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| NAUJOJI VAIDILUTĖ
t MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS |
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(Oerb. prof. Pr. Dovydaičio 40 metą sukaktuves-minint).
Pavasariop 1921 mėtų4Šdygo vieną gėlė prof. Pr. Dovy

daičio ranka pasėta — „Naujoji Vaidilutė“. Ji skirta dvasios pa
minklu A. A. broliui Vincui, moksleiviui, kilniam jaunuoliui ......

visų Lietuvos mokyklų .besimokančiam mergaičių <jaunirnui pa- ; v; . 
žadint, organizuotai rengtis taip pat į didvyriškus Dievo ir ar
timo meilės darbus, didžiausiųjų savo pirmatakių dvasios didvy
rių šventųjų mergelių pavyzdžiais sekant1).

x) „Naujoji Vaidilutė“ l-jų (1921) metų l-sis sąsiuvinys.
'■ -• . ■■ ' ' V-'1 ■ ■. T/ /..
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Musu Tėvui

į

Įdomus sugretinimas. Didvyrio, draugo, moksleivio mirtis 
ir kilnus jam paminklas gailestingų mergaičių moksleivių žo
džių ir i darbų vainikas. Čia artimas simbolizmas Dieviškojo 
Karsto ir palaimintųjų moterų. Mirtis nėra baisus, nuožmus mo
mentas, bet mums prisikėlimo momentas. Jąprisiminti, tai žvilgu 
teršti j laikrodėlį, prisistatyti visą dienos darbų tvarką, pažadinti 
save darban, atgimti, prisikelti. Mirties žodis, kaip vakariniai 
maldai šaukiantis varpas, praskrodžia tylą, pažadina ją ir varpų 
aidus priglaudžia kalvos, girios, lankos. Mirties žodį priglaudė 
mergaitės moksleivės ausis. Jis prof. Pr. Dovydaičio, tuomet 
gimnazijos direktoriaus, pažadintas įstrigo sielų gelmėn ne Šaltu ' ■
įspėjimu, pamokymu, bet pačios gailestingosios moteriškos sie
los troškimu, meile. Suvokti momentas, kada klausa įsitempia, 
kada siela kaž ko ilgisi, kada ieško nežemiško pavilgo, bet dan
gaus slaptybių ir tai ilgesio kupinai sielai, alkstančiai, trokštam 
čiai sielai; toms ištiestoms maldavimams rankoms, pravertoms 
troškulio lūpoms — suteikti manuos, supilti gaivinančio balsam o 
taurelę — reiškia ^- atgaivinti visą gyvenimą, prikelti jį naujam 
gyvenimui. Tokia nuotaika ir tokia dvasia ėjo į muš ^Naujoji 

^Vaidilutė-, ji, sumanytojo mintimi, turėjo suteikti mums -'lakumo Q 
. sparnų, kurienenuilstamai kiltų su ^išplėštomis mumyse aukš

čiausiomis^ nemirtingumo asmenybėmis į Dievo aukštybes.
Aukštybių stipri trauka. Nors ji dažnai debesų, audrų kliu

doma, tačiau nenyksta, negęsta, kaip amžiais negęsta Dievo šviesa.
- y Mūšų pasiimtąjį darbą, einant tais tikslais, kurie pirmajame . 

„Naujosios Vaicįilutęs“ sąsiuvinyje - gerbiamojo Pl Dovydaičio 
yra ištarti užtemdo kartkartėmis rukai. „Naujoji Vaidilutė“ tąiįU' 
silpsta, tai rėčiau pasirodo. Galimas gal kiek pasiteisinimas ma- 
terialėmis sunkenybėmis. Bet tvirtas pasiryžimas privalo visas 
sunkenybes ir kliūtis apgalėti., .O tas pasiryžimas šiandien privalo 
būti sustiprintas minint Prof. Pr. Dovydaičio, šio laikraščio įkū
rėjo, 40 metų amžiaus sukaktuves. Negalėjome per savo lai
kraštį anksčiau, pačių sukaktuvių metu t. y. gruodžio 2 d. 1926 
metų pareikšti savo sveikinimų, linkėti toliau dar sėkmingiau 
darbuotis, tad Šiandien, reikšdamos gilaus dėkingumo už pasė
tas'kilnias mintis, už parodytąjį kelią organizaciniam mergaičių

— moksleivių gyvenimui, kuris šiandien ima tarpti, nesvyruodamos 
vadiname Tave, Brangus Solenizantė, savo Tėvu ir pavedame 
Tau savo širdingą atsidavimą ir meilę. Nepamiršk mūsų žadinti 
ir gaivinti toliau ta dvasia, kuri suteikia patvarų džiaugsmą ir

Ä'

e

’) Biografinių Prof. Pr. Dovydaičio žinių galima rasti „Židiny“ Nr, 12 . 
gruodžio mėn. 1926 m. 299 -303 pusi. k
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Siunčiu į dangų atdūsėlį
-,x ■. *■ > ■ . \ ■

Siunčiu į dangų atdūsėlį 
Dygiu beeinančiam keliu 
Žinau —: dažnai Tau širdį gelia 
Tik vien su atdusiu giliu 
Nėši sau skirtąją naštelę.
Sutiki nekartą daros ji: 
Kai slegia kančios begalinės. 
Gal tad ir ašara gaili 
Tyliai nukrinta ant krūtinės. 
O juk dažnai jautri širdis, 
Šviesių svajonių aplankyta. 
Lyg kad nurimusi naktis 
Sapnuoja jaunąs šviesų rytą... į
Rytelį vieną iš visų.
Širdies svajotų, išsapnuotų, Į
Nuberta gintaru rasų I
Lygia lanka,taku gėliuptu 
Ateičiau ilgesio vardu 
Tyliai nedrąsi, nepažinta, 
Atneščiau vieną iš žiedų 
Gėlelę bal tą tau nuskintą,. r 
Žinau ~ neimtumei Tu jos, q 
Kai tiesčiau ranką dovanoti, h 
Tik iš krūtinės vien jautrios 
Ištaręs žodį padėkoti 7 f 
Vienužis eisi vėl taku ; 
Giliai, giliai užsidūmojęs... /• 
Saulėtu rytmečio juoku 1 
Retai vidudienis šypsojas.
Širdies gilybių paslapties | ' 
Nebesupras nieks, nenutildysi 
Sviesi žvaigždutė kad ir švies, 
Kad ir spindės, bet nesušildys... 
Kadbent jinai žibėtų Tau į-l 
Kas mielą rytą, vakarėlį, r 
Kai tik žvaigždutę pamatau k- 
Siunčiu į dangų atdūsėlį ..
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Lūkesio gaidos.
(Skiriu nušvitusiam padangėje inicialui J. 1C)

Atskriski, atškriškįokilnus, numylėtas! 
Nušviesk mano liūdnąją mintį.

_ Nejau tu, Didžiąja Šviesa sužavėtas, 
Neleisi man save priminti?
B rangusai! senai tavimi aplankyta 
Ilgiuosi. Bijau tamsumoj pasinerti. 
Aš laukiuta^s nebe vieną jau r^ 
irsunku be džiaugsmo man tverti.

Ateik! štai saulės spinduliai 
Suspindogrįčioj taip meiliai... 
Many suvirpo ilgesys — 
Ar akys dar tave išvys? 
Ateik! ateik!
Sutiksiu aš tave šy p sni u, 
Priskynus duosiu tau gėlių» 
Gal ta kuklioji dovana 
Ir sukurta manim daina 
Tau tiks, tau tiks. 
Jei tau nūnai ji nebetiks, 
Tai liūdesys many įsmigs... 
Nebark, nebark mane žvilgsniu. 
Atleisk! tai visa, ką turiu, 
Ką duot galiu.

. 3.
• Prabilk! ir aš nušvisiu vėliai, 

Kaip vakar, įstabiai.
Tu manyje mane prikėlei; 
Duris man atdarei, 
Tai man prabilk — mane nušviesi, 
Išnyks klajonės ir sapnai. 
Kilniu džiaugsmu mane paliesi 
Ir aš nurimsiu amžinai.

I

JS>

¥ - ■

a

Jei tau nusibodo manoji daina — 
Nutilsiu, nutilsiu. .
Ir vėį kai ateis įkvėpimo diena, 
Kilniau, gal prabilsiu.
Bet, jei su manim tu drauge suvirkai, 
Kaip vakar, kai mirtį mums burė varpai, 
Tai mano daina atjausta, atjausta, 
Kąip tada.

'.'f DEioūnans

1-
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8 Senajam Draugui.
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- Sešuolė.
Aušros lūkesy.

z.'*’’ • . .*’*'• ... r ’ . • * ’ ’ * . ’ • *
„ » » • ■ ' » • . " * *’ • • * • •

Atskrisk, atskriski, sviesi aušrūže, 
Lūkesy gimus, džiaugsme žydėjus 

■■"rPaskandink sunkią vargų dalužę 
. Į amžių juras, į gelmių tolius. 

Ištiesus ranką aukšton padangėn 
ilgesio giesme aš Tavęs lauksiu, 
Lig sužinosiu ar atidengsi 
Plataus pasaulio juodąją skraistę. 
O kad išnyktų naktis miglota 
Supinčiau giesmę šventą didingą 
Ir Tavo skaistų, auksinį rūbą 
Dabinčiau rožėtus mano darželio. / 
Tedą aš tyrą pasaulį gražų 

. Vien apsodinčiau gėlėmis rojaus, 
Pinčiau vainiką skaisčių miražų 
Išpūoščiau žemę po Tavo kojoms...

/ Jei sužinočiau, kad tu ištiesi
. Taip stebuklingai baltąją ranką —-

Nuskynus skaistų lelijos žiedą, 
Tau dovanočiau amžių augintą. 
O kad nuskriesi Tu vėl su saule 
Į jūros dugną platų, diningą -i- 
St> vargo giesme lydėsiu Tave 
T sapnų šalį .ramią, svajingą. 
Kiekvieną kartą, kai m 
Išbučiuos žemę sutemų naktį 

z Ilgesiuos Tavęs vienui aš viena 
Lig rytą ankstų vėliai prašvisi... 

• ■'••*-** ‘ ■ ■■ * *

. : ) ■ / i: ► ■ • ■ . ■ ’■ / ■ • '*

’ .Qff’WpK« «S ŪŠ
Senajam Draugui.

Oi eisiu aš eisiu į mišką miglotą, ?
Keliausiu pasaulin į tyrumų plotą, 

Gamtoje sau dvasią gaivinsiu.

Klausysiuos, kaip medžiai sau pasakas seka, 
Suseksiu, pasieksiu net paukščių aš taką, 

Klausysiuos gamtos šnekesių..

Eisiu laukan, eisiu pievon į gėlynus, 
It plaštakė čia gėrėsiuos puoštes gėlių prisiskynusF 

Jų kvapsnyse: savo skausmą paskandysiu.
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Aplink mane žydžia gėlės, skraido, maigos plaštakėlės. 
Taip puiku!., ir aš gėriuosi, kad iš. miego visa kėlės:

Ir plaštakės, ir tos gėles.
» • ' ■ '* *’ ’ ‘ 1 » * > * *.*"• * ’ # \

•v. ’• • •. ... .1 ■ . ’ . . ’ ■ .

Tiktai aidas tolumoje mano sielai lyg byloja,
Kad gėlynuos ir graznoje senas skausmas vis bujoja... 

Jis, kaip draugas, nesilieką tolumoje.

Kuogreičiausiai į pasaulį!.. į gyvenimą vilingą!..
- Skamba dainos.., jaunas juokas... ir linksmybių čia nestinga... 

Senas skausmas neišdrįs čia klabeni manas duris.

Linksmą čia, ir taip smagu suktis viesulu, ratu 
Ir apsvaigus sūkury, laitnės taurę gert kartu

Su beškr i e j ančiais ratu;

Bet., pasibaigė diena». Su mėnulio šyjasena 
Mano langan žveli tū... jau^ pasibaigė mena... -
* Nežiūrėk! Gana,., gana! »

Helge Hellroth.

Rjašomoji mašinėlė.
. • * f . t , • . 1 . t ,

■ ■ ■ ‘ ,f I. ’ . . ■ ■ ■ ■ .

Senelė nedrąsiai : sėdas ant suolo, pas duris, tarnas neša 
direktoriui jos vizitinę kortelę, kurią skubiai padarė jai banko 
mašinistė, panelė Blixtberg’aite. -

Galiu galvą dėti, kad direktorius jos nepriims, — kužda 
kasininkė panelei Blixtberg’aitei.

— Neišmanėlė! Pamatysi, tuojau skubės su savo sena mo
tina pasisveikint, — neabejodama atsakė anoji nejau manai, 
kad mūsų viršininkas būtų toks beširdis. —

— Širdį, gal būt, ir turi, tačiau nėra jau toks angelas, ko
kiu jį laikai; vis dėlto manau, nenorės pasirodyt tarnautojams, 

' kad yra šios senelės sūnus, ir nusiųs ją į savo butą. Dieve fu 
mano, kaip jis sielotųs, jei numanytų, kad mes žinom, kas per 
viena jinai. Bet papasakoki kaip ją pažinai?

