinį darbą dirbti ir visą jo asmenybę kilnoti, arba gali su
deginti ir į pelenus apversti sveikiausius sielos grūdus, kurie 
įtakoje pragaištingos meilės ugnies nustoja galimumo augti, kle
stėti ir vaisių duoti Aišku, kad vietoje sunaikintų, sveikų mei
lės grūdų, atsiras toje vietoje piktžolių sėklų, kurios augdami 
meta vargšą jaunuolį į glėbį įvairių nelaimių, kaip tai: tikybinio 
atšalimo, ar net nustojimo tikėjimo; į girtavimą, neturtą, nusto- 
jimą garbės ir žmonių pasitikėjimo, prielankumo, j įvairias li
gas ir t. t.

Visa tai atima jaunuoliui tyrą džiaugsmą ir vidujinį ramu
mą, kurs iš visų turtų yra brangiausias.

Nelaimingiausia tokia žmogaus yra senatvė, nes joje nerasi 
saldaus atminimo garbingai praleistų jaunųjų dienų ir tyrios, 
skaisčios, kilnios meilės atminimo, kurios jau pats atsiminimas 
laimės teikia. Meilė pati per save yra gražiausias dalykas, tik 
gaila, kad žmonės dažnai ją iškraipo ir tą Dievo kibirkštį paver
čia šėtono įrankiu ir žabangomis, kurioje painiojasi, kenčia ir 
dažnaisopulingaimirštagražiojijkilniojimeilė.—

Tad ką tu, brangusis jaunime, mylėsi, norėdamas išlaikyti 
savo širdies jausmus tokiais, kokius jai Dievas įdiegė, tai yra 
skaisčius, tyrus, kilnius? Mylėk pirmų pirmiausia tą jausmų Kū- 
rėją-Dievą. Tavo jauna širdis linkusi yra į gėrį į grožį, jo trok
šta ir ieško.

Nutildyk savo širdį, šalindamas iš jos pei didelį pasaulio 
trukšmą, atidaryk tos širdies duris besibeldžiančiam į ją Die
vui, leisk toje širdyje jam įsiviešpatauti. Įsižiūrėjęs, pamatysi, 
nujausi tada savo širdyje patį šaltinį gėrio ir grožio. Su juo 
lyginant, kad ir gražiausis būtų koks sutvertas grožis, vis tiek 
bus jis tik silpnutis atspindys to amžinojo grožio.

Ir apimtas to gėrio ir grožio spindulių, nustebime ir mei
lės ekstazėje sušuksi: „O grožybe visada sena, ir visada nauja, 
pervėlu pažinau tave, pervėlu aš tave pamylėjau!“

Ir suplaks tada Javo širdis meilės džiaugsmu, ir atrasi sa
vyje visada jėgų bl ogam nugalėti, nes tavo siela bus suvienyta 
su šaltiniu jėgos ir gėrio.

Ir skęs tavo siela danguje, semdama tenai įkvėpimo drą
siai, garbingai, nesiskundžiant eiti gyvenimo keliu. Nors |tas • » ' ■ ’ • .

34



177

nors pajustum kartais dideli nuovargi, visvien žengsi ligi pa
baigai tuo keliu, veidu atkreiptu į žvaigždėtą dangų.•J

e

c

į mėnulį kai jis savo tykiu, išblyškusiu, ramiu ir rimtu veidu 
žiūri į besiilstančią nakty žemelę.

Klausyk lakštingalės, giedančios savo Kūrėjui nakties himną, 
vyturėlio, džiuginančio savo rytmetine daina artojėlį.

Žiūrėk i saulę, kada ji aukštai pakilus, beria aplinkui savo 
šiltų, aukso spindulių. Gerėkis kvepiančiomis gėlėmis nusėtu 
pievos kėlimu. Džiaukis laukais, linguojančiais įvairiaspalviais 
javais. Klausyk miško ošimo, upelio čiurlenimo, gegutės ku
kuojančios, bitės zvembiančios. Gerk kvapą žydinčio sodo ir 
džiaukis jo saldžiais ir gražiais vaisiais.

Tyro džiaugsmo teikia mums ir gyvuliai, nekalbant jau 
apie naudą iš jų.

