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1 NAUJOJI VAIDILUTE I
1 MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS I 

j 1927 m. Vasario-Kovo mėn. VII met. ž
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I Grožį!

| Grožį, j Didįjį Grožį plasnoki siela! 
Neklaidžiokkitų jau numintais takais. 
Juk čia visa keičias drauge su laikais 
Ir grožio idėja draugė su mada.— 
Tu kilki nuo dulkių, su norais kitais, 
J aukgtį, kur spindi mintis amžina.
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Ir kartais man blyksteli Grožio mintis, 
Atsiveria amžių toliųjų slaptis: 
Nemirga prieš sąmonę vyliaį 
Skaidrėja šios žemės, veik gęstanti man, žiburiai. 
Siela, susikaupus, žvilgiu nemariuoju 
Pagauna minties kibirkštėlę taip Šviesią, taip jauną, 
Atskridusią čion iš aukštai.

Ar pasotins žmogaus akį 
Kibirkštėlės, ką sušvito, 
Iš ugny no žemėn krito? 
Ar pasotins?
Tik primintų alkiai minčiai, 
Kad ūgnynas yr sukurtas, 
Nepasiektas, it užburtas. 
Tik primintų...

• 4. •
Kad gaįėtau aš pasiekti didžio Grožio mintį, 
Tai aš męstau seną rūbą,—lai, apleistas, žemėj pūva 
Ir kitas dainas tada, nušvitus, imtaų^mte-’ * 
Atsivertų man pasauliai* nepažinti*^:' f
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' Žana..
Nakčia.
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Vakaro saulė senai užgęso, 
Žemę apglobė tamsi 
Apsiaustu juodu ji apsisiautus, 
Laukia, kol rytas skaistus nušvis.

. 4. ’ ’ •

Juodoji viešnia šešėliais skraido,
Neša ramumo gamtai visai, .

<) Bet nejstengia jos nuraminti:
Slapstosi, sklaidosi raudos balsai...

Ir raudos balsas pinas su džiaugsmu, 
Kuris skrajoja a idrr lakiu; ;
Nei žiauriam priešui, nei džiaugsmo aidui 
Nebeužmerki/ naktie, akių.

Juodu, kaip broliai, nors kartu priešai, 
Nuolat skrajojamiegant žmonėms;
Ir juodai nakčiai apglobus žemę,
Tik juodu vienu kurčiai kukdžės.

Tik juodu vienu sutiks aušrinę, 
Pasveikins saulę aidu klaikiu 
Ir rinks nuo pievų deimanto rasą, 
Amžiais nemerkę savo akių..

Rausta rytuose dangaus mėlynė, 
Vasaros saulė tuoj patekės, 
Sukilę paukščiai rytmečio dainą, 
Saulei sutikti puikiai čiulbės...

Irraudos balsas, ir .džiaugsmo aidas, 
Draug susipynę lėks su daina: 
Lydės jie džiaugsmo taurę pamilę, 
Nors ji ir skausmo bus kupina. 
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7 Žana.
Norėčiau...

* . • . > •

Norėčiau aš skaistų pavasario rytą 
Nuskinti radastą perlais nusagstytą 

•’ A' ‘ A A . J». M * *■ ’ ' M Ä '

Norėčiau prispausti karštai prie krūtinės 
Ir žiedui įkvėpti tos meilės ugninės, 
Kuri jį gaivintų nuolat.

Aš deimanto rasą tau rinkčiau kas rytą 
Po mišką, po pievą, po sodą kaišytą 
Kad tu nesuvystum... oi ne...
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Žydėtum žydėtum meilės žiede puikus 
Skleistum amžiais svajojimus, laimės sapnus 
Būtum vist| numylėtas.

□□□□□□□□

. .. . . Šešuolė. ■" . _
Sutemų gilumoj.