-r- Kaip? Na, šiandien pirmoji atėjusi paryčiu, ketinau, mat, 
parašyti mašinėle kelis laiškus, — užtikau senelę prieškambary 
besėdint. Pasiklausė, kada galėtų pasimatyti su direktorium; pa
sakiau jai; kad šiandien turi labai daug darbo ir patariau laukti 
pirmadienio. Tai sužinojusi senelė labar nusiminė, net ašaros akyse 
pasirodė, ir melste meldė mane surasti jai progą pasimatyti su 
direktorium. Pagaliau pasisakė, kad direktorius esąs jos sūnus ir 
jau kelerius metus nėra jo mačiusi.1

1 
k;
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Rašomo j m aš inėlė, -

Ji kelias mylias ėjo pėsčia į artimiausią geležinkelio stotį. 
Pirmą kartą gyvenime išdrįso važiuoti geležinkeliu, ir dar ištisą 
parą, kad tik su sūnum pasimatytų. Ir tu manai: Jis nenorės jos 
priimti? Paskui susiradau storesnės popiėros, parašiau Gunilla 
Perstoti*senelėspavardę ir primokiau ją, kad kortelę reiks ati
duoti tarnui, kuris pasiklaus, ko jinai atvykusi. Vis dėlto pama
niau, mūsų viršininkui bus nuostabu ir gal ne visiškai malonu, 
savo motutės vizitinę kortelę pamačius.

Iš direktoriaus kambario išeina tarnas, panelės nustoja kuž
dėjusios. Mašinistė žvilgsniu, tarsi, taria bendradarbei: dabar 
pamatysi kas bus!

Tarnas įsiveda j „sanktuarium® apysenį poną taip pat be
laukiantį „audiencijos“, paskui, grįžęs klausia senelės:

— Ar tamsta kokiu svarbiu reikalu pas direktorių’ atėjai?
— Svarbiu? Svarbių? — mikčioja senelė ir, nežinodama ką 

šakyti, dairos aplink. Nė, — virpančiu balsu pagaliau įtaria,— 
ne svarbiu ir, jei neturi laiko priimtu
Jį — Tai gal 'tamsta malonėsi vėl* ateiti pirmadienį nes šian
dien ponas direktorius laiko neturi.

Senelė vos-ne-vos tepajėgia iš vietos pasikelti; ji nesako 
nė žo delip, bet jos veidą apniaukta Iiūdnü irias; tai mato panelė 
Blixtberg'aite ir, nepaisydama triumfuojančios kasininkės šypse
nos, klausia tarno:

— Ar tamsta išties įteikei kartelę direktoriui?
— Žinoma. JT .
— Ir jis neturi laiko pasimatyti su savo... su šita ponia?

.. — Ne. ■;>.■■■ ... . . /. ■
Oražus merginos veidas pasipiktinimu nukaito; ji iki pat 

durųjnulydi senelę, stengdamasi ją paguosti.
Senelė vis tyli, atsisveikindama jau sako: — Ačiū tamstai 

už pagalbą Tur būt, labai daug turi darbo, kad nė valandėlės 
laiko man nesurado. Bet tamsta niekam nesakyk... kas esu, gal 

' jam nepatiktų^. V
Panelė Blixtbergaite grįžta taip susijaudinusi, kad ne dar

bas jai nebevyksta.
To tikrai iš savo direktoriaus nesitikėjo: jis visuomet bū

davo toks širdingas, kilnus, švelniai ir mandagiai kalbėdavos ir 
su vargšu ir su didžturčiu, visuomet buvo geros širdies. Ko^ 
klos gi širdies turi būt žm ogus, kurs nenori su savo motina 
pasisveikint ;-

Gražios jos akys pilnos ašarų, ir pirštai jos virpa, kada vėl 
pradeda pertrauktą darbą.

Darbas kaž kodėl nevyksta ir ji, nors yra viena geriausių 
mašinisčių, vos tegali atskirti raide

Jaučia, kad savo pasipiktinimą turi kaip nors pareikšti: ki
taip neįstengs darbą dirbti. Kasininkė, be abejo jai pritartų, kad 
direktorius yra netikęs žmogus, tačiau ne tas jai svarbu. Be to, 
kasininkė nebuvo taip, kaip jinai, pasitikėjusi dirktoriaus kilnumu.

—Nei būtinai turi ji pamokyt. *
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Puiki mintis atėjo į galvą.
Parašys jam laišką, Idiriame v 

nesuseks, käs išdrįso tai padaryti: 

si; nėr baimės, kad direktorius; galėtų teiti, nei laiko neturi 
priima interesantus. Rašymu persiėmusį ji taip stipriai daužo 
mašinėlės klavišas, kad net vyresnysis buchalteris pastebi:

X

__ _jutas direktorius sužinos, kąs^ per žmo
gus esąs. Tiesą sakant, jis ir neturi nieko, kas galėtų jam tiesos 
žodį tarti: nei žmonos, nei giminių čia mieste, o kai jį aplanko 
senelė motina, jis neturi laiko su ja pasisveikinti. Ne nuostabu. 
Vienas gyvendamas žmogus palengva tampa egoistu0, galvoja 
panelė Blixtberg’aite, kuri vis dėlto stengias kaip nors pateisinti 
direktoriaus elgesj* <>•••■

Yra labai patenkinta savo laišku. Jaipavyko tinkamai išrei
kšti savo nustebimą bei pasipiktinimą dėl jo, pasielgimo su ša
šo motina. Šitaip pasielgti tegalėjo ar dėl puikybės.ar gal bijo 
damas, prisipažinęs esąs sūnumi paprastos kaimietės, nužeminti 
save tarnautojų akyse. . „

Pasirašė irgi tinkamai: \ Kažkas buvęs geresnės apie Tam - 
stą nuomonės“. ’■ ... j • • < ? j; ■.V ■ .V- -

Dar su si jaudinusi ir šiek tiek bijodama, panelė Blixtberg’- 
aitė griebiąs kasdieninio savo darbo. Nėra Ji papratusi kištis į 
svetimus reikalus ir dar nlekacL gyvenime nėra parašiusi anoni
mą laiško. Bailiai žvilgteri į tarną, kai tas neša korespondenciją 
į direktoriaus kabinetą. Dabar perskaitys jos laišką. Labai norė
jųdabar pamatyti jo veido išraišką:..

Antrą valandą, pietų laikui, besiartinant, Su skrybėlė ranko
je įeina direktorius. Panelė Blixtberg^ite apmirė iš baimės: išei
damas iš įstaigos jis niekuomet per šį kambarį neina.

— Leisi, panele, palydėti šiandien tamstą nąmo, klausiaJr 
bičiuliškai šypsos: norėčiau SÜ tamsta pasikalbėti.

Jau gatvėje tarė:
\ — Ačiū tamstai už laišką, kurį šiandien esu gavęs, tačiau
tai, ką man tamsta prikiši, ne visai teisinga. / .

Nesuprantu...—sako panelė Blixftberg’aite.
—• Žinoma tamsta nesupranti, sąko direktorius,—todėl ir 

noriu visa paaiškinta Nenorėčiau, kad tamsta blogaf apie mane 
manytum. Senelė, kurios dėliai buvo parašytas laiškas^ anaiptol 
nėra mano motina. Ji tik supainiojo antrašus; Josios sūnus< ger
biamas mano vienpavardis, iš Drottingamo, kas ir tamstai žino
ma, dažnai atsiima iš musų savo korespondenciją. Prieš pat man 
išeinant jisai, paskambinęs telefonu, pasakė, kad tik ką susitikęs 
mieste savo senelę motiną, kuri apsirikusi gal padare man ne
malonumą. Mano motina jau dešimt metų kaip mirusi—sako

* « w- ' . • ’ . , e ’ »* __ ' ” * %
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Gimtoji nuodėmė

nejus
atsidusęs,—irniekuomet nebūčiau sužibėjęs apie i motiniškas po
nios Gunillas Persson aspiracijas, jei tamsta nebūtum 
man tai pranešt i.

— Bet kaip... iš kur, direktoriau, žinote, kad tas laiškas 
mano rašytas, vos prabilo vargšė mašinistė.

— Todėl, kad tik tamsta viena visoj įstaigoj moki rašyt 
rašomąja mašinėle; o kad laiškas musų įstaigoj rašytas, nu
rodo ir tas, kad raidė g. pas mus pagadinta. Tamsta to nepas
tebėjai, tačiau tas matoma visuose mūsų laiškuose.

Nutyla.; Darosi slogu nejaukų. Abu tylėdami eina gatve.
Galop panelė Bliktberg’aitė prabyla nedrąsiai, su rezignacija, 

bet ’T verksmu virpančiu balsu:
— Tai man telieka apleisti tamstos įstaigą.

Taip,—sutinka direktorius—pasirodo tamsta nėši įpratusi 
rašomąja mašinėle naudotis. Tačiau tamsta esi per daug geros 
Širdies, kad taip, nei iš šio nei iš to, nustotum vietos. Aš kaip 
tik susigalvojau pasiūlyti tamstai kitą vietą,—šelmiškai į ją žvilg
terėjęs, sako direktorius. Bet apie tai netinka šnekėti gatvėj, todėl 
gal tamsta malonėtum pasikviesti mane į savo namus, žinoma, 
kad galėčiau ir tamstos motiną užtikti.

Svaigstančia galva panelė Blixtberg’aite bėga laiptais ^irma 
savo direktoriaus. Palaiminta rašomoji mašinėlė.

Išvertė. J. Laurinavičiaitė.

i

?' . '' V. Fr. Förster.
Gimtoji nuodėmė.

» * ’ l ' • ■ ' . • . *

Jojimo mokykloje pirmą kartą yra rodoma šokinėti per kartį. 
Mokytojas aiškina mokiniui visus reikiamus ženklus ir priemo
nes arkliui valdyti, paskui duoda ženklą bėgti risčia. Arklys su
pratęs, ko reikia, prunkšdamas ima bėgti, mokinys stengias pri
taikinti viską, ko yra išmokęs, ir atrodo tvirtai pasiryžęs priver
sti arklį peršokti per kartį. Bet paskutinėje valandoje arklys su- 
stoja prieš kartį. »Kuinas nenorit — šaukia mokinys mokytojui 
O tasai atsako: »Kuinas labai nori, bet tams t a nenori.51 Mo
kinys taria: »Bet juk aš viską padariau, kaip tamsta man rodei0: 
»Je, tiesa,—sako mokytojas—bet paskutinėje valandėlėje tamsta 
visai nežymiai truktelėjai su rankomis vadeles ir to tamstos 
pirmosios valios atšaukimo arklys paklausė4*. »Argi aš tik
rai taip padariau?" paklausė mokinys. »Tamsta padarei, bet 
nenusimanydamas. Tamsta rodš borėjai šokti, bef prieš pat Šo
kant tamstą ūmai paėmė baimė ir pagamino kitą valią, kuri vei
kė priestamstos raginimus ir sustabdė gyvulį",

Sis apsakymėli s yra prilyginimas vienai giliausių savęs pa
žinimo tiesų suprasti; Žmogus tikrai ketina kreipti ir valdyti
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savo kūniškąją prigimtį, kaip, liepia sąžinė, bet paskutinėje va- 
landėlėję ima viršų visai kitokia valia. Ir žmogus sako:. „pri
gimtis buvo stipresnė už mane. Kūnas yra kaltas, materija ne
siduoda priverčiama“. ’ . . . v

Iš tikrųjų yra visai kitaip. Prigimtis yratikrai pasiryžusi 
klausyti dvasios, lygiai taip, kaip arklys kad noromis klauso žva
laus ir tvirto jojiko. Prigimtis taip sutverta, kad žemesnis ir pa
prastesnis gyvenimas pasiduoda aukščiau išsivysčiusiam. Bet 
žmogaus siela, užuot griežtai pasiryžus ir susikaupus dvasios 
dėsnį prieš prigimtį atstovavus, slaptomis įsivagia į prigimtį. Ir 
tas įdavimas sielos gilumoje duoda viršų prigimties vaiiai. Taigi 
blogo buveinė yra ne prigimtyje bet pačioje sieloje. Arklys la
bai nori, bet j o jika s nenori, jo norėjimasyra perskilęs. Tai- 
pajunta prigimtis ir tai s virina Dievo įsakytąjį jai paklusnumą. 
Del to klystame sakydami: „Jam tenka sunkiai kovoti su savo 
prigimtim“. Iš tikrų jų reiktų pasakyti: »Jis dar nėmaž ne no r i 
tikrai kovoti su savo prigimtim, jis dar tebežaidžia su visomis 
becharakterystėmis, jis tebelaiko dar pagundą saldžioje artumoje. 
Rods jis nori aukštyn, bet nori taip pat ir žemyn—nėra griežto ' .

. pasiryžimo, čia pasireiškia tas perskilimas, kurį šv. Augustinas 
vadina „žmogaus valios liga“.