Ar ne graudina tavęs prisirišęs šunelis, kurs pasitikęs tave 
cypia iš tikro, ne nuduoto džiaugsmo, šokinėja ir gina tave nuo 
tariamųjų, arba net tikrų priešų. Pasakyk, ką jaučia tavo širdis, 
kai apsikuklinęs, patogiai sau sėdi ratuose, kurtus tempia tavo 
bėrukas.

Vis vien giedra ar audra, lietus ar sniegas, pusnis ar vėtra, 
sausas ar purvinas kelias, lygus, duobėtas ar gruodis, bėriukas 
tempia vežimą. Nejaugi tu tam bėrukui tik botagą turėsi, jei 
pavargęs, sušlapęs, sušilęs nepajėgia jis greit bėgti, traukdamas 
tave su vežimu?

Ar neatsiras jau tavo širdyje dėkingumo ir net meilės?
Skaisti siela negali gamtos nemylėti. Pavyzdžiu statau šv. 

Pranciškų Asižietj. žiūrėkime, koks jautrus jis buvo j gamtą! 
Toji gamta buvo jam baltinis bendravimo su Dievu, nes jis 
gamtoje matė atspind j Dievo galės, grožio, meilės. Tasai šven
tasis savo rankornis pynė lizdus paukščiams, kalbėjo į kregždes, 
j žuvis. Vilką Tiroliu vadindavo, ir vilkas nieko jam nedarė. 
Pranciškus jautė, kad gamtos meilė, tas gyvenimo džiaugsmas 
yra akordas šviesos, spindinčios tiktai skaisčioje ir viduje atgi
musioje sieloje.

Ir toji gamtos meilė, tas džiaugsmas dėjo į Jo lupas nuo
latinę giesmę: „Sursum corda* t y. aukštyn širdys!

Brangus jaunime! Jei tu myli Dievą, gamtą, negali nemylėti 
ir žmonių, visų žmonių, be išimties visą. Toji žmonių meilė 
parodo ar ir kaip tu patį Dievą myli.

Mylėdamas visus sutvėrimus, ypatingu būdu turi mylėti 
Dievą žmonėse, Dievo vaikuose, kuriuos Jis mūsų artimais 
vadina.

M. Pečkauskaitė sako, kad nesupranti tu Kristaus dvasios, 
jei yra nors vienas pasaulyje žmogus, kad ir blogiausis, kad ir 
tariamas, ar tikras tavo priešas, kuriam iš gilumos širdies negali
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tu tarti „brolau“! Visi tie blogieji ir blogiausi, kol gyvena pasau
lyje, gali tapti geresni už pačius geriausiuosius.

Gali tu klystančio žmogaus klaidų nekęsti, bet jj patį tu 
turi mylėti, jei nori būti pasekėju To, kurio širdyje randa prie
glaudą visi be išimties žmonės, jei ten tos prieglaudos ieško.

Kažin ar bebūtų tiek daug tų blogųjų, jei jiems šviestų 
dorųjų gerumas ir jei tas gerumas mokėtų suprasti blogumo ir 
klaidų bei nupuolimų, priežastis.

Dažnai gerumas sušildo ir atgaivina tuos, kurie yra dva
siškai apmirę ir suakmenėję.

Pasitaiko meilės žodžių, taip tykių, kaip angelo dvelkimas, 
kurie daug sėkmingiau kelia sielas iš purvo, kaip perkūnija ba
rimo, išmetinėjimo, smerkimo, šmeižimo.

Vienas gestas, judesys, meilė, užuojauta ir gailestingumu 
ištiestų rankų dažnai sulaiko klystančią sielą ant bedugnės krašto.

Niekuo nepateisinamas yra kito su kitu žmogaus elgesys, 
jei jame nėra meilės žymių.—

Tiek bendrai apie žmonių, artimo meilę. Dar reiktų šis tas 
pasakyti apie mūsų įvairius gilesnius numylėjimus,apie artimes
nius širdies ryšius su kai kuriais žmonėmis.

Tie gilesni numylėjimai, artimesni ryšiai ir teikia spalvos 
visam mūsų gyvenimui ir parodo kuo mes esame.