’ ■ ■ * • ■ ... ■ • - ■

Kai žemę supo tamsos šešėlis, 
Pyniau aš giesmę nakties tylos 
| žydrų tolį į paslaptingą 
Siunčiau aš maldą darbų dienos. 
Ir prie maldyklos nušviesto rūmo 
ligai klūpojau ant laiptų jos 
Svyruoklis beržas lėtai Siūbavo 
Ir klausės mano tylios maldos. 
Naktis žvaigždėta burtuose skęsta, 
Pasaulis miega saldžiu sapnu, 
O neramioji tamsumos šmėkla 
Siaučia, plasnoja vis po kapus. 
Erdvios padangės žvaigždyną šviesų 
Pyniau vainikan mano giesmių 
Ir, apkabinus sidabro kryžių, < 
Aukojau skundą vargo dienų. 
Ištiesus ranką prie šalto kapo, 
Norėjau kelti džiaugsmą dienos, 
Bet nakties šmėkla negailestinga 
Senai užmigdė, ant visados,

Dnaanadi
. Sešuolė,

Siela, mano skrajūnėje, *
Kur gavai sparnus? ~ 
Kad pasieki tu ir tolio
Žydinčius kraštus. ^0 cS >
Kam vilioja tave skristi’
Dangaus žydruma . S (f'^7
Ir žvaigždutės sidabrinės r
Veido šypsena... - C- ’. ■ A'-Ž
Kam skrajoji ten, kur audros a
Siaučia kas diena, ; ^^7 ?
Ten, kur ūžia, šniokščia bangos 
Vėtrų siutime...
Siela, mano ašarota 
Nenulenk sparnų,— 
Skriski ten, prie žvaigždžių sosto, 
Kur tylu, ramu.
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KZZ/zū.
;//V. Vienai likus-

„Vai ilgu, vai ilgu./ sapnuojas takelis 
Apklotas šešėliais nakties
„Vai ilgu, vai ilgu...“ tai šlama šakelės 
Pas grjčią senos obelies..
„Vai ilgu./ linguoją darželyje gėlės 
Pilkoj mėnesėlio šviesoj....
BVai ilgu../ tai spindi liūdnai svajonėlės 
Margųjų žiedeliu rasoj... / / 
„Vai ilgu../ kartoja nuliūdus širdužė 
Irilgesio geidžia dainos, 
Nes viena ji liko, o visa praūžė, 
Kas guodė kelyje dienos...

J. Drunga it ė.
' . ' ■ ’ ■ t • • , ’ . *

Du vargšu.
Nusileidusi žemyn siaurais laiptais skubiai bėgu i gatvę 

pro ruimingą kambarį pilną turgun atvykusių žmonių, kurie 
šnekučiuodamiesi šildėsi: tai trepsėjo kojomis, tai tauškino ran
komis. Pravėriauduri s ir štai matau duaštuoner i ų devy nerių 
metų vaikučius. Jų nedrąsumas sustabdė mane. Dar neuždarę 
durų jau traukėsi nuo gatvelių suplyšusias kepuraites ir bailiai 
žvalgėsi po kambarį. Abu su terbomis. „Elgetosa, — pamaniau. 
Vienas ramstėsi lazdomis, antras lyg syęikas, beteis> veido buvo 
menkesnis už pirmąjį. Drabužėliai—vieni skarmalai. Sušalę,; pamė
lynavę taip bailiai Žiūri į žmones, kaip išgąsdinti paukštyčiai. Ran* 
ka nejučiomis griebėsi kišeniauš, kur buvo keli centai. Centų ne
sučiupau, o skubėt turėjau ir išėjau įgatvę.

—Grįždama atiduosiu jiems išmaldą. Dabar nėr kada gaišti—
■ pamaniau- ■ • t ,?■:/ ■"

Dešimts minučių ir jau grįžtu. Išsiėmiau piniginę, dairausi 
mažų vargšų, jų nėra. Šen ir ten žvelgiu, nė kyapo.