Šita dvejopa, perskilusioji valia nėra išimtinė būklė; tai yra 
kiekvieno nepasiliuosavusio žmogaus būklė. Juk jau Ėuripįdo 
Pbädra sako: „Gyvenimas yra sėte prisėtas smailių uolų ir kaip 
tik pas tas Uolas traukia muš mįslingas palinkimas“. O Ovidi
jaus Medęja prisipažįsta: „Matau geresni j į dalyką ir pripažįstu jį, 
tačiau traukia mane nęatsispiriamai prie blogesnio“. 1 aip pagonių 
pasaulis artinos prie šv. Povilo išpažinimo; „Darau ne gerą, kur 

. rio noriu, bet blogą darau, kurio nekenčiu“.
Kas patikrins tai, kas čia pasakyta, giliai pažinęs save, tais 

supras mokslą apie gimtosios nuodėmės pasėkas. Ne materi
alia prigimtim pasireiškia „gimtosios nuodėmės“ veikimas mu- ’ 
myse, bet tuo, kad siela klaidingai elgias su ta prigimtim. Užuot 
antspaudus prigimčiai dvasios įstatymą, Siela tirpsta geidth 
lių pasaulyje, visiškai praranda patį save to pasaulio reikaluose, 
atiduoda jam visas savo jėgas ir visus gabumus- Tame gilia- 
šakniame mįslingame sielos palinkime kristi žemyn krikščionių « 
tikėjimas mato paveldėtąją pasėką pirmojo žmogaus ątpuolimo 
nuo Dievo, šią paslaptį aiškiai nujausime, paklausę save: „Ar 
nėra kitąsyk buvus tokios žmogaus būklės, kada siela nebuvo 
dar paklydusi į prigimties šuntakius, kada Dievo nustatytosios 
žmogui tvarkos jausmas vedė ją lygiai taip nėpaklysdamas, kaip 
gyvulį kad veda instinktai? Ir ar praradimas tos pusiausviros it 
žmogaus atpuolimas nuo pirmutinės malonės nėra didžiausis 
nuoWs sielos istorijoje, kurio svarba ir visos pasėkos buvo 
baisiai giliai jaučiamos ir turėjo nustelbti visus kitus įvykius? 
Ką gi žinome mes, technikos iaikotąrpiohegyvėliai žmonės, apie 
žemės luite prižadintosios žmogaus sielos seniausiu s patyrimus?

/- ' □□□□□□□□
* .4-' ’ ’ ■ ' • ' . . . ■

' O
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Kūno akys ir sielos akys.
„Neleisk manęs, Dieve, spręsti pagal akių regėjimą nėr 

pagal ausų girdėjimą*.' Kokie keisti žodžiai ar ne tiesa? Tai kuogt 
- tikėti, jei ne tuo, ką matome savo akimis ir girdime savo ausi* 

mis? ■ ■.
Kitą kartą gyveno Palangoje žmogus, kurio niekas nieką 

neįtikino, kad žemė sukas aplink saulę.
—■ Jei kap tat! Ims, mat, ir suksis! Jūs tata sukat munij 

galvelę Ar aš pats sava akimis neregiu, kaip šauleli plauk 
padangėms nuo Kretingos unt jūros?

Neseniai buvo toks atsitikimas. Mano prietelei važiuojant 
į Kauną, prašiau ją nupirkti Iempvą. Prietelei sugrįžus, ryto mėtą 
ėmiau žiūrėti pirkinį ir dėstyti. Čia pat už stalo sėdėjo vienas • 
mano namiškių, įsigilinęs į knygą. Kai lempa buvo jau sudėtą, 
jis pažiūrėjo ją, pačiupinėjo ir išėjo. Dėdama stiklą, pastebėjau, 
kad nėra štifto ir pamaniau: gal mano prietelė įdėjo jį į savo 
valizėlę, bijodama, kad neiškristų, o gal tokiai vadinamajai 
„Vunderlempai“ nereikia jokio štifto. Tuojau paklausti viešnios 
negalėjau, nes ji tebemiegojo. Tuo tarpu į kambarį vėl įėjo tas 
pats mano namiškių — ir aš paklausiau jį, ar tokioms lempoms 
nesą šfiftų, nes šiai lempai aš neradusi.

Kaipgi — sako jis — visados yra ir čia juk buvo. Pats 
mačiau ir net čiupinėjau. Dar stebėjaus, kad galvelė išklibusi.

— Qal iškrito kur — pamaniau. Bet jei būtų iškritęs, tai 
tiktai čia pat, nes iš to kambario niekur lempos nenešiau. Ėmiau 
ieškoti kuorūpestingiausiai po visus užkampius. Veltui. Pabudus 
prietelei, paklausiau ją. Ji atsakė, kad jokio štifto nebuvę; krau- . 
4uvėje ji klaususi pardavėją, kodėl nesą, ir toji atsakiusi, kad 
tokioms lempoms nereikią štifto. Išėjo juokingas dalykas. Aš 
aiškiai savo akims mačiau, kad štifto nebuvo, mano priėtelė . 
savo aki m is irgi nematė jo Kaune, o mano namiškis aiškių 
aiškiausiai ne tik matė, bet ir čiupinėjo, kūogeriausiai jį atsiminė^/7 
galėjo net nupiešti jį su visomis smulkmenomis. Ir juk nė vienas 
nemelavome, kiekvienas matė s a v o a k i m i s. O tiesa tegalėjo 
būti viena.

Tai tik mažutis pavyzdys, kaip negalima aklai tikėti savo 
akimis. Jis rodo, kokie atsargūs turime būti su tönns^akimis.

Mūsų pojūčiai hera mums paskutinioji instancija. Jie yra 
klaidingi netobuli, ir kaip visi materialūs dalykai, ir dėl to turi 
būti kontroliuojami augštesnio už juos dalyko. Jie moka gudriai 
mus suklaidinti ir — apgauti jų — mes, lyg kvailiai, meluojame, 
nieko nenusimanydami. Dažnai jie temato ir tegirdi tą, ko nęri, 

. o nori to, kas patinka mūsų žemesniajam aš, kurio jie yra pa
klusniausi ir žemiausi tarnai. Jie čiužinėjas ant paviršio, kaip
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ant ledo, nenujausdami/ kas gludo gelmėje. Jiems tėra prieini- > 
mis kevalas, bmridųolįo p

Kas tai yra supratęs, tas jau yra išėjęs išsavo siaurapro-. 
tysiės tamsaus urvelioir atsistojęs ant kalno,nuo kurio.matyti 
toli į visas puses. Nepasitėnkindamas savo / kuho pojūčiais, jis 
leidžias į save gilyn ir pamažu atsimerkia jo sielos akys ir atsidaro 
jo ausys. Šitos akys ir šitos ausys niekados nėklaidina, neapgaudi- : 
nėja, nemeluoja. Kiaurai per visus laikinius uždangalus skverbias 
jos gilyn, sugaudomos tai, kas amžina, kas viena tėra tiesa ir sva r< 
bu,ir privalu. . . • .;/•./ ■' . /

Kas nori praskleisti ir tObulinti tas vidujas ąkis, tas turi 
lavinti savo akis materialiai. IŠ karto tai atrodo keista, bet taip 
yra: tarp vienos ir ki to s rūšies akių yra stiprus ryšys. Jei 
žmogus stengias / pastebėti tiksliai ir teisingai, tai jis pripranta 
prie tiesos, jam rupi tiesa' Jis įstengia pažinti gyvenimą, atsi - 
krato klaidingomis svajonėmis, gyvena ne iliuzijoje^* bet tiesoje. 
Ir tą žemiškoji tiesa padeda jam eiti į augščįausįąją tiesą,^ sielos 
akimis teregimą. Del to visi geri, gilus aukle tojai ir pataria mo
kytis atsidėjus, gerai viską /pastebėti ir tiksliai nupasakoti^

Viena anglų pedagogė pasakoja apie vieną tėvą, kurs taip 
lavinęs savo sūnų: per ištisą mėnesj, kasdien. Juodu .su berniu
ku eidavę pro kokios nors krautuvės langą žiūrėdami, kas jam e 
padėta. Paskui atsisėdę juodų surašydavę, kiekvienas sau, ką 
atsimindami. Surašę,/eidavę vėl pas tą langą patikrinti užrašą. 
Kiekvienas žmogus, kol tebejaunas, turėtų panašiai mankštintis, 

/kad mokėtų ^tvii tu ir griežtu-žvilgsniu pamatyti, kas. tikrai y r a 
/^išlaukiniame pasaulyje, kituose žmonėse ir jame pačiame, ir pa

skui neklysdamas apie tai kalbėti. Dabar, koks chaosas viešpa- 
/ tauja šiuo atžvilgiui Kokiai daugybei žmonių nėmaž negalima 
r tikėti/kai jie pasakoja, ką yra matę ar girdėję. Ne dėl. to, kad
■ jie nori męluotr— nė» jie meluoja nejučiomis. Vieno daikto aiš

kiai nepastebėjo, kito gerai nenugirdočia .mažumą iškreips, ~ 
ten pridės, i/ ten atims—tą patį atsitikimą kiekvieną kartą nu
pasakoja kitaip. Ir galų gale nei klausytojas, nei jie patys ne
žino kaip buvo tikrai. Sunkaus įspūdžio daro tokie žmonės.

~/ Jokio stangumo nėra jiems ■ į— tikra tešla, tyžtanti į visas puses.
Tad mankštinkime savo akis ir ausis, bet vis def to neuž- / 

mušdami, kad palikę ir labai akyli bei ausyli, negalime aklai ir . 4 
vaikiškaipasitikėtipojučiais. Kad nebūtumėm panašus į vieną 
mano pusseserę, kuri būdama jau kokių dešimties metų mergelė, 
griežtai sakės aiškiai atsimenanti savo krikštynas. Ir kai jai aiš- 

’ kindavo, kad tai negali būti tiesa, neš ji teturėjusi tuomet porą 
mėnesių, ji su ašaromis įrodydavo savo tvirtinimo tiesą pasako
dama, kokių buvę tuomet svečių, ką valgę vakarienės ir kaip 
buvusi pasipuošusi jos mama. Tik paūgėjus ji tesusiprato vis- - 
ką girdėjus nuo kitų. ' ' ' / . . .

Atsiminkime visados: viską į ką mes žiūrime šioje žemėje 
savo kūno; akimis, tematome taip, tartum stovėdami tamsoje prieš“1 
baltu uždangalu užtiestą langą. Už to lango šviesa patvinęs/

• ■ . '\ ‘ ‘ A “ •* e ■ - • ■ . ■ .
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16 Pažaislio vienuolynas

kambarys, spalvų ir kvapų jūra, gražių gražiausia muziką—bet 
mūsų akys teregi juodus šešėlius ant balto uždangalo, ö ausys 
tesugauna atskirus, nesurištus su kits kitu ir daugiausia žemuo
sius garsus. Tik sielos akis ir ausis tepajėgia prasisjcyerbū per 
uždangalą i r sugauti viso to grožio, visos tos harmonijo s ir spin
desio nors trupinėlį. Kas visa lai gerai apmąstys, tas aiškiai 

— supras, ką norėjo pasakyti pranašas, Ižai jas tais augšęiau mano 
cituotaisiais žodžiais: „Neleisk manęs, Dieve, spręsti pagal akių

. Tėgcįiiuą nei pagal ausų girdėjimą“.

A y K. Jonkdltytė.

^įv^fPažaislio vienuolynas.
Apie astuoni kilometrai nuo Kauno, netoli Vilniaus plento 

ant dešiniojo Nemuno kranto, ant kalvelės apsuptas pušų šilu 
iš tolo matyti bokštai ir šviečią ant jų kryžiai. Tai Pažaislio 
vienuolyno bažnyčia kelia savo žibančią kopulę į dangų. Kai • 
nuota vieta, poetiškr^Nemuno krantai, apaugę tai pušų šilų, tai 
išsitiesę žalios lankos, ir pats Nemunas apsupąs tą kalnelį iš 
trijų pusių sidabro juosta^ duoda nepaprasto grožio tai vietai. 
Grožis, nepaprasta tyla, pertraukiama vien varpo skambesiu, 
šaukiančiu maldai, daro ypatingo įspūdžio maldininkui. Rodos, 
gamta ir kultūra tyčia su suvienijusios čia, kad padarytų tylią 
prieglaudą pasi šventu siems ir atsitolinusiems nuo gyvenimo 
audrų vienuoliams.

Kam gi pirmajam atėjo mintis išnaudoti tą gražią vietą, 
kam buvo duotas tas paskyri mas? Apie tai nedaug tėra Žinių 
archyve, dar mažiau padavimų-liaudyje, o jei ir yra, tai tik le
gendos mažai tikėtinos. Atsilankiusieji turistai labai daug rašė, 
bet ir ten likos tiek daug šešėlių visai neišaiškinamų. Bet man 
tas visai nerūpi. Mano uždavinys — papasakoti bent bendrais 
bruožais to vienuolyno istorija nuo įkūrimo lig dabartinių laikų. 
Istoriją skirstau į tris periodus: nuo įkūrimo lig 1832 met. — 
tai kamaldulų vienuolynaš; nuo 1832 met. lig 1915 meL gry
nai rusų pravoslavų ir nuo 1920 met. šv< Kazimiero seserų.