Čia kaip tiktai viskas ir pareina nuo to, į ką mes nukrei
piame gilesnius savo širdies jausmus ir kaip mes numylėjome. 
Šiandien periIga būtų apie tai kalbėti. Jei man bus leista, tai 
kada nors kitą kartą šį gyvenimo klausimą panagrinėsime. —

J?. Af. J3.
Sis straipsnis nėra išsemiamas, dar klausimo pilnai neišaiš

kina, tad redakcija ateinantiems numeriams lauks daugiau raštų 
iš šios srities. Tik, draugės, pasiskubinkite! Red.

Laimingosios sesutės Kristuje.
Gyvename eucharistinio judėjimo amžiuje. Visų tautų eucha- 

ristininkai šiemet rinkosi Čikagoje — rinkosi tuo pačiu laiku ir 
Lietu vos jaunimas — euchariš tininkai Kaune. Su džiaugsmu ten
ka konstantuoti, kad prie ateitininkų kuopų steigiasi vis nauji 
ir nauji eucharistininkų būreliai. Pasireiškiančiu veikimu susirinki
muose jau daugelis būrelių nesitenkina ir ieško naujų kelių, ku
riais galėtų išeiti į plačią visuomenę. Dažnai stiprindamies šv. 
Eucharistija stačiai nerimsta veržte veržiasi pasiaukoti savo 
artimui ir su džiaugsmu skleisti Kristaus Karaliją žemėje. Ypa
tingai tas veržimasis pastebimas musų sesučių tarpe. Todėl ran
du reikalingu patiekti konkrečių, naujos, eucharistininkų veikimo 
krypties nurodymų. Toji kryptis reiškiasi socialiu veikimu. Šio 
veikimo realizavimui, atsižvelgiant j vietos aplinkybės, organi-
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zuojami rateliai. Čia keletą ratelių, kurie jau sėkmingai prie kai- 
kurių būrelių veikia patiekiu:

1. Kalėjimą lankymo ratelis —- lanko, kur galima, kalinius; 
teikia jiems moralės paramos paskaitomis, pasikalbėjimais, dova* 
nomis (atvirutėm knygomis ir t t ant kurių užrašoma ata
tinkamųminčių arba ištraukų iš šv. Rašto). Šio ratelio veikimas 
dėliai mažo prityrimo ir nežinojimo kalinių psichologijos yra sun
kus ir nevisiems prieinamas. Todėl pirm pradedant lankyti kali
nius, reikia pasitarti su kalėjimo kapelionu. Taip pat jis galėtų 
tarpininkauti išgavimui iš atatinkamų įstaigų lankymui leidimus. 
Žinoma, šio ratelio nariams reikalingas didelis pasišventimas ir 
savęs išsižadėjimas. Pakelyje šutinki daug kliūčių, bet eidami 
Kristaus meilės vedini visa nugali.

2. Ligonių lankymo ratelis — lanko valdiškas, privačias li
gonines ir pavienius ligonius neturtingose šeimynose. Atsilanky
mai gali būti pasikalbėjimo, paskaitymo, užuojautos formoje. 
Galime ligoniams palikti tų pačių dovanų atminimui, kurios nu
rodytos lankant kalinius. Prieš pradėsiant lankyti ligonines rei
kia susitarti su jų direktoriais arba vyresniaisias, nurodant lan
kymo tikslą.

Kaip kalėjimų taip ir ligoninių bibliotekoms visi būrelio 
nariai gali su atatinkamais lapais rinkti dvasinio ir šiaip doro 
turinio knygos. Aišku, pati inciatyva turi būti pas ratelių vedė
jus ir jų narius.

3. Neturtingą šeimyną lankymo ratelis—lanko neturtingas 
šeimynas. To ratelio veikimas ko plačiausias. Kalėjimų bei 
ligoninių ne visur yra, bet neturtingų šeimynų visur rasime. 
Atsilankymais teikiama moralė bei materialė (surinktomis auko
mis: maišiu, drabu žiais, pinigais ir t. t.) parama, pidžiausio 
džiaugsmo suteikia materialė parama didesnėse šventėse (Kalė
dos, Velykos). Kiekvienas to ratelio narys atostogų metu gali 
daug nuveikti savo gyvenamoje vietoje.