„Žmonių tiek, o jie mažyčiai, taip greit iš jų tarpo prasi
šalino, matyt, nelabai sekės vargšams®. s

v neramu. \ t •-
Prisimenu šį atsitikimą ir dažnai širdies gelmėje atsiliepia 

balsas: „Ko nesušelpei mažų vargdienių? Ko atidėjai išmaldos 
dovaną? Gal jie labai jos buvo reikalingi. Matei, kaip jie bailiai 
slinko pasieniu nuo vieno žmogaus prie kito. Jų krepšeliai buvo 
visai tušti. Ar tiki, kad tie žmonės juos pripildė? Juk jie galėjo 
panašiai elgtis, kaip ir tu.

’ *4 • » U
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Du vargšu

pfasitiesuši maža, šalčiu pamėlynavusi rankutė, kad priėmus iš 
tavęs centą išmaldos. Sakai skubėjai? — Žinoma. Bet argi būtų 
pabėgęs nuo tavęs menkutis reikalėlis, kad tris minutes vėliau 
pribūtumeLį vietą? Tikrairie! Nesušelpei vargšų ir save nuskriau
dei Gal jų daugiau nėsutiksL tikrai nesutiksi. Kuo pasiteisinsi 
prieš Aukščiausį kuo sau atlyginsi? Auksu? ašaromis?..*5

Prieš akis stoja du mažu vargšu ir išplėtę akeles, tylėdama 
žvelgia į mane. Jų kaktose spindį minilš: į Perdaug savimi rūpi- 
mesTiperdaug užmiršti kitus, perdaug...“ Širdis ima skaudėti ir 
aš nesitverdama to jausmo sunkumu einu ir ieškau dviejų mažų

Annina.

f

Labai paprastą apysaką noriu jums papasakoti. Lengvai 
ir nesąmoningai susiraizgė jos mazgas, bet mirties dalgis per
kirto jį staiga. Atsiras žmonių, kuriems šis smūgis perdaug 
skaudžiai ir negailestingai pervers širdį. Gal rugos, kad nėra 
poetinės teisybės šiuose liūdnuose įvykiuose, kad turi su jais 
atsiskirti nesusitaikę su žiauriu likimu. Bet man rodosi, kad, kai 
mirtis pagrobia iš pasaulio jaunystę ir grožybę, tai jau ji pati 
tampa poetu, kuris suamžina musų atminime idealą, ir tą, kas 
vertas meilės, gina nuo šventvagiškos laiko rankos. Gyvenimas 
žiaurus ir surikus. Anksčiau ar vėliau jis palenks kiekvieną žmo
gų po sunkiu valgų jungų, privers kovoti. Kada mirtis artinasi 
prie jaunystės — suteikia jai 'tik sparnus, kad galėtų nuskristi 
kol nebus sudaužyta. Kas nenori matytį, kaip audra pavasarį 
nuo medžių žiedus nuplėšo, pirma negu pasirodo vaišiai, tegu 
neskaito šios apysakos.

Si a pys aka perkelia mus į Rymą. Giedrią spalio dieną,, prieš 
pat saulėleidj, jaunas vokietis dailininkas pirmą kartą išėjo ant 
ispaniškų laiptų ir, vesdamas mažytį šunelį, pasuko j Pinco 
aukštumą. Vakar į čia atvykęs likusią dienos dalį praleido ieš
kodamas kukliausio butelio. Anksti rytą išėjo į ten, .kur per 
dešimtį mylių traukė širdį į Rafaelio štoyylaš ir Sikstiriės ko
plyčios skliautus. Atsisėdo vieno iš dviejų didelių fontanų pavė-

-I-
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ne nepajuto, kad plonas jo švarkelis visai sušlapo, ir nuo plau
kų ant akmeninių plytų krinta dideli lašai. Atsiminimai rusėjo 
jame tylia ir didele liepsna, degindami visus kasdieninius įs- 
pudzius. j;