Tas vienuolynas įkurtas XVII š.^Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos kanclerio Kristupo Paco. Oeralditai išveda jį iŠ Ita
lijos atvykus su Palemonu. Bet aš Paco kilmės ilgai neaiškinsiu, 
o pažymėsiu tik tiek, kad Pacai Lietuvoj užėmė jau nuo senelių 
prosenelių labai aukštas vietas. Kristupo Paco tėvas buvo Lie• * 
tuvos pakancleriš. Jis. turėjo tris sūnus: Stanislovą^ Mykolą ir 
Kristupą ir tris dukteris: Oną, Sofiją ir Kotriną, iš kurių dvi 
ištekėjo už didikų, viena įstojo į vienuolyną. Kristupo^ tėvas, 
būdamas pats mokytas, norėjo duoti mokslo ir savo sūnums,
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lodei Kristupą ir Mykolą išsiuntė mokytis j užsieni. Bet tėvo, 
brolio ir motinos mirtis privertė jį pertraukti mokslą ir grįžt» t 
Lietuvą užimti paliktų turtų. Kad išvengtų nesusipratimų Kri
stupas neturėdamas į tai, kad buvo paliktas tėstąmentas^ur- 

/ tus pasidalino lygiai su broliu? Kristupo brolis likos dvasiškiu, 
vėliau Vilniaus vyskupu. Kristupui Pacui teko daug dvarų, rū
mai Varsa voj ir Jėzno dvaras su labai ; puikiais rūmais. Vėliau 
jis tapo kariškiu ir užėmė gana aukštą yietą. Turėdamas gerą 
išlavinimą, išauklėjimą, daug pinigų, greit praskynė sau kelią 

paukštas valstybės vietas. 1648 mėt dalyvavo karė su kazokais at- 
vesdamas gus arųpulką, savo lėšomis pasamdytą, aprėdytą. Mirus 
Vladislovui IV jis uoliai dalyvavo karaliaus rinkimuos, ir visame 
Lenkijos valdžios vaire, kaip vienas iš žymiausių asmenų. Val
dė Lenkijos finansinę sritį, dalyvavo visur su karalių Jonu Ka 
zimieru, ir tt. ir tt. Jono Kazimiero žmona sumanė padarjd Len
kijos soštą paveldimą ir, patraukti apie save daugiau šalininkų, 
stengės gausiai apdovanoti didikus ir net susijungti moterystės 
ryšiais su Prancūzija. Į tą išrinktųjų skaipių pateko ir Kr. Pacas. 
Jis vedė prancūzę Izabelę Maille, labai .gražią, išlavintą Bižanti • 
jos imperatorių giminaitę. Bet, kaip žinome, karalienei sostas: 
paveldimu padaryt nepavyko. Laike karo su Švedija Pacas vedą 
derybas, kada Jonas Kazimieras buvo išbėgęs į Vengriją. Tąip 
Kr. Pacas jautės laimingas ir manė, kad toji laimę nepasibaigs. 
Gyveno turtingai,prabangiai Bet žmogaus laimę nepatvarį Taip 
ir Kr. Pacą ištiko didelė nelaimė — mirė jam vienintėlis sūnūs. 
T o atminimui sumanė pastatyti ilgiems amžiams bažnyčią.Liau
dyje apie tai yra daug padavimų. Vieni sako, kacT akstinas pa
stūmėjęs Pacą —- tai noras permaldauti Dievą už savo nučdė- 
«mes. Liko taip pat padavimas, kad medžiodąmas miške pamatęs 
žvėrį ię jau buvo pasirengęs jį šauti, tik štai pamatęs ant to 
žvėries galvos spindintį kryžių. Tas jį privertęs atsiminti savo 
nuodėmes ir jis čia prižadėjęs pastatyti bažnyčią. Kiek.tos legen
dos yra'tikros, nežinia. Bet, kad statymas bažnyčios, ypač tais 
laikais, kada karalių s buvo buvęs dvasiškis, didelė įtaka jėzuitų, 
tglobojimas dvasiškuos buvo galimas, ir net pagirtinas, tai fak
tas. Kaip rusai sako, tokiu pastatymu galėjo pakilti net į aukš
čiausią vietą. Ir dažnai didikai eidavo net lenktynių. Visuomenę 
matydama jų gyvenimą nelabai sutinkantį su krikščionybe, o 
nežinodama tikros priežasties galvodavo visai kitaip. Kodėl Pacas 
įkurdino kamaldulius, b ne kuriuos kitus vienuolius, jiežinia. Bet 
greičiausia dėl to, kad su jais jau buvo pasipažinęs gyvenda
mas Italijoj ir jie jam labai patikę, nors apie tai tikro niekas 
nežino. Kamaldulių įkūrėju yra šv, Romualdas. Apsigyvenęs jis 
Maidūli lauke, iš to lotyniškai buvo vad. campus di Malduti, o 
sutrumpinus išėjo camalduli. To ordeno buvo dvi rūšys: L V* 
eremitai — atsiskyrėliai, ir gyveną paprastai vienuoliai, į Pažai
slį, pargabenti eremitai. Tuo būdu Pažaisly buvo Jyg du vienuo
lynai: noviciatas buvo dideliuose namuose,,o kiti tikrieji gyveno 
sode pastatytuose namukuose. ' "

o
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Nuolatiniai karai ir vidąūs netvarka neleido Pacui statyti 
bažnyčios ir vienuolyno. Tik Šiek tiek nurimus vidaus audroms 
Pacas pirko nuo Kauno teisėjo S. Qborskio Pažaislio dvarą už 
14000 lenkų ■ zlotų, turėdamas omeny pastatyti ten bažnyčią. 
Davė sutikimą ir seimas. Be to kreipėsi į popiežių Aleksandrą Vlt 
prašydamas pritarimo ir palaimos: „jau nuo senai degdamas 
padidinti Dievo garbę ir didžiai gerbdamas Kamaldulų o r~ 
deną, kurie gyvena sulig š^. Romualdo regula aš pasiryžau pe- 
tuvos Didžiajai Kunigaikštijai pastatyti vienuolyną ir bažnyčią 
Dievo Motinos vardu. Taip pat sumaniau aprūpinti vienuolius 
visais reikalingais fondais. O kadangi šis numatomas vienuo
lynas bus gana atstu nuo šio ordeno vienuolynų Lenkijoj,' tad 
randu būtinai reikalinga įrengti čia pat Lietuvos gyventojams 
novicijatą. Taigi prieš pradėdamas su Dievo pagalba šį mano 
sumanymą vykdiriti, prašau pirma jūsų nusprendimo ir tėviško 
palaiminimo. Šiuorni ir lęnkiuosiu prieš Jūsų Šventenybę“.

1661 met. liepos mėnesi popiežius atsiuntė Pacui savo pa
laiminimą šiaip rašydamas: „Mes prielankiai Tavo prašymui nu- 
silenkiam ir leidžiam TSu • statyti Kamaldulų vienuolyną ir ten 
pat bažnyčią“.

Tada pamatyta laikina §v< Panelės Aplankymo bažnyčia. Ypa
tingas yra viėnas varpas. 1663 met. atvyksta pirmasL vienuolis 
Jeronimas (Krasauskis) — vyresnysis ir 12 vienuolių. Pacas no
rėdamas aprūpinti lėšpjnis, aprašė dvarą^ kuris buvo vad. Paco 
kalnu, ir kaimus Venckūnų ir Pakalniškių. Be to dar pažadėjo 
40000arbaiiz tuos pinigus nupirkt palivarką. Pacas davė, ypatin
gą dovanojimo aktą: „Prisimindamas nepastovų gyvenimo likimą, 
begalinę amžinybę, begalinę meilę Visagalio Dievo, kuris mane 
globodamas apipylė savo laimės dovanomis ir užlaikė sveiką, 
toliau gi aš prašau Jo rūstybės numalšinimo už mano^nuo- 
dėmes. Taip pat šaukiuosiu padėti ir palengvinti musų valsty
bei, audrų ir bangų blaškomai ir nuvesti į ramybės uostą, kad 
priešų planus sutrukdytų ir žmonių, norinčių tėvynei bloga, su
tartis niekais paverstų. Savo nuosavybėje pastačiau vienuolyną 
vytanis, kurie savo maldomis turi man padėti permaldauti Die
vo rūstybę. Šiai mano minčiai atatinka kamaldulų vienuolynas,, 
kuris yra kilęs iš šv. Benedikto ordeno. ir tariamo vienuolyno 
rūmai pastatyti sulig šv. Romualdo regula.“

1694 m. kovo 4 d' sustatė statymo aktą. Tame akte sako
ma, kad iš valdžios nebuvo jokių kliūčių statymui. Tuo laiku,, 
be brolių celių, buvo jau virtuvė, ž^etainė ir kiti trobesiai. 1467 met 
spalių 10 d. buvo padėtas kertinis akmuo bažnyčiai. Pamatų pa
dėjimas buvo labai iškilmingas. Paruošta dvi sidabrinės lentas. 

_ Ant vienos buvo užrašyta: „žmonijos Atpirkėjui Jėzui Kristui ir 
Jo Motinai Marijai, kuri atėjo atlankyti Elzbietą. Motinos garbei 
Lietuvos globėjai pastatau: kancleris su žmona Izabele su leidi
mu š v. Tėvo Aleksandro šiandien Klemenso VII. Si vieta bus 
vadinama, taikos kalnu (mons paeis)“. Ant kitos buvo pavedama 
triasmėniui Dievui ir S v. Panelei. Pirmieji buvo pastatyti namu-

‘ - .■ ■ ' ' .... • ■ :

20



Pažaislio vienuolynas.
J, '4 . ■ ' * • , . • . • * ’ ••

kai vienuoliams. Bažnyčiai statyti išrašė architektorių italą Liud
viką Fredo. Jis padirbo planą su būsimais trobesiais, sodais ir 
daržais. Pacas kai ką pakeitė. Visa medžiaga buvo gabenama iš 
Italijos, Rygos, Dancigo. Buvo gabenama laivais Atlanto vande
nynu Baltijos jura ir Nemunu. Kartais medžiaga nebūdavo laiku 
pristatoma ir tekdavo darbas pertraukti, būdavo net ir taip, kad; 
bažnyčia taip ilgai būvo statoma. Yra pasakojama, kad du laivu 
prikrautu pagražinimais žuvę laike audros Baltijos jūroj, todėl 
ilgai bažnyčia stovėjus be pagražinimų.

Bet Pacas lig savo gyvos galvos neužmiršo vienuolyno 
jis stengės kiek galėdamas daugiau užrašyti žemių. Neturėdamas 
vaikų Kr. Pacas augino savo giminaitį Kazimierą Pacą, kuriam 
manė visus savo turtus palikti. Todėl išsiuntė jį į užsienį mo
kytis. Netrukus, tačiau savo ligos verčiamas turėjo vėl parkviest! 
jį į Lietuvą. Mirštant Kr. Pacui bažnyčią buvo neužbaigta. Tą dar
bą turėjo atlikti jo įpėdinis Kazimieras Pacas.Kristupas Pacas 
mirė 1684 m. Sulig jo noro, buvo pervežtas į Lietuvą į Pažaislį. 
Kūnas ■ balzamuotas, smegens ir širdis sudtėa į stiklinę taurę ir 
pastatyta galę kojų. Palaidotas po bažnyčia šeimyniniam požemy, 
kur jau buvo sūnūs. Dabar atsirado nauja kliūtis baigti vienuo 
lyną, tai kad Liudvikas Fredo įstojo į tą pat vienuolyną. Kazi
mieras Pacas parsikvietė kitą taip pat italą Petrą puti n j, kuriam 
vadavaujant ir buvo pabaigta bažnyčia 1712 met. "Darbas truko 
45 metus. Tada, kaip ir dabar buvo šilas, tik gal didesnis, kuris 
reikėjo pereit norint patekti į vienuolyną. Prieš įėjimą buvo lie
pų alėja, kuri, sako, buvus paties Kristupo Paco sodinta. Gale 
alėjos buvo kiti vartai, pro kuriuos įėjus patekdavai įketurkam
pį kiemą, kuris iŠ trijų šonų apsuptas vieno aukšto namais 
iš ketvirto bažnyčią. J kairę buvo svetainė. Dešinėj pusėj nuo 
vartų bu vo Paco salė, pagrąžinta gražiais paveikslais. An t durų 
buvo portretai Paco, jo žmonos ir statytojo. Salėj buvo nupieš
tas židinys su degančiomis malkomis. Tas paveikslas buvęs la
bai natūraliai nupieštas, kad net Švedų karalius Karolis X1J kar
tą sušalęs, įėjęs į salę norėjęs pasišildyti, bet pamatęs, kad tai 
ne tikrenybė, labai supykęs ir spyręs į paveikslą, kad likus net 
žymė. V.-.