4. Spaudos platinimo ratelis — platina katalikišką (o ypa
tingai eucharistinę) spaudą ne tiek būrelio narių tarpe, kiek pla
čioje visuomenėje. Daug dar yra jaunimo nemokančio rašyti. 
Progai pasitaikius to ratelio nariai juos mokina. Spaudos ratelis 
rašo korespondencijas apie kieknieną naujesnį savo žingsnelį 
socialiame veiksme. Tas pats ratelis rūpinasi išleisti per metus 
nors vieną būrelio laikraštėlį.

5. Užsienių ratelis — susirašinėja su veikliausiais ir visai 
silpnai veikiančiais būreliais, su pirmaisiais palaikydami ryšius 
dalinasi nuveiktų darbų džiaugsmais ir patarimais, o antraisiais— 
teikia praktiškus veikimui nurodymus bei draugiškus paskatini
mus. Čia noriu pabrėžti, kad vien tik Centro V-bos aplinkraš
čiai, parėdymai, raginimai neužtektini. JausRime, kad esame di- • 
džiulio vynmedžio šakelės, kad tie patys syvai mus gaivina ir 
visų mūsų širdys vienokiu pulsų plaka, Tad nė tik su Centro 
V-ba, bet ir su būrėliais ryšiai palaikytini.
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6. Misiją ratelis — renka misijoms suvartotus pašto ženklus 
ir darbuojasi vaikučių („Angelo Sargoą) naudai, rengdamas juos 
kaip prie pirmosios šv. Komunijos taip ir gilesnio religinių tie
sų pažinimo bei dorinio gyvvnimo. Žodžiu, ruošia uolius eu- 
charistininkus. Tą darbą geriausia gali atlikti sesutės preten
duojančios būti mokytojomis.

Dėliai pašto ženklų rinkimo tenka pasakyti, kad šis darbas 
nuo šių metų bus atliekamas organizuotai. Greitu laiku bus pa
tiektos instrukcijos kaip rinkti ir tvarkyti. Tikimės scsutės^su-— 
prasite didelius ir sunkius misijų uždavinius ir pašto ženklais 
padėsite laukinių tautų tarpe skleisti Kristaus mokslą.

Paminėti rateliai, jei nevisi tai didesnė dalis, galėtų ekzis- 
tuoti prie kiekvieno būrelio. Bet kas vietoje imsis iniciatyvos 
juos sudaryti? Kas turės tiek pasišventimo prasimušti į kalėjimą, 
ligoninę, sukrypusią bakūžę, sužėlusius takelius? Pas ką rasis 
tiek apaštališko pasiaukavimo ir savęs išsižadėjimo? Käs baimę 
apgalės Kristaus meile ir savo silpnumą šv. Eucharistija? Ir ti
kiuos neapsiriksiu pasakęs—jūs sesutes eucharistinink^sl

Kaune pagrindą rateliams sudaryti padėjo mergaitės. Pro 
geležinius kalėjimo vartus (Kaune) pirmą kartą įėjo dvi eucha- 
ristininkės ir vienas (!) euch-kas. Tuo remdamasis leidžiu įsi
žiebti gražiausioms viltims. Jūs sesutės steigsite naujus eucha- 
ristinihkų būrelius, o kur jau yra — pirmosios imsitės inicia
tyvos rateliams sudaryti.

Viso pasaulio eucharistininkai juda — juda ir mūsų bran
gios tėvynės kilnusis jaunimas. Tik į darbą gerosios sesutės, 
o palaimos diena jau arti!

Apie įsteigimą naujų būrelių, sudarymą ratelių ir jų darbus 
prašoma nors trumpai pranešti šiuo adresu: Kaunas, L K. M, 
At-ką Centro Valdybai. Laisvės Al. 3 Nr.

EucharistinMą Reikalą Vedėjas.
Red. prier. Labai malonu draugo paskatinimas, bet at-kės 

šiais klausimais nuo pradžios 1926 m. jau rūpinasi ir savokuo- 
pefėse steigia gailestingų darbų sekcijas.