Iš susimatymo dailininką prižadino jo šuo, kurį ryte bu
vo atidavęs užlaikyti vienam iš artimiausių _namų siuvėjui. Var
gšui šuneliui ne taip maloniai bėgo laikas, kaip jo ponui. To
dėl drąsiai truktelėjęs virvelę, metęs šuolį pro langą, išsiliuosa- 
vo ir linksmai 4odanras-atbėgo pas jaunuolį. Šis, širdingai-svei
kindamas šunį, pastebėjo, kad šalta maudynė sušlapino jį iki 
paskutinio siūlelio..

Saulė liedama savo spindulius greit jį apdžiovino ir pri • 
minė, kad artinasi pietų laikas. Jaunuolis, eidamas pro krautuves 
ir pirklių būdas, kür pardavinėjo visokius skanumynus, atsidu
so, bet ne dėl savęs, tik gailėdamasis ištikimo kelionės draugo, 
kurs suliesėjęs ir susigėdęs dairėsi į dešrų vainikus ir kumpius. 
Florencijoj išmainęs paskutinį auksinį, priprato musų jaunuo
lis prie bado. Pėsčioj kelionėj pasotindavo sielą linijomis ir 
Spalvomis, pats mielai pasitenkindavo tik gabalėliu duonos ir 
keliomisfigomis.

Tačiau turtingas grožybių stalas, kuriuo gėrėjosi dailinki 
kas, negalėjo petėnkinti gyvuliškų vargšo šuns rėikalayim ų. Bet 
suprato, kad užėjo sunkūs laikai, ir gera jo širdis neleido skųs
tis egoistišku murmėjimu savo likimu. Kai perėjo visą miestą, 
niekur nesustodami, pasidarė jam nemalonu užeiti ant ispaniškų 
laiptų, kurių įkaitintos plytos degino letenas.

—. Tylėk, Hektorai — kalbėjo ponas, gerai žinodamas jo 
nusiteikimą. — Šiandien negulsime alkani. Kai tik pareisime sa
vo butan pas <Signoriną Pii, tuojau liepsiu parnešti iš artimos 
krautuvės tau vieną iš tų gražiųjų dešrų, kurioms jau iš ryto 
siuntei tokius jausmingus žvilgsnius. Sulaikyk dar valandėlę sa
vo godumą. Juk mes esame Ryme, kur už mus didesni žmo
nės mielai kentė badą, jeigu tik švietė jiems j tuščią lėkštę 
Rafaelio saulė.

Toliau eidamas glostė gyvulio snukį. Kai ištikimas drau
gas karštu liežuviu laižė jo ranką, jis vėl paskendo mintyse. 
Nors vylės auksine ateitimi, bet gerai numanė, kad ilgiau taip 
tęstis negali. Iš namų jokios pagalbos negalėjo tikėtis. Juk prieš 
tėvo norą apleido namus su maža suma nelengvai surinktų pi
nigų. Čia, šitam įvairių tautų viešbuty, nepažino nieko iš tau
tiečių. Perdaug puikus buvo, kad priimtų kokią * nors paramą 
iš svetimos-rankos. Iš tikrųjų, namų šeimininkė, kur jis gyveno, 
ypatingai domėjosi jo dar vaikiška, garbanomis padabinta, galva, 
ji net norėjo užsisakyti pas jį savo portretą ir pasiųsti vyrui, 
kuris jau dveji metai buvo galerijose, tik už lengvą durklo 
smūgį. Bet jausmingumo išraiška, paprastam, raupų pagadintam, 
gyvanašlės veide, gimdė dailininkui nenugalimo pasibjaurėjimo. 
Šiandien, kada jo siela buvo apsvaiginta to grožio, kurį geni
jaus stebuklinga ranka parodė pasauliui, prisiekė sau geriau su
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< šuneliu nušokti nuo Tarpejo uolos, negu taip nusidėti savo di
džiųjų pirmtakūnų dvasiai.