J dešinę ir kairę pusę iš bažnyčios ėjo koridoriai, paremti 
kolonomis. Dešiniuoju koridorium buvo galima patekt į novi- 
eijatą, statytojo kambarius ir biblioteką Kairiuoju — į valgomąjį 
kambarį, ir tarnautojams butus. Valgomasis pasižymėjo savo 
grožio mozaika. Ant lubų buvo paveikslas vaizduojąs Galilėjos 
Kanoj vestuves, ir Kristus dauginąs duoną. Taip pat čia buvo 
vienuolių ir tapytojo Fredo paveikslai. ;

Bažnyčią puošė du bokštai ir kopula. Viename iš bokštų 
buvo užrubežinio darbo laikrodis, prie įėjimo buvo marmurinė 
lenta, liudijanti apie tos bažnyčios statymą. Kiekvieną stebina 
harmoningas grožis ir prabanga kyšanti iš mažiausios dalelės. 
Šis didingas architektūros stilius ir gamtos grožio niuansai ga
lima rasti ir dabar. Iš vidaus savo grožiu yra vienintelis pamin-
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klas Lietuvoj. Bažnyčios vidus išklotas juodu rausvu ir Įvairia- 
spalviu marmuru. Vidus taip pat papuoštas gražiais paveikslai?, 
freskais ir gipsatūra. Grindys taip pat padengtos juodu ir baltu 
marmuru. Prie įėjimo į bažnyčią grindyse buvo juodo marmuro 
lenta su auksuotu lotynišku parašu, kas išvertus taip skamba: 
»Šiame mirties guoly amžinoj ramybėj ilsis a. a. vedusiųjų pora, 
vyras Kristupas Pacas gyvenęs valdant trims valdovams. (Jonui 
Kazimierui, Mykolui Viesnovickiui ir Jonui Sobieskiui), 30 metų 

v buvęs Lietuvos kancleriu. Savo aukšta kilme yra artimai, su jung
tas su žymiausioms giminėms. Jo labdarystės darbai, jo turtai 
ir jo drąsa rodo, jog jis buvo gimęs Dievo ir, tėvynės garbei: 
Šita jo pastatytoji didžiulė bažnyčia yra geriausias Įrodymas Die
vui pagarbos. Savo pagarbą tėvynei jis įrodė, būdamas išmin
tingas ir tiesą mylintis vyras, prisilaikydamas į statymų ir reli
gijos dėsnių, kaip, tiesos ir narsumo vyras, taikos ir meilės 
skelbėjas, geriausias iš didikų Lietuvos ir Lenkijos orakulas. Jo 
žmona Klara Izabelė Eugenija de Mailli būdama aukšto gimimo, 
Prancūzijos hercogų Įpėdinė, viršijo savo gražumu visas mote
ris. Jos protas, malonumas, vyrui ištikimybė, gailestingumas ir 
kitos geros ypatybės vertos pagyrimo. Si vedusiųjų pora buvo 
draugingumo pavyzdys visuomenėje ir taikos žibintas šeimose, 
ką išreiškia ir jų pavardė. Šis vardas buvo pas Dievą ir žmones 
užtarnautas. Jonas III Lenkijos karalius, kuris ramybės atspindį 
abiejuose gerbęs, pasakęs: »Jūs, kurie taiką visuomet mylėjot, 
raskit ir sau amžinąją ramybę“. Sj paminklą abiem pastatė 1690 
met. sausio 10 d. įpėdinis Kazimierai Pacas, Maltos ricierius, 
Lietuvos Kunigaikštijos sekretorius, Poznaniaus ir Štvorpvo val
dytojas*. '

Įėjus pro mažas dureles dešinėje pusėje, galima buvo nu
sileisti Į požemį. Čia ant marmurinio katafalo stovėjo trys kar
stai. Kanclerio, jo žmonos ir sidabrinis karstas sūnaus. Prie kojų 
padėta taurė su Paco šmagenimis ir širdimi. Bet vėliau, atsiradus 
lankytojų tarpe ir tokių, kurie net kešinęsi apiplėšti lavonus, 
buvo j požemį neįleidžiama. Liaudyje yra pasakojimas, kodėl jis 
ten palaidotas: mat, buvęs didelis nusidėjėlis. Bet didikų tarpe 
buvo toks paprotys. - . .

Viduj bažnyčios iškyla kopųla su apšviestu viršum. Vidury 
kopula išpuošta gražiais freskais. Žemiau—dvylika apaštalų beveik 
natūralaus didurito. Prie did. altoriaus ant rausvo marmuro buvo 
paveikslas Šv. Panelės Aplankymo. Sakoma, kad tas paveikslas 
buvęs papuoštas brangiais akmenimis, bet 1812 met. prancūzai 
apiplėšę. Iš kitų paveikslų žymėtinas dar Kristus Jeruzolimo baž
nyčioj, Panelės Sv. .mirtis su parašu italo Ferdinando della Corce, 
kuris vėliau buvo perkeltas j Kauno Soborą. Buvo dar paveiks
las vaizduojąs šv. Romualdą angelų apsuptą.

Atsilankęs Aleksandras I atkreipęs Į šiuos paveikslus dė
mesį ir norėjęs juos nupirkti už 10.000 červoncų, bet vienuoliai 
nepardavė. ’ Liaudis ypatingai gerbė du paveikslu: pop. Aleksan
dro VII atsiųstą Kristupui Pacui šv. Jeronimo kamaldulo pa-
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veikslą ir Sv. Panelės vadinamos »Kamalduliete“. Sis paveikslas 
buvo laikomas stebuklingu. Jis vaizduoja Sv. Panelę su Kūdikiu.

titiai ru-

Lubos ties altoriais buvo papuoštos freskais ir gipsatū
roms. Sienas taip pat puošė šventųjų paveikslai. Be didžiojo 
altoriaus buvo dar 6: 1) Marijos Magdelenos, 2) Chdstoforo, 
3) sv. Kazimieroj 4) šv. Benedikto, 5) šv. Romualdo 6)šv. Bo
nifaco. Marijos Magdelenos koplyčioj buvo 3 paveikslai:. Marija 
Magdelena plauja Kristui kojas, gi guli karste su atsuktu veidu nuo 
nedoro žmogaus teisėjo Fabricijano. Prie įėjimb į bažnyčią buvo 
du paveikslai: dešinėje buvo Baltazaro puotos paveikslas, kai
rėje ■— perėjimas žydų per Raudonąsias juras.

Už altoriaus buvo keliolikapaveikslu:Marijos aukojimas 
bažnyčioj, susižiedavimas su šv. Juozapu. Atidengimas sv. Panelės 
karsto po trijų dienų. Kitoj pusėj 7- Kristaus gimimas, Trys 
karaliai ir bėgimas Eigiptan. ; .. . .

Kopulos viduj aukščiausioj yietcų matėsi Marijos vainikavi
mas, apsuptas šventųjų ir angelų būriais. Eemiau atvaizduota 
žemiškoji bažnyčia. Ties kopulos kampais — 4 evangelistai.^ 
Prie durų lubose šv. Panelės aplankymas.

Po dešinės ir kairės nuo altoriaus veda durys į zakristijas. 
Dešinėj pusėj ąžuolinėse spintose buvo laikomi bažnytitiąi rū
bai ir indai. Buvusi brangi taurė ir sidabrinis kryžius su bran
giais koralų papuošalais — Paco dovana. Beveik žmogaus di- . 
durno buvo dvylikos apaštalų stovylos iŠ dramblio kaulo su 
brangiais papuošalais. Netrūko paveikslų ir koridoriuose,

įėjus j keturkampi kiemą vienoje pusėje .buvo šąltkalvė, ‘ 
kitoje malūnas. Ten- pat vienoj ir kitoj pusėj tako buvo po 
šulinį su Paco herbais. Dideliame sode buvo 12 namukų sus
tatytų po 4 eilėje, kuriuose gyveno vienuoliai. Namukai su
tvarkyti koridorių sistema. Gale sod?, ant Nemuno kranto Sto
vėjo aukštas, kelių aukštų, bokštas, iš-kurio Lyiehą^ pųsę matė
si sidabrinė Nemuno juosta j kitą — miestas ir kaimai. Bokštas 
pastatytas itališku skoniu, apdengtas variu pagrąžintas įvairiais 
paveikslais. Čia buvo varpinė. Varpų buvo 7. Didžiausias 
varpas buvo 52 pūdų 30 sv.,. mažiausias 1 p. 20 sy.^ visi svė
rę 117 p. 3 Vž svaro. Ant varpų buvo parašai: »Vigitate quia 
nešeitis horam neųue diem anno Domini“. Buvo daugiau 

" parašų, ■ <
Bažnyčia buvo IOV2 sieks pločio ir 21 sieks ilgumo. Iš

vaizda — šešiakampis. Pietinėj pusėj iš lauko buvo saulės laikrodis.
Sulig vienų pasaĮrojimų, visas pastatymas, kaštavęs 2 mili- 

; jonu lenkų zlotų; sulig kitų—-8 milijonus. Vietiniai padavimai 
sako, kad Pacas turėjęs išaikvoti 8 bačkas aukso. Sulig archyvb 
daviniu žinoma, kad tik1 A viso pastatymo dalis kaštavus daugiau, 
kaip milijonas florimų. Atsižvelgiant: -į tai, kad yi^ medžiaga 
buvo gabenama iš tolimų kraštų įvairiais keliais ir įvairiais būdais,

0
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Kamaldulų gyvenimo kronikos visai nėra likę. 1755 met. 
ištikęs perkūnas sugadino bažnyčios stogą, tada nukentėjo* ir 
biblioteka, bet bažnyčios vidus liko nepaliestas.

Lenkijos karai ir maištai atsiliepė ir į vienuolyną. Daugelis 
perėjo į Prūsiją ir vienuolių skaičius sumažėjo. Pažaislio vienuo
liai ėmė pamažu nutolti nuo savo įstatų, pradėjo kištis į pasaulio > 
gyvenimą. Taip 1831 met. iškilęs sukilimas rado daug pritarimo 
ir pas vienuolius. Čia buvo sukilėlių stovykla, iš kurjöspöjdavo 
Kaune tebesančius rusus. Dėl to sukilimą numalšinus. 1832 m. 
vasario 5 d. atėjo įsakymas jį uždaryti ir perduoti pravoslavų 
vienuoliams. Buvo sudaryta tam tikras sinodas viskam perimti. 
Visi bažnytiniai daiktai, kurie Paco buvo pažymėti testamente, 
paliko rusams. Gi visi kiti į daiktai, kaip indai, kn ygos, rūbai, 
kurie buvo vartojami per pämäldas atiduoti katalikų bažnyčioms. 
Perimant vienuolyno turtus svarbiausia teko rusams 12 namukų, 
vieni namai dviejų aukštų ir dveji vieno aukšto. Labai apleistas 
vaisinis sodas. Taip 1831 met. baigės kamaldulų gyvenimas 
Pažaisly. Prasidėjo nauja era — pravoslavų vienuolių gyvenimas.

1832 met. atsikraustę rusai nepasitenkino esamuoju sutvar
kymu Sinodas ni atarė visa atremontuoti. Patiekta sąmatas 17920 
rub. Paskirtoji komisija tai pripažino 1833 m. pastatyta cerkvė 
po dešinės nuo vartų, tai žieminė cerkvė, šilta. Tuoj pradėtas^ 
visas remonto darbas. 1837 met, atsilankęs imperatorius Aleksan
dras I stebėjos bažnyčios gražumu, turtingais frėškais ir paveiks- . 
lais. Bežiūrinėdamas altorius sužinojo, kad manoma griauti mar
murinė sienelė ir altorius manoma kelti iki galo bažnyčios, liepė 
ją palikti, sakydamas: „Šią marmurinę sieną palikite savoj vietoj, 
tik pritaisykit prie jos naujus paveikslus, kad mes nepagadintume 
savo vardo pas katalikus“. Prašė taip pat parodyti žiemai įtaisytą 
cerkvę, ir visa, käs naujai padaryta, visa apžiūrėjęs pasakė: * At
minkite tikslą, kuriuo: jūs čia atsiųsti. Stenkitės juos: atversti į 
tikrą tikėjimą. Viską laikykit tvarkoje ir švaroje, kad kitatikiams 
nėduotumėt progos iŠ mūsų pasijuokti ir mūsų tikrą tikėjimą • 
paniekinti, Ką jūs pareikalausite bažnyčios ir vienuolyno staty
mui, bus suteikta“. Tam savo atsilankymui atminti už altoriaus 
lubų dešinėje pusėje paliko savo herbą. N ir 1., tai reiškia Mika
lojuspirmasis, su karūna viršui.

Po imperatoriaus atsilankymo tuoj buvo paskirta 34945 rub. 
remontuoti. Tas darbas pradėta vykdyti jau smarkiau. Atnaujintas 
ir bažnyčios vidus — paveikslai, freskai, kopula. Galutinai bažny
čia užbaigta 1840 m. ir šventinama Panelės šv/mirties bažnyčia.

1843 met. gauta vėl didelė (87588 rub.) suma pinigų, už 
kuriuos įtaisyta plytinė, baigta atremontuoti dvejų aukštų namai, 
pastatyti kluonas, malūnas. Didžiosios bažnyčios grindys išdėtos 
plytomis išimtomis iš koridorių. Likusieji namai reikalavo pagrin
dinio jemonfo. Grindys, langai, durys naujai padaryti, gyvenimai 
.paaukštinti, iš didelių kambarių padaryta celės broliams, kurie 
nuo to laiko perėjo iš namukų čionai. Namukai išgriauti palikti 
tik trys. Atnaujinta taip pat žieminė cerkvė, ji perkelta į buvusią
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Pažaislio vienuolynas.

Mažas skaičius vienuolių ir reikalas turėt, mokytęsnių žmo
nių privertė įsteigti mokyklą. Ji jau buvo įsteigta 1837 m. Iš 
kart jągalėjo 1 ankytr~rr ūkininkų vaikai. Mokinių būdavo nuo 
12 lig 20. 1876 m. ji paversta bažnytine.