Priešininkas dažnai teisingiau ir naudingiau įvertina, negu 
draugas. Neapykanta žmonėse yra daug giliau nei meilė. Neapy
kantos žvilgsnis siekia giliau, negu meilės žvilgsnis. Tikras drau
gas yra toks kaip tu pats, o priešas yra visai kitoks, ir tame 
yra jo galybė. Neapykanta nušviečia daug to, kas meilei paslėp
ta. Atmink tad ir niekados neniekink priešo pabarimo.

L. d. Vinci.
„Moteris privalo mylėti. Ji tam sutverta. Tik meilėje tu pa

sieksi visa tai, ką žmogus pasiekti gali. Vyrų darbai gali pasau
lį pripildyti, bet meilė moteries visuomet bus gražesnė ir dides
nė už gražiausius vyrų kurinius*. Iš Richard Voss.

' k
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Šviesių minčių, naujų vilčių kupina antri
Jus pradedančias darbą mokyklos sienose. Daug norėtųstą|2i|QiF- 
jaunystės galingais sparnais, daug pasiekti, daug naujų suma
nymų, užsimojimų l^la musų sielose.

Užsibrėžusios sau tiks lu auklėti savarankumą, kelti asme
nybę ir ruoštis rimta kultūringa darbininke gyvenimo darbams, 
jaukioj ateitininkijos šeimoj ieškom paspirties gyvenimo kovose, 
o skaisčiųjų Kristaus idealų šviesoj ištvermės ir jėgos.

Didžiausias mano troškimas šiais metais yra suburti visas 
at-kes j vieną centrą, kad tinkamesnė būtų mūsų dvasinio auk
lėjimo kryptis, kad bendromis pajėgomis galėtumėm žengti ide
alų keliu ir auklėjant moteriškąją prigimtį rimtai ruoštis gyvenimo 
darbams. Didžiausiu uždaviniu sau statau išdirbti mergaičių 
ateitininkių veikimo regulaminą.

Naudingam darbui reikalinga sutarimas, susiklausymas ir 
didelė ištvermė. Tad labai prašau sesučių atsakinėti į siunčia
muosius aplinkraščius, siųsti žinių iš savo gyvenimo. O kad 
mūsų veikimas būtų šviesus ir gražus; reikalinga įnešti daugiau 
moteriškumo, daugiau skaidrumo. Steikim gailestingų darbų ir 
kt. sekcijas, ruoškim savus vakarus, koncertus, puoškim savo 
gyvenimo dienas visu tuo, kas gražu, kilnu.

Sukruskim naujųjų laikų Vaidilutės j bendrą darbą, savo 
galinga širdies meile apirnkim gyvenimo vargus, kad jie taptų 
šviesesni, o Aukščiausiojo palaima telydi Jus šios žemės erškėčių 
taku pas Amžinąsias Rožes.

Aid, Stalioraitytė)
Centro Valdybos Merg. Reik. Vedėja.

P ri ena i .Susirinkusios šių mokslo m-tų pradžioj Prienų Gimna
zijos At kėš pradėjo dirbti savo kuopelėje. Pirmuoju ir svarbiausiu 
savo uždaviniu laikė visas Gimnazijos mergaites pasišaukti po vie
na gražia, skaisčia A t-jos vėliava. Tam tikslui įvykinti, jos šau
kia visos Gimnazijos mergaičių sus-kimą. Jame giliai kalbėtąsi, tar- 
tąsi apie mergaičių auklėjimąsi, apie kilnius žygius skaisčioj jau
nystėj, ir pagalios raginta vienbalsiai visas rašytis į At-kių kuo
pelę. čia reikia pažymėti, kad mūsų tarpe dalyvavo Gimn-jos 
mok. p-lė Lapataitė, kuri jau gyvenime daugiau prityrusi aiškino 
mums kai kuriuos svarbius klausimus. Ji gražiai nupaišo idealios 
mergaitės reikšmę visuomenei.