Stovėdamas, atsirėmęs į vieną išakmeninių atramų, mąstė 
apie visas paveikslų idėjas, kurios kelionėj jam j galvą. ateidavo 
ir nusprendė, kad nė viena jų neverta, net pabučiuoti Michel 
Angelo delfiškos Sybil ės rūbų krašto. Tuo tarpu Hektoras ne
ramiai urgzdamas apreiškė, kad jaučia netoli priešą. Sis gyvu
lys,nežiūrint savo aukšto vardo ir mažo ūgio, turėjo piktų nu
siteikimų ir dažnai'net su didesniais už save šunimis pradėdavo 
peštynes. Tą liudijo sužeistos jo ausys ir daugely vietų nu
kentėjusi oda; Net alkis neįstengė jo suvaldyti. Pamatęs at
gręžtas Į save dideles stipraus buldogo akis, garsiai niurgzda
mas, grauždamas virvelę, davė suprasti, kad ne jo kaltė, jeigu 
dabar atsiskirs santaikoj.

Nors buldogas laikėsi ramiai, bet buvo matyti, kad j da
lyką-žiūri rimtai. Vedamas už plono retežėlio jaunos rymietės, 
kuri su drauge ėjo pasivaikščioti, privertė abi merginas sustoti, 
manydamas, kad atrodys bailys, jeigu iššauktas kovon nestos. 
Paskui save traukdamas savo ponią, šoko garsiai lodamas į vo
kišką priešą, kuris irgi savąjj poną patraukė į priešo pusę.

— Stok, Rinaldo!
— Tylėk, Hektorai, tylėk! — šaukė kartu jaunuolis irmer

gina. Bet gyvuliai jau stojo j kovą.; Mažas vokietis užšoko 
ant rymiečio nugaros; pastarasis atgręžęs galvą grąsino jam stip
riais baltais dantimis. Dailininkas traukė virvelę, o mergina sten
gėsi savo plonus pirštelius pąliuosupti nuo retežėlio, kuris vis 
stipriau sukosi apie juos.

Kažin kaip būtų visa tai pasibaigę, jeigu kaž- kokiais bur-r 
tais taikos dvasia nebūtų akimirksniu kovojančių apkerėjusi. 
Staiga pasileido ir žiūrėdami viens j kitą pradėjo mainytis šir
dingiausiais taikos reiškiniais. Rinaldo rimtai uždėjo savo gel
toną leteną anf Hektoro nugaros. Šisai šiltu liežuviu laižė platų 
varinj draugo grandinėli. Abu taip buvo paskendę savo nau
joj pažinty, kad jų perskyrimas šią valandą atrodė negalimas.

Reikia pasakyti, kad jauna rymietė tik maža pastangų tam 
reikalui dėjo, o vokietis apie tai visai nė nemanė, jis nuolat 
žiūrėjo į gražią draugę, kurią tas juokingas jvykis, taip staiga, 
iš tarpo svetimų besivaikščiojančių žmonių prie jo priartino, ir, 
paraudusią nuo malonaus sumišimo, pastatė prieš jo akis, ji 
buvo apsirengusi kukliai, bet gražiai: ant galvos didelė šiaudinė 

„ florentiška skrybėlė, ausyse kabojo sunkus auksiniai auskarai. 
Dabar nusigręžė kiek nuo nepažįstamojo, kuris turėjo progos 
gėrėtis švariais tik pražydusiais bruožais, juodų plaukų pynėmis 
ir nepaprastu jauno liemens lieknumu.

Kadangi ji nepakėlė nuleistų akių, tat dailininkas suprato, 
kad jam reikia pralaužti pirmuosius ledus.