Nežiūrint, tačiau, j gražią gamtą į gražius rumus_ypač per 
pirmus 25 met. vienuolių buvo nedaug. Taip pat nežiūrint į di
deles pinigų sumas skinamas vienuolynui, pinigų vis truko. Mat, 
nelaimės viena po kitos aplankydavo vienuolyną, p atsižvelgiant 
Į tai, kad dirbo svetimi žmonės, kuriems rūpėjo tik pasipelnyti, 
pinigų netaupė. Pajamas sudarydavo ir tie pinigai, kuriuos gau
davo arba paminėti sieloms, arba norėdami būti ten palaidoti.

Visa šita, kas aukščiau pasakyta, tęsės tik iki 1906 met. 
Nuo 1906 m. literatūros surast nepavyko. Bet galima spėti, kad 
didelių permainų iki Didžiajam karui ir nebuvo. 1914 m. ištikęs 

r ėjo išsikraustyti. 1016 mėt. užėmę vokiečiai ten šeimininkavo*, 

kiečių išleistoj knygutėj į sakoma: „Septyni kilometrai huoMCauno 

darni pasiėmė visa, ką tik galėjo. Vokiečiai begyvendami Lietuvoj 
dar labiaujį apiplėšė. Nuplėšė vario stogą .nuo kopulos, kas daug 
pakenkė freskams, kuriuos lietus sugadino. Sunaikino daugelį 
brangių daiktų, arba pasiėmę išsivežė. ; V

1920 met. paėmušios šv. Kazimiero Seserys, tą vienuolyną 
rado .visą sunaikirifą. ViŠlTOšė namuose rasta vos vienas kros
nis. Namai be langų ir durų. Dalis rūmų- dar ir dabar nesutai
syta. Dabar Pažaislis atrodo beveik taip pat, kaip atrodė ti_K jį 
pastačius, tik daugelis paveikslų sugadinta, daugelio dalykų nėra 
ir nežinia, kas juos išplėšė. Pav., apsigyvenusios Seselės Pacų 
požemy rado m^nką rnedinijcarstą su Pacų šeimosjcaulais. O ži- 

išgražintas freskai

iTiarmuro grindys išluptos, katafelis sudaužytas. Kaulai iš karstų

kalvę. Visa tai apžiūrėjus kilo dar nepasitenkinimų, ^sumanytsH 
dar keisti. 1849 m. perkelta varpai iš sodo varpinės j kairį jį bokštą. 
Taip visą laiką be perstojimo remontuota ir remontuota* w

Nežiūrint tačiau tų visų remontų ir pakeitimų Pažaislis 
savo išvaizdos nepakeitė. Buvo likus dar liepų alėja. įėjus pro " 
vartus matėsi dar tas pats namas kür gyvenęs Pacas. Dabar tik 
buvo įsteigta bažnytinė mokykla. Per kiemą nusodinta jaunų 
medelių alėja. Viduj bažnyčios pasikeitimų taip pat nebuvo. 
Palikta keletas galęrejų ir 4 balkonai. Ant sienų mąrrnuraš pa- 

~1ikta, išplėšta tik marmurinės grindys. Paco lenta dabar padengta 
medinėmis grindimis. Valgomajame kambary palikę. lubose pa
veikslai. Kristus Galilėjos Kanoj ir Duonos Padauginimo stebuk
las. 1842 met. paskirta vienuolynui pensija 3185 rub.

Mažas skaičius vienuolių ir reikalas turėt mokytęsnių žmo
nių privertė įsteigti mokyklą. Ji jau buvo įsteigta 1837 m. Iš 
kart ją galėjo lankytu vaikai. Mokinių būdavo nuo
12 lig 20. 1876 m. ji paversta bažnytine.

Nežiūrint, tačiau, į gražią gamtą į gražius rumus_ypač per 
pirmus 25 met. vienuolių buvo nedaug. Taip pat nežiūrint į di
deles pinigų sumas skinamas vienuolynui, pinigų vis truko. Mat, 
nelaimės viena po kitos aplankydavo vienuolyną. O atsižvelgiant 
Į tai, kad dirbo svetimi žmonės, kuriems rūpėjo tik pasipelnyti, 
pinigų netaupė. Pajamas sudarydavo ir tie pinigai, kuriuos gau
davo arba paminėti sieloms, arba norėdami būti ten palaidoti. 
Ten palaidotas ir kompozitorius Lvovas. .

Visa šita, kas aukščiau pasakyta, tęsės tik iki 1906 met. 
Nuo 1906 m. literatūros surast nepavyko. Bet galima spėti, kad 
didelių permainų iki Didžiajam karui ir nebuvo. 1914 m. ištikęs 

o Didysis karas palietė ir tą vienuolyną. 1915 met. vienuoliai tu
rėjo išsikraustyti. 1916 mėt. užėmę vokiečiai ten šeimininkavo*. 
Kas buvo likę po išsikėlimo rų&ų, nežinia. Tik 1916 met. vo
kiečių išleistoj knygutėj Sakoma: „Septyni kilometrai huoMCauno 
gražio j vietoj stovi apleistas vienuolynas •. Matyt, kad rusai išefc 
darni pasiėmė visa, ką tik galėjo. Vokiečiai begyvendami Lietuvoj 
dar labiau jį^ apiplėšė. Nuplėšė vario stogąį nuo kopulos, kas daug 

brangių daiktų, arba pasiėmę išsivežė. r*-*- '
rado .visą šunallnritą. Visuose namuose rasta vos vienas kros
nis. Namai be langų ir durų. Dalis rūmų- dar ir dabar nesutai
syta. Dabar Pažaislis atrodo beveik taip pat, kaip atrodė ti_K jį 
pastačius, tik daugelis paveikslų sugadinta, daugelio dalykų nėra 
ir nežinia, kas juos išplėšė. Pav., apsigyvenusios Seselės Pacų 
požemy rado menką rnedinjjcarstą su Pacų šeimos kaulais. O ži
nome jau, kad buvo palaidotrpuikiuose karstuose. Požemis buvo 
išgražintas freskai s, marmuro grindimis. Dabar Ja graži Pacų 
ramybės vieta buvo nebe ta. Freskų tik menka^žymė betikusį 
iTiarmuro grindys išluptos, katafelis sudaužytas. Kaulai iš karstų 
šmėtyti. Bet kas tai padarė — ar rusai išvažiuodami pasiėmė

25



24 Pažaislio vienuolyną?

brangenybes, ar vokiečiai — nežinia. Pasakojama, kad iš Pacų 
sūnaus karšio buvo dirbami kryžiai ir pardavinėjami Kaune. Da- 
bar Seselės įtaisė gražų ąžuolinį karstą su stiklu viršuje. Taip 
pat kur dingo marmurinė lenta prie durų su parašu? Rusai sako, 
kad ji padengtamedinėinis grindimis, bet greičiausia bus ir M 
kartu su visomis grindimis sau sunaudoję. Prie visų altorių 
buvo juodo marmuro grotelės su misinginėmis kolonėlėmis, jas 
sako išvežę vokiečiai. Dabar įstatytos medinės. Paveikslai be
veik visi, tik nėra Sv. Panelės stebuklingo paveikslo, jis dabar 
tebėra Maskvoj, stengiamasi atgauti. Nėra taip pat zakristijoj bu
vusios brangios taurės ir kryžiaus, taip pat apaštalų stovylų. Jų 
ö sako išvežę Prancūzai 1812 m. na, o likusias pasiėmė rusai. 
Taip pat nuplėšta bažnyčios varinis stogas, o vokiečiai nuplėšė* 
ir nuo kopūlos. /'

Dar ir dabar stebina akį gražūs paveikslai, bet norint juos 
aprašyt atskirai reikėtų pastudijuoti bent pusdienis, o valanda 
kita nieko konkretaus pasakyt negalima. Bet bendrai pažvelgus, 
stebina ak j harmoningumas, gražumas, spalvų suderinimas ir 
prabanga. Bažnyčios stilius barokas ir renesansas. Kopula pali
kus graži, lietaus nepaliesta. Tik ir čia palietė vokiečio ranka. 
Gražus Šv. Panelės Vainikavimo paveikslas yra kažkokiais juo
dais dažais išteptas, ir sugadintas grožis, kurį gal gana daug 
laiko turėjo dabinti dailininko ranka. Dar ir dabar yra ant Ne
muno kranto apleista varpinė, kurioj kitados buvę varpai. Taip- 
pat yra didžiulis sodas susidedąs iš trijų dalių. Vidurinis ap
tvertas mūro siena su tam tikrais įdubimais, kur buvę įvairus 
paveikslai dar ir dabar žymu liekanos. Iš šonų yra taip pat so
dai aptverti aukšta, bet medine tvorai Galima spėti, kad vidu
rinis sodas buvo užsodintas Paco kamalduläms, jame buvo ir 
namukai, nes dar ir dabar trys yra, o kiti užvesti paėmus pra
voslavams. Dabar seselės turi pradžios mokyklą, kuriai jos ir 
vadovauja; ; ■' ;;

Seselėms paėmus valdyti, pamažu viskas eina tvarkom Jau 
atremantuota dalis kambarių: kapelionui, novicijatui ir vienuo
lėms. Uždengta bažnyčia ir likę sveiki paveikslai jau daugiau 
nebegendą. ' ?■ :-./

Dešinėje pu s ėję yra zakris t i ja, kur visös lubos yra išgrą^ 
žinios freskais, rodos, tik dabar darytais. Taip pat sienos pa
puoštos medžio piaustiniais, sako, pačių kamaldulų darytais. Kai> 
rėj pusėj karidoriuj yra Paco ir jo žmonos portretai. Ten pat 
yra ir požemis, kur buvo laidojami numirėliai. Bet ir čia žmo
gaus rankos paliesta. Vokiečiai manydami, kad prie lavonų ga
lima rasti brangenybių, atplėšė užmūrytus karstus, sutrukdydami 
amžiną ramybę. Mat, laidojami buvo panašiai, kaip katakambose^ 
Padarydavo skylę, kur galėjo lįsti tik žmogaus kūnas; dėdavo 
lavoną ant lentos, po galva medžio kaladėlę ir įstūmę užmūry
davo. Yra pasakojama, kad kaip vietos nebebūdavo, tai seniau
sia palaidotojo vietą atplėšdavo, kaulus sudėdavo į karstą ir išr 
kilmingai laidodavo kapuose. Bet kur buvo kapai, nežinia.

• • • . ' ' • . . ■ ■ ■ - Ö * .

26



__________

sakyti, kad tai vienintelis paminklas Lietuvoje, kuriuo mes gą* >

Kaunas, 192Ö. XI. 9 d.
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Sportas.
Graikai ir romėnai rūpindavosi dėl estetinių motinų juo-/ 

terš kūno išvyštimu žaidimais ir šokiais. Pilni jėgosjudėjįiriat 
darydavo laibą kūną ir sveiką veido spalvą; maudyklės papildy
davo fizinj lavinimą. Kartu buvo tenkinami grožio ir sveikatos 
reikalavimai. Sporioj kreipta daug dėmesio į fizinį mergaičių la
vinimą dėl valstybinių išrokavimų: kad išauklėjus sveikas mote • 
riš, kurios gimdytų sveiką kartą. Senovės germanų moterys buvo 
taip pat labai stiprios, veik vyriškai-moteriška giminė, nes 
jos Jūrėje koyoti dėl būvio dideliose giriose, dalyvauti medžio
klėse ir žemdirbystėj. Moteris buvo tikros vyro draugas, pakan
kamai stipn su juo petis į petį gy^nimo. kovon stotį 8is mo
ters tipas buvo senų germanų gerbiamas ir branginamas, ką ro
do jo dievinimas įvairiuose fantazijos kuriniuose.

Krikščionybės laikais pasiliko tik riterių giminėj jojimas ir 
medžioklė moterims leistini, kituose shiogsniuose pamiršta visai 
moters fizinio lavinimo svarbu irią. Vėliau filantropai ir huma
nistai vėl pripažino moters f zinio auklėjimo reikalingu 
jieji amžiai taip pat nepiešė atmainų šiuo atvėju. Tik po karo 
pradėta kreipti daug dėmesio į vispusišką moters lavinimą; mo
teris suprato sporto svarbumą ir šiandien ji atstovauja jau vi
soms jo sritims. \

Moters, gyvenimas lygiai kaip vyro šiandien kova pagrį- 
tas. Šiandien ji, kaip senovėj yra vyro draugas ir nori juo būti. 
Ją šiandien vargas įtraukė į gyvenimo kovą per užsiėmimą — 
profesiją, kurioj jai tenka dirbti. Nauji uždaviniai reikalauja nau
jų pasiruošimo < priemonių. Prie langelio rymančios ir bernelio 
laukiančios mergelės išėjo jau iš mados. Moteris pirvalo šian
dien net žmona ir motina būdama petis į petį su vyru į gyve
nimo kovą stoty o dažnai tenka jai ir vienai gyvenimą vairuoti 
ir kurioj nors profesijoj dėl būvio kovoti. O tam reikalingos do
rinės ir fizinės pajėgos, drąsa ir stipri valia. Todėl buvusios 
auklėjimo metodės jau skaitomos atgyvenusiomis ir ieškomi nau
ji keliai. Naujems auklėjimo reiškiniams priklauso ir sportas, ku
ris teikia moteriai reikalingą gyvenimo energiją. Dauguma mo
terų daugiau negu vyrai su namais surištos, tad jos labiau rei
kalingos sporto grynam ore.
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Sąryšy su moterų sportu pasikeitė ir drabužiai; Įpratęs lai
svai judėti sportuojantis kūnas nebegali pakelti ankštų, varžančių 
drabužių* /?•?.. XXXXxxX '

Nėra pagrindo bijoti, kad moteris sportuodama taps vyriška. 
Tikra moteris pasi liks visuomet, į nieką neatsižvelgiant, mote
riška, išimtys gi nesudaro taisyklės. Priešingai,, sportuojančios 
moters judėjimai visuomet gracingesni. Todėl kiekviena moteris 
privalo pasirinkti sporto šaką, prie kurios ji jaučiasi linkusi, nes 
ji visas sporto sritis jau yra pasisavinusi. “

X'.XXX , - V. B-tė.
Ellen Key.