Susirinkimą užbaigia dideliausiame ūpe, ir naujosios mūsų 
sesutės veržte veržiasi prie stalelio ir rašosi į At-kių kuopelę. 
Koks džiaugsmas!.. Širdys visų linksmos, patenkintos!
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Kad darbas būtų pasėkmingas, mūsų ateitininkės šiaip su« 
sitvarko:

Pirmąją kuopelę sudaro I-sios ir H-sioskl. mokinės. Joms 
vadovauja viena is vyresniųjų dr-gių, Antrąją sudaro llf-ji 1 V-ji 
ir dalis V-ios klasės mokinių. Joms vadovauja O. Račinskaitė, 
taip pat iš vyresniųjų tarpo. Ir trečiųjų kuopelę sudaro vyrės* 
nėsės mok. At-kės iš V-ios VI-ios Vll-ios ir VlII ios kl. viso 12 
narių. Tokiu būdu pas mus veikia trys ateitin-kių kuopelės. Dvi 
prie J-jų At-kų ir viena prie vyresniųjų.

Pats jų veikimas geras yra. Itin gražaus {spūdžio duoda pir
mosios kuopelės darbai. Jos, taip jaunutės—o dvasioj galingos, 
pamttusioš tą aukštą, gražų idealą, visos dirbą, juda, ruošias gy
venimui. Taip galima išsitarti ir apie vyresniąsias drauges. Visos 
supranta savo pasiuntinystę, visos stengiasi tais kilniais idealais 
pasotinti savo širdis.

Susirinkimus visos trys kuopelės, esant galimybei, šaukia 
kas savaitė. Juose skaito referatus, paskaitas, riša klausimus, ne 
teorijai, bet grynai gyvenimui pritaikintus. Nariai sus-se jaučiasi 
laisvi, nėra slopinančio elemento, kuris kitados reiškėsi. .

Retkarčiais šaukiami bendri vi sų mergaičių At-kių susirin
kimai. Čia daromi mergaičių darbo pranešimai, laikoma visoms 
bendra paskaita ir tt.

Viso mūsų at-kių yra 75. Neateifininkių išskiriant 2 protes
tantes yra 5. Viliamės, kad ir jos su laiku supras mūs ų prašy
mus, taps tikromis At-mis, ir musų gimn-joj nebus neateitinin- 
kių.

Prie visų at-kių kuopelių veikia Eucharistininkių atskiri vai
nikėliai. Juos globoje Gerb. Kun. Luckus. Čia mergaitės itin pa
sotina savo jaunas širdis, gaivina dvasių žemės kelionėj. *

Tuo tarpu tiek! Ateityje prisiusime daugiau žinučių iš mū
sų padangės. M. R V.

Jurbarkas. „Saulės“ Gimnazijos Jaunesn. „Ateit-kų“ k-pa, 
geresniam veikimui šiems mokslo metams pasiskirstė j mergai
čių ir berniukų kuopelės.

Mergaitės daug geriau veikia, negu berniukai J). Susirin
kimus daro kas 3-čią savaitė. Susirinkimuose gabesniosios skaito 
referatus, rašinėlius,jaunesniosios — našu geb ėdamo s rašyti refe
ratus, atpasakoja knygų turinį, sako eiles ir 1.1. Vienu žodžiu, 
galima sakyti, nei viena (narė) nesnaudžia; bet dirba, lavinasi...

Tik gaila, kad vyresnių klasių (V-V1-V1I) mergaitės-„ateiti- 
ninkės“ nepadeda tą kilnųjį darbą jaųnesniomsioms d-gėms —• 
„ateit-kėms“ dirbti. Be to stengiasi kiek galint daugiau „N. Vai- 
dilntės“ Išplatinti. Kuopelės pirmininke IV-os kl. mok. M. 
Blažytė. Stasių Antanas.