’* * . * , ’’ ’ '♦ .o. * ’ ■ '

Audringą naktį š. m. balandžio m. 24-25 d. mirė Ellen 
Key savo tėvynėj „Strand“. Europos spauda mini ją kaipo pa 
garsėjusią kalbėtoją, autorę, auklėtoją, reformatorę ir didžiausią 
šių laikų Švedijos poetę. Selma Lagerlöf vadina ją nekarūnuota 
karaliene. Nors savo pasaulėžiūra ji svetima mums, tačiau svar
bu ir mums ji paminėti dėl jos nuopelnų, ypač pedagogijos ir 
moterų judėjimo srityse.

jos pasauly viešpatavo meilė visiems sutvėrimams. Spino- 
zos m in ’į nLaimė yra tobulybė“ ji padarė savo gyvenimo ©bal
siu; naujas laimės galimybes ji siekė žmonijai iškovoti. Ji gyve
no idealo pasauliu, kurį ji pati susikūrė, kurio norėjo būti su
prasta. Materializrrid ir natūralizmo . įsigalėjimo laiku skelbė ji 
dideliu iškalbingūmu asmenybės kultą, naują meilės moralę, 
tautų taiką, broliškumą. Gyvenimo patyrimai, kovos nusivylimai, 
kurie visiems, ypač gyvenantiems visuomeninį gyvenimą, nenu- 
tolino jos nuo užsibrėžto idealo.

Ellen K ey protėviai Škotų keltų kilmės, atkeliavę į Švediją. 
Jos tėvas turėjo pietų Švedijoj gražų ūkį. Čia gimė 1849 m. 
gruodžio 11 d. Ellen Key ir išaugo gražios gamtoj įtakoj. Ji, 
kaip ir Nietssche, skaitė teigiamų būdo ypatybių paveldėjimą 
labai svarbiu dalyku ir aukštai vertino savo tėvus ir protėvius. 
Ji pati yra pasakiusi, kad jos būdo ypatybės harmoningai susi- 
pynusios atsispindi jos būde. Ir iŠ tikrųjų ji paveldėjo iš savo 
tėvo teisingumą ir garbingumą ginčuose ir linksmą nuotaiką. 
Jos motina apdovanojo ją jausmo intėnsingumu ir paprastumu. 
Iš abiejų pusių paveldėjo būdo karštumą, kurį jai pavyko nuga
lėti ir kurį tik artimieji tepastebėdavo* Motinos auklėjimu jau 
vaiku būdama jautėsi nepatėnkinta. Vėliau sakydavo, kad dar 
keturių metų vaiku būdama svarstė jau „Vaiko šimtmetį“.

Jaunuose metuose prasidėjo pas ją religijos kovos. Ji skai
tė evangeliją, mylėjo Jėzų ir buvo nepatenkinta, kad Dievas Tė
vas leido Sūnui tiek kęsti. Einant septynioliktus metus padarė

Ir’
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didelį jos sieloj perversmą Šis atitikimas: du jauni jos giminai
čiai prigėrė besimaudydami,o ji pati tapo išgelbėta.Tas faktas, 
jog mirtis nuskynė jauną džiaugsmą būvo, jos įsitikinimu,nesu
taikomas dalykas su tikėjimu į Dievą.

Ellen Key skaitė šiamlaikotarpy daug knygų ir ^dažniau
sia 'rasdavo jose pritarimą savo mintims Kritihgumu ji nepasi
žymėjo. Ypatingą įtaką darė tuo laiku į ją Ibsenas. „Komo die 
der Liebe“ pilnai afatiko jos mintims. Ji gimė ir išsiauklėjo 
obalsy: „Meilė didžiausia gyvenimo vertybė4.

1868 m. nuvyko ji i su savo tėvais j Stockholmą. Jos tėvas 
pasižymėjo darbais parlamente. Duktė buvo jo sekretorė, mo
kinė, su kuria jis visus didesnius reformų planus aptardavo ir 
išdirbdavo. Ji rašė Jo straipsnius į laikraščius, dažnai ir savus 
spausdindavo. Politiniai tėvo draugai jau tuomet siūlė jai būti 
moterų liaudies universiteto vedėja. Pažintis su Björnzonu ir jo 
paskaitos skatino ją prie šių darbų. Tačiau ji išvyko į Däne- 
marką studijuoti geriausiuose universitetuose, nes skaitė save 
labai jauna siūlomai vietai užimti. Ji daug keliavo lavinimosi 
tikslais, atlankė didžiausius Europos miestus visur studijuodavo 
kultūriniai-istorinius ir socialius klausimus, o ypač dailę. Ji at
lankė Vienos pasaulinę parodą, kur buvo studijavęs jos tėvas; 
pataisos ir našlaičių namuos* čia gimė pas Ellen Key nušis- 

astatymas priešpanašias įstaigas, kurį ji išdėstė savo^kūriny „Vai
ko šimtmetis“. Ji negalėjo kęsti individualybės varžymo, be ku
rio auklėjimo įstaiga apseiti negalinti.

Sveikatos pataisymo tikslu ji gyveno vieną vasarą Norve
gijoj, kur visam gyvenimui susidraugavo su švedų poetu Björn- 
šonu. Savo tėviškėje Sundsholme, gyveno ji artimai su liaudi- 

. mi, rinko pasakas, priežodžius, patarles, sekė žmonių įpročius, 
skaitė jaunimui iš istorijos, gamtos istorijos^ poezijos ir kitų 
mokslo dalykų. Motinos noras buvo dukterį kuriai nors pro
fesijai paruošti^ bet pastaroji apie tai ir kalbėti nenorėjo: ji pa
sižadėjo pasišvęsti savo krašto idėjai, bet skirtis su tėviške—jos 
svajonių ir sapnų pasauliu ji nenorėjo. Tuo tarpu padidėjo 
Švedijoj žemės ūkio križis ir; pirmoj ėilėj palietė jos tėvą, kuris 
visą savo dėmesį buvo visuomenės darbuotei sukoncentr avęs. 
Ellen Key turėjo pati pradėti rūpintis savęs išlaikymu. Atsiskiri- 
mas su tėviške buvo jai labai sunkus ir 30 metų Stockholme 
gyvendama negalėjo Įprasti' prie didmiesčio triukšmo 1880 m. 
tapo ji mergaičių mokyklos Stockholme mokytoja. Be to skaitė 
Ji apie 20 metų Švedijos kultūros istoriją Dr. A. Nyström įkur
tam darbininkų institute; ji buvo darbininkių-mOkinių gerbiama 
ir mylimą. Greitu laiku tapo Ji plačiai žinomą Stockholme, tu
rėjo privačias ir viešas paskaitas, kūrė sąjungas, nors ir vėliau 
ji vadino jas „idėjų laiduotojomis“ ir rašė į laikraščius.

Ellen Key susiinteresąvimas žmonių gyvenimų paskatino 
ją studijuoti istoriją Ji karščiavosi dėl kiekvieno neteisingumo, 
priespaudos ir visuomet buvo pasiryžus kovoti už laisvę. Norr- 
lendo ir Hallando darbininkams prašant padėti kovoti už jtį
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sąjungos teises, ji užtarė juos žodžiu ir raštu ir vos netapo 
apkaltinta išdavike. Ypač ieškojo ji. galimybių išliuosuoti visas 
moteris iš jų pavergtos padėties ir sudaryti progos moters as- 
mėnybei vystytis. . .

Bavarijoje padarė į ją ypatingo įspūdžio „Passionsspiele“ 
Oberamergan’e, kurie sužadino religinius vaikystės jausmus dėt 
begalinio, bet jos nuomone nenaudingo, Kristaus pasiaukavimo. 
Grįžus iš kelionės ji išdėstė vienam straipsny savo mint 
individualizmą ir socializmą. Socialistinėse teorijose ji rado daug 
teigiamo, bet bendrai imant skaitė ji socializmą nesutaikomu su 
jos individualizmu.

1884 m. mirė jos motina. Prie sergančios motinos patalo 
tikrino Ellen Key dar kartą savo religinius jausmus ir konstatavo 
esant gyvus. Savo kovas ir skausmus išdėstė ji rašiny: »Gy
venimo tikėjimas“. Čia ji aiškina svvo nusistatymą tikybos 
klausimais ir motyvus, aiškinančius visas žmogaus gyvenimo 
sritis evoliucijos dėsniais.

—- — Jos nuomonės apie tikėjimą buvo labai keistos ir nesude
rinamos su musų pasaulėžvalga. Ellen Key jautėsi nugalėjusi 
gyvenimo ir mirties baimę tikėjimu, kad prigimtis neardOį bet 
visa išnaujo kuria, kad numirėliai mumyse gyvena. Sis tikėjimas 
davė jai drąsos gyvenimo kovoj.

Po motinos mirties sekė .kiti smūgiai. Jos draugę —rašy
toja nusižudė. Netrukus mirė dvi. artimiausios jos draugės So
nia Kovalevskaja ir Anne Charlotte Leffler, Duchene di Cajanellö,: 
kurios buvo jai, jos pačios žodžiais- tariant, gyvenimo duona ir 
vynas. Ellen Key apgailestavo Sonios Köyalevskös mirtį ne dėl 
to, kad jos asmeny mokslas daug nustojo, bet kad pasaulis jos 
širdies ypatybių neteko. Biografiniuose mirusių draugių bruo
žuose, kurios buvo nustojusios palankumo pas tų* laikų kovo- , 
tojas dėl moterų teisių, Ellen Key išdėštė pastarųjų vienpusiš
kumą. Šis rašinys* sukėlė aštrius kovotojų dėl moterų teisių puo
limus, į kuriuos Elleti Key atsakė brošiūroj: »Netikslus moters 
pajėgų išnaudojimas“. Kalbamas netikslumas glūdįs tame/ kad 
moterys išliuosuotas savo pajėgas pirmoj eilėj naudoja tose dar
bo srityse, kuriose jos yra priverstos konkuruoti su vyrais ir 
todėl daugumoj apleidžia vidujinių moters ypatybių vystymą ir 
jų naudojimą gyvenime. Moters uždavinys kultūriniame pasau
lio vystymosi esąs jausmo humaninimąs, sužmoninimas. n

Tarptautinio moterų judėjimo istorijoj reiškia Ellen Key 
darbai ne tiek naujų minčių pradžią, kiek naują kryptį tų min
čių vykinime. Moterų judėjimas anglų—saksų ir skandinavų tau- 
tose, dalinai romanų kraštuose ir vidurinėj Europoj buvo tuo 

, laiku labai griežtas ir vienpusiškas ir rėmėsi ne tik teisių lygy 
bės, bet taip pat pilnos vyrų ir moterų lygybės dogmomis. Tarp
tautinėse organizacijose ši dogma buvo taip stipriai įsigalėjusiu 
kad pav. daugelis nenorėjo pripažinti darbininkių globos reika
lingumo, nes ši priemonė, atsižvelgiant į moterų prigimtį, galinti 
hbai pasunkinti moteriai konkurencijos kovą su vyrais, kas, be

1
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abejojimo, turėjo ir savo pagrindo, j fizinius,? psichinius ir so- 
dalius sąlygų skirtu mus, kuriuose moterims lygiai, kaip vyrams 
lėkdavo dirbti, nenorėta visiškai atsižvelgti ir reikalauta šios pil
nos lygybės vardan žmogaus teisių. Ir todėl triumfuota, jef mo- 
terš nors fizinis darbas atliktas buvo vyrišku paskaitytas. .Si kai 

\ kuriais atvėjais perdėta pažiūra iškėlė priešingus, gal taip pat 
vietomis per toli nuėjusius nusistatymus. Socialių mokslų pa
tyrimai parodė, kad plačiose pramonės srityse, jei moterų darbas 
meglobojamas, tai įvyksta perdidelis moters pajėgų išnaudojimas, 
ųjrįeš kurį jos pačios^epajėgia atsispirti, kol valstybė į šį reika-

- lą neįsikiša. ’■ v' - - - ■
Ellen Key palietė kitą tų laikų kovotojų dėl moterų teisių 

kritikos pusę; ji pripažino, kad moteris turi kitokią psichiką ne- 
gu vyras ir todėl jos veikimas turi būti kitokio pobūdžio. Iš 
^io punkto išeidama ji aštriai kritikavo profesinį moterų darbą 
kai kuriose^ moterų judėjimo srityse, ypač savo krašte, jos kū
rinys „Netikslus moters pajėgų išnaudojimas“ pastūmėjo svar
styti moterų užsiėmimo, profesijų problemą, nors buvo konsta-. 
tuota, kad moterų užsiėmimas tampriai surištas su mašinų am
žiaus darbo formomis, nuo kurių pasiliuosuoti negali ir čia ga
linti būti tiktai kalba apie darbo sąlygų sutvarkymą ir palengvi
nimą. So fakto Eilen Key aiškiai nesuprato. Ji matė savo mi
siją, kuri jos linkimams ir gabumams atatiko, kitoj veikimo sri
ty: v i s u r kelt i sie 1ą ir g y ve n i m ą ir s u s t i n g u š i o s e 
mašinų amžiaus f ormose žadinti kilnų žmoni š
kumą. ..