l) Dabar ir berniukai pradėjo neatslikti nuo mergaičių.
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Tik širdis prakalbins širdį“.
(Čia dedame Drimgaįtės straipsnelį iš gyve-

iiiuoLĮ t-vviljų j 11*0.0 gy vėlumui«

Jau iš vakaro dauguma ateitininkių žinojome, kad ryt, sek* 
madienį, III H-tą, bus Rokiškio rajono moterų suvažiavimas, 
į kurį atvyks ponia Galdikienė. Sekmadieniais, po pamaldų, pa
prastai, pas mus esti labai daug susirinkimų, kad negalima jų 
visų apeiti, nors ir labai norėtųsi Taip buvo ir šį sekmadienį. 
Tad iš pat ryto galvojau, planavau savo darbus, kad kaip nors 
juos suderinus su moterų suvažiavimu. Mat, labai norėjau pama
tyti ir išgirsti ponią Galdikienę, taip mylimą ii gerbiamą visų 
Lietuvos moterų. Bet lyg tyčia, viskas vyko prieš mano norus. 
Susirinkimas po susirinkimo ėjo be pertraukos. Pagaliau sučiu
pau keletą minučių ir nubėgau į moterų suvažiavimą. Salėje 
buvo moterų nemažai Kalbėjo ponia Galdikienė rajono valdys 
bos rinkimo reikalu. Labai atydžiai stebėjau jos kalbą, jos balsą 
ir ją pačią. Tiesą pasakius, tai dar nebuvau jos mačiusi, tik daug 
apie ją girdėjusi. Juk ištikro įdomu pamatyti tą kuri vadovauja 
Lietuvos moterims. Štai ir pamačiau. Tik gaila, kad po kelių mi
nučių turėjau apleisti salę, nes mane pareiga kvietė skaučių sueigom

Jau temsta. GrįŠtu iš sueigos ir sutinku kelias vietinio mo
terų skyriaus, valdybos atstoves ir p. Galdikienę. Jau buvau be
paeinanti pro jas, kai ponia Kepenienėsu^

— Jums bus paskaita 6 valandą.
— Kieno? Paklausiau.
— Ponios Galdikienės. Susirinkite visos ateitininkės į Pava

sarininkų klūbą.
Jos nuėjo. Bėgu greit pas kitas mergaites. Susitinku Tek

lę Kisielytę ir Moniką Štaigytę ir klausiu:
— Ar jūs pakvietėt ponią su paskaita?
— Taip, mes prašėm, o ji mielu noru sutiko. Tad dabar 

ir vaikštome su pranešimais pas visas ateitininkės. Nueik ir tu 
kai kur su pranešimu, nes mes nesuspėsim, matai, jau temsta.

Kalbėjo man Teklyte.
— Gerai! Atsakiau ir nubėgau po mergaičių butus.
Jau tuoj bus šešios valandos. Klube yra gerokas būrys 

mergaičių. Prie ateitininkių prisimaišė dar ir skautės. Laukiame.
Po kiek laiko, Tėklytė, Monika ir aš, ėmėme tartis bene 

nuėjus ponią Galdikienę pakviesti. Taip ir padarėm. Eiti teko 
man. Paviliojau dar Emilę ir einam dviese. Pusiaukelėje pama
tėm ponią ateinant. Aš džiaugiausi, kad pirmiau nors keliom 
minutėm užbėgau į moterų suvažiavimą, kitaip nebūčiau ponios 
pažinusi ir tektų prasilenkti, tuo labiau, kad Emilė irgi tik pir
mą kartą gavo ją matyti Susitikome ir einame visos klubo link. 
Smarkus vėjas stingdo veidą, o sniegas giržda tik girgžda po 
kojų. Ponia ėmė klausinėti vieno kito dalykėlio. Pagaliau paklausė, 
ką mes norėtume iš jos išgirsti. Mes sakėme, kad ponia suge
bėsianti ir be mūsų norų pareiškimo mus visas patenkinti, bet
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184 Tik širdis prakalbins širdį.

po kiek laiko pasakėme, kad norėtume idant ši paskaita suju
dintų mus į didesnį veikimą. Ir buvome beveik tikros, kad po
nia duos mums veikimo planų, nurodymų organizaciniam darbe, 
ir kitų panašių dalykų.

— Argi iš tikro jūs tokios apsnūdusios?
Paklausė ponia. Čia kalba nutrūko, nes ėįome tamsiu ko

ridoriumi ir suktais tamsiais laiptais; reikėjo rūpintis keliu.
Klube ponia dar klausė mergaičių, ką jos norėtų išgirsti, 

bet šios nedrįso ką nors siūlyti, tai ir pradėjo pasakoti pati. Ji 
pasakojo, kad mokykla turi lavinti protą, širdį ir valią. Ką mok
sleivė turi išsinešti iš mokyklos gyvenimam Ką moksleivė turi 
daryti, kad gyvenimą valdytų ji, o ne ją gyvenimas. Ko iŠ. mo
teriškės gyvenimas reikalauja ir kaip aprūpinti savo padėtį. Po 
to dar atsakė mums į kelius įdomius klausimus, Buvo, klausta, 
ar reikalingas ir ar galimas moterų dalyvavimas politikoje. Ponia 
pasakė, kad gyvenime visur vyras ir moteris neatskiriama, tad 
ir politikoje gali dalyvauti vyrai ir moterys. Tik moterys turi 
imti ten tokias sritis, kurias vyrai daugumoje apleidžia arba 
nesugeba jų tinkamai tvarkyti. Politikon jos turi įnešti daugiau 
dvasios, daugiau širdies nei dabar yra. Ji sakė, kad žmonija yra 
tik tada pilna to žodžio prasme žmonija, kuomet ji imama kaipo 
suma dviejų lyčių. O žmonijos darbai tik tuomet bus pilnutiniai, 
kai jie bus atliekami vyro ir moters. Tad moterys turi eiti į vi
sas gyvenimo sritis. Tik prieš stojant į tuos darbus reikalinga 
išvystyti savo moteriškąją asmenybę. Kalbėta dar buvo šiek tiek 
apie moteriškumo auklėjimą. Dar pasakė, kad moteriškė, turi 
apsirūpinti materialiai, nes nuo to pareinanti jos laisvė ir laimė. 
Trumpai nurodė kokiose srityse moterims tinka labiausiai dar
buotis. Moteriškė iš prigimties esanti auklėtoja, tad artimiausia 
darbo sritis esąs mokytojavimas. Po to, dar buvo keli klausi
mai dėl koedukacijos.

Pasikalbėjimas baigėsi. Visą laiką jautėme siaučiant mus 
švelnų motiniškumą spinduliuojantį iš ponios Galdikienės asmens 
ir žodžių. Visa jos kalba krito tiesiog į širdį ir. giliai, giliai ten 
pasiliko. Daug kas mums paaiškėjo iš to pasikalbėjimo. Visos 
buvome be galo patenkintos.

Lydėdamos ponią, mes su Teklyte tarėme:
»Mes taip retai girdime tikrą moterišką žodį, ir taip retai matome 

tokią, kurią galėtumėm sekti, beveik niekas mūsų neaplanko iš tokių“.
Ponia į tai nieko neatsakė. Pagaliau priėjome kelio galą ir 

turėjome atsisveikinti. Po to ilgai dar ilgai su Teklyte vaikščio
jome miestelio gatvėmis ir kalbėjome, kalbėjome. O kalbos buvo 
kitokios, nei visuomet. Nerūpėjo mums nei gimnazija nei jos 
įvykiai. Nesvarbu mums buvo nė tas, kas darėsi aplinkumoje. 
Mes pajutome moteriškos širdies karštumą ir panorome pačios 
ja spinduliuoti. Pačios norėjome tą šilumą tiekti artimiems. Jau 
vėlus vakaras buvo, kai išsiskyrėme. Bet ir sapnę vaidinosi am
žino moteriškumo idealai. Širdis nerimo, o įtiek gimė planų, 
kiek pasiryžimų, kiek vilties, kiek šviesios, Svie^öß laimės vai
dinosi sieloje. r J. tyrungaitė.
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„Žvaigždė“ tai pats tinkamiausias mūsų žmo
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„Žvaigždė“ trokšta aplankyti kiekvieną Lietu
vos šeimyną ir ją gaivinti krikščio

niškų dorybių spinduliais;

Jei ir tu nori būti šviesos ir meilės 
skleidėju, tai platink pats saviškių terpe .ir ra
gink kitus skaityti bei platinti „Ž v a i g ž d ą“.
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„Šviesos“ spaustuvė
KAUNAS 

Jakšto gatvė Nr. 2.
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