Minėtam kūriny ji išdėstė pirmą kart savo pažiūras į meilę 
ir šeimyną, kurios sudarė pagrindą kitiems jos darbams. Kiek
viena individualybė yra brangi, nes ji niekuomet nepąsikarto- 

^ janti. Tikroji moters darbuotės sritis esąs vaikų — „ žmonijos 
jaunatvės“ auklėjimas. Šiuos įsitikinimus išvystė ji plačiai pa
garsėjusiose knygose „Vaiko šimtmetis“ (1902). Čia ji darb 
kiekvieną naują kartą atsąkominga dėl vis didesnio žmogaus 
prigimties sužmoninimo. Žmonijos sąmonėje turįs pribręsti nau
jos kartos kilimo šventumas, jos auklėjimo ir priežiūros pareiga. 
Evoliucijos eiga įrodanti permainas, kurias žmogus gyvenęs pirm 
negu žmogumi buvęs ir rodąs ateities galimumus, kuriuos šiandien 
tik galima esą spėlioti. Seimyna ir vaikas buvo svarbiausi Eilėn 
Key mąstymo uždaviniai ir ji cituoja Nietzsches žodžius, kuris, 
jos žodžiais tariant, mažai apie meilę žinojo, nes moters jis ne
pažino, kuris tačiau giliausius žodžius apie tėvų uždavinį pasa
kęs: „Ich will, das dein Sieg u. deine Freiheit sich nach einem 
Kinde sehne. Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Sieg 
u. deiner Befreiung. Ueber dich sollst du hinaus bauen, Jaber 
erst muss du mir selbst gebant's ein, rechtwinklig an Leib u. 
Seele. Nicht fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf, dazu 
helfe dir der öarteh der Ehe. Einen höheren Leib sollst du 
schaffen, einen Schaffenden sollst du schaffen. Ehe: so nenne

< • ■ 1 ■
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ich den Willen zu zweien, das Eine zu sehaÜenj das mehr įs 
als die es schaffen, Ehrfurcht voreinander nenne ich die Ehe*

, Ellen Key, nurodžiusi, kad motina yra brangiausia tautos 
dalis ir kad visuomenė motinos funkcijas globodama veikia sa
vo aukščiausios gerovės naudai, kalba daug ir vaizdžiai apie vai
ko auklėjimą. Pirmutinė sąlyga vaiką auklėjant pačiam tapti 
vaiku. Vaiką reikia palikti pačiam sauvystytįsjrjfėliau tik jam 
padėti save patį surasti. Ne vaiką reikia auklėti, bet save ir 
aplinkumą. Tik tuo būdu pamažu susidarysianti vaikui gera vi - 
suomėnė. Suprantama, kiek sugebėjimo, pastabumo, inteligen
cijos pasiaukavimo Eilėn Key iš motinos reikaluaja. Daugelis 
jos minčių auklėjimo srity yra svarbios ir brangintinos.

Mokyklos auklėjimą ji aštriai kritikuoja. Jos manymu, mo
kykla nėatsakomihgai elgiasi su jaunomis pajėgomis. Vietoj 
vaikų skatinimo į savarankų darbą kad patenkinus alkį tikreny- 

” bė|, troškimą patiems* matyti ir spręsti, jų protas apsunkinamas 
iškaltų žinių balastu. Mokytojai ir tėvai turėtų susivienyti, kad 
paliuosavūs mokyklą ir jaunimą nuo kvotimų jungo. Tik kai 
mokykla duos progos kiekvienam individuumui galimai daug 
vystytis ir džiaugtis, bus padaryta pradžia išminties dalyvavimu i 
mokyklos klausimuose.

Visa, ką Eilėn Rey rašė, sėmė iŠ savo idėjų ir patirimo 
Ir viąame, ką ji skaitė, pabrėždavo ji tas mintis, kurios jos min
tims atatiko. Ibsenas, Nietzsche, Tolstojus buvo jos augimo^ 
vystymosi skatintojai. Jos pasaulėžiūra buvo monistinė. Ji bu
vo indivįdualistė ir atstovavo estetiniam individualizmui. Ji ti
kėjo, kad laisvas žmogus turi pats sau duoti įstatymus ir pats

- save valdyti. Šia pažiūra pagrįstos jos ir pedagoginės min
tys. („Vaiko šimtmėtis8)^Nors Ellen Key pasaulėžiūra daugu
mai nepriimtina, tačiau jai turi būti pripažintas jos įtakos tam 

Ä laike Svarbumas ir vertingumąa. Jos įtaka glūdi proteste prieš 
“ žmonių nebranginimą tėęhniniąm^amžiui, žmogaus teisių gyni

me, priešingų žmogaus gyvenimui ekonominių ir socialių jėgų 
kritikoj.' Jos sielos laisvė, širdies turtingumas, kovos dėl idealo- 
pasiliks atminime.

4} -fijIp uji.pt> *»W
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Iš m e r g aič i ų moksle i vių gyvenimo.
Zanavykių ateitininkių posėdis.

1926 metų liepos 14 d. 6’/2 vai. rytą pirmosios At-kų Za- 
~ navykų konferoncijos metu įvyko mergaičių posėdis.

Posėdį atidarė stud. E. Kačarauskaitė, nušviesdama jo tik
slą ir reikšmę. Posėdžiui pirmininkauja stud. A. Stalįoraitytė ir 
savo turiningoje kalboje nušviečia dabartinę Zanavykuos moterų 
būklę ir nurodo kokia moteris turėtų būti. Referentė skatina 
moksleives organizuoti savo apylinkėse Moterų Draugijos sky
rius ir ypatingai darbuotis pavasarininkėse. Kelti moterų dvasinę 
kultūrą, nurodyti joms moteriškumo svarbą ir privalumus.Šiuo 
klausimu ilgai ir gyvai kalbėta. Galutinai išnešta rezoliucija or-> 
ganizuoti ir dirbti pavasarininkėse ir moterų dr-jos skyriuose. 
Be to svarstyta, kokiais būdais mergaitės turi dirbti visuomeninį 
darbą.-.

Daug kalbėta atskiros mergaičių organizacijos reikalu. Stud. 
F. Kačarauskaitė nupasakojo, mergaičių veikimą iki šiol ir nu- 

' .'šviečia tuos kelius, kuriais reikalinga mums eiti, kad ĮŠsiauklė^ 
tumėm savystovumą ir iniciatyvą. Po daugelio kalbų, kurios reiškė 
pritarimą nutarta At kų konferencijoj pasiūlyti sudaryti atskyrą 
mergaičių valdybą prie Centro; > w.

Nors trumpai mums buvo galima posėdžiauti, tačiau ap
tarėm labiausiai rpiūmus klausimus. Saulėto ryto gaiva suartino 
vienminčių širdis, kad bendromis pajėgomis gaivinti Zanavyki- 
jos kraštelį.

A . Mačiulaitytė.
: , *•*<*'’'

Ryga. 1924 metų pabaigoje Rygoje prie lietuvių Gimna
zijos įsikūrė moks!, ateitininkų kuopa. Kadangi pradžioje kuopa 
buvo dar tvarkymosi stadijoj, tai mergaitės veikė bendrai su ber
niukais. Visa at-kų kuopa veikė slaptai. Nežiūrint tai, mergaitės 
1926 m. vasario mėn. atsiskyrė nuo berniukų ir sudarė atskirą 
kuopelę. Iki vasaros atostogų mergaitės padarė 6 šus-mus ir 
perskaitė šiuos referatus: h „Musų keliai ir siekimai“, 2. „Drau
giškumas“, 3. „Komunizmas ir jo reikšmė“, 4. „Apie referatus\ 
5. „Tvarka ir švara“, 6. „Pasiryžimas ir kantrybė“, 7. „Manda
gumas“ ir 8. „Žemiškoji laimė ir Kristaus religija“. Be to, sus- 
muoše dar buvo perskaityta 7 rašinėliai, daug deklamuota ir 
tartasi įvairiais mergaičių reikalais. Mergaičių kuopelėj buvo 23 
nariai.^ Pirmininkavo Pr. Ramonaitė.

Šį rudenį, mokslui prasidėjus, Gimnazijos Pedagogų Tary
ba leido at-kų kuopai veikti viešai. Dabar mergaičių kuopelė turi 
29 narius (toliau — bus daugiau). Jau padarė 3 sus-mus (iki 
lapkričio pradžios) ir perskaitė šiuos referatus: 1. „Maldos galy
bė“, 2. „Gyvenimo tikslas“, 3. „Lietuvių liaudies dainų jusidą- 

« rymas“ ir 4. „Apie tėvynės meilę“. Dar perskaitė 4 rašinėlius. 
Bendrai imant, atskirai pradėjus veikti, mergaitės parodo daug

„Tvarka ir švara“, 6. „Pasiryžimas ir kantrybė“, 7. „Mauda 
„Žemiškoji laimė ir Kristaus religija“. Be to, sus

kiuose dar buvo perskaityta 7 rašinėliai, daug deklamuota ir 
tartasi įvairiais mergaičių reikalais. Mergaičių kuopelėj buvo 23 
nariai. Pirmininkavo Pr. Ramonaitė.
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' didesni aktyvumą ir drąsą reikšti savo nuomones. 26 mergaitės
priklauso abstinentų sekcijai, kür daug dirba. Visus referąjĮus 
visuomet prirengia pačios mergaitės, o jaunesniosios draugės 
daugiausiai rašo rašinėlius, deklamuoja ar kitaip paįvairinasus- 
mūs. Susirinkimai daroma kas dvi savaiti. Sus-muose jaučiama 
gera nuotaika Paskutiniu laiku Rygos ąt kės pradeda parodyti 
didesnį veiklumą veikime. Šiais moksl. metais išrinkta: pirminin
ke Pr. Ramonaitė, vice-pirmininke Št. Gžimalovskaitė ir rašti
ninke V. Didžiulytė. 'Rygietė.

Antalieptė. Užsnūdusi gamta visuomet atbunda pavasari, 
ö mieguisto žmogaus Širdis atbusti gali visuomet, tik reik, kad 
kas ją pažadintų, o ji tuoj ir atbus.

Nors ruduo — gamta ne be taip vilioja visus, bet mūsų 
moksleivių tarpe pavasario gyvumas viešpatauja. Veržias iŠ jau* 
nučių krūtinių kilnūs troškimai ir pasiryžimai dirbti po obalsiu 
»Visa atnaujinti Kristuje“. Ir šiais mokslo metais spalių 17 d. 
įvyko pirmasis ir steigiamas ateitininkų susirinkimas. Narių mer
gaičių. yra 40. Toliau manom bus daugiau. Kol käs veikiam ka r

7 tu su berniukais, ateityje atsiskirsim ir sudaryšim savo atskiras _
kuopeles. / i .

Pirmininke išrinkta O. Slavinskaitė, sekretore A. Lašinskaitė. 
Kuopelės reikalų vedėja mokėja St. Kazlauskaitė ir Dvasios 
globėju Kuri. Kan. P. Strakšas. S. D.

Vilkaviškis. Vilkaviškio vyresnėsės ateitininkės, narių skai
čiui sumažėjus (17), šiemet veikia vienoje kuopelėje. Nors bū
relis nedidelis, bet ūpas ir noras dirbti pakilęs.

Susirinkimuose skaitomi referatai pašaulėžvalgos srities, 
uagririėjami mergaites liečią klausimai; taip pat būna linksmoji * 
dalis, kurioj skaitomi pa^ių mergaičių sukurti rašinėliai ir eilės, 
dainuojama ir žaidžiama. Toki susirinkimai labai kelia narių dvä« 
šią ir yra gausingai lankomi.

Sį pusmetį nusistatyta daugiau kreipti dėmesio į religinę 
praktiką. Todėl daugelis mergaičių aktyviai dalyvauja nesenai 
įsteigtoj eucharistininkų sekcijoj.

„Naujosios Vaidilutės“ pareina 26 egzemplioriai.
Kuopelės valdybą sudaro: L. Dapkūnaitė, P. Kuraitytė ir L. 

Jasulaitytė.
»Naująją Vaidilutę“ platina A. Eidukevičaitė.
Mergaičių reikalų vedėja išrinkta O. Cėsnaitytė.
Jąunesnėsės ateitininkės veikia kartu su berniukais. 
Bendrai veikiame kiek pajėgiame. Z. /V.

' . ‘ • - -T ' ’ ‘ ‘

v
ė

Redaktorius—Leidėjas St. Ladygiėnė.
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