— Negaliu — tarė stengdamasis gėriau itališkai kalbėti — 
pykti ant savo nemandagaus šunelio, kad nugąsdino ponias ir,

* *
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kaip tikras plėšikas, pertaukė malonų pasivaikščiojimą. Kad ne 
ištikimas šunelis nebūčiau turėjęs nei progos, nei drąsos pra
kalbėti i tamstą. Jeigu tas tamstos neįžeistų, prašyčiau leisti 
bent keletą žingsnių jus palydėti, tuo labiau, kad būtų žiauru 
taip greit perskirti mūsų šunų naują pažintį/ ■

Mergina nieko neatsakė, tik žibančiomis akimis vogčiom 
pažvelgė į jo veidą, lyg norėdama atspėti ar galima tikėti jo 
žodžiams. Tuo tarpu jos draugė, gyva ir drąsi, kurią regimai 
šios poros sumišimas sudomino, greit atsiliepė.

Ką daryti Atmina, ponų yra daugumas, nes jie trys, o 
mes tik dvi. Turim kantriai laukti, iki Rinaldo užsimanys 

grįžti su mumis namo. Blogiausiu atveju, jei Rinaldo jokiu 
būdu nenorėtų draugo apleistį perskirsim juos gudriai kokiu 
nors gardžiu kąsneliu. — Gal signoras muzikalus? Dainele, ypa- 
tingai vokiška, galūM ji
—- Dėkui Dievuį kad nemoku dainuoti — atsakė juokda

masis jaunuolis, kai visi drauge su šunimis pradėjo tolyn eiti.— 
Bet iš ko tamsta pažinai, kad esu vokietis?

— Ne iš itališkos kalbos — atkiito greit linksma vėjavaikė 
— bet iš nuraudimo, kuris pasirodė tamstos veide, kai prabilai į 
Anniną. Mūsų ponai sunkesni su nukaitimais. Pažinau vieną 
vokieti, daug už tamstą senesnį kuris sakydamas man kartą... 
tikrai pasakius, kiek tamsta turi metų?

— Dvidešimt dvejus. /.■. /
— Kaip tamstos vardas?
— Vokietijoj mane vadina Hans’u, bet nuo to laiko, kai į 

čia atvykau, senąjį Hans’ą pakeičiau į naują jį Giovanni, kuris man 
gėriau patinka.

Pažvelgęs į Anniną, iš tyliai judančių jos lūpelių, suprato, 
kad stengiasi ištarti svetimąjį vardą.

Valandėlę ėjo tylėdami tuščiomis sodo alėjomis. x Iš čia 
nebuvo matyti miesto tik Sabinų ir Cämpagn kalnai. Šiltame 
rudens ore buvo jaučiami balsamiški atdusiai. Jais gėrėdamiesi 
kalbėjosi lyg seni pažįstami ir kartu džiaugėsi giedria ir gražia 
diena, kuri jau rengėsi atsisveikinti.

Linksmos, juokingos Lallos galvoj mintys vijo_ viena kitą. 
Palenkusi skėtį uždengė juo save ir draugę, kuždėdama ką tai 
į ausį juokėsi ir kvatojo vis garsiau,Tųo tarpu Annina buvo rimta 
ir nepatenkinta, kad su nepažįstamu apsėinarna taip nemanda
giai. Staiga Lalla atsigrįžo į jį ir drąsiai žiūrėdama į akis, pa
klausė:

— Arnepalikai, tamsta, namie kokios nors mylimosios, 
s ignor Giovanni?

— Tai atviras klausimas, atsakysiu taip pat atvirai: ne!
— Bet tamstą turi žiedą ant piršto!
— Jį man davė mano motina.

Lengvas pasiaišįdnrmas. Pas mus motinos neduoda 
sūnums žiedų, palieka tai kitiems atlikti; '

*
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— Man davė motina mirdama. Nešiosiu jį, iki nesusižie* 
duosiu, bet lai įvyks negreit

Vėl pažvelgė į Arminą, kuri rimtai žiūrėjo į tolį, Dabar 
tik pastebėjo jos veide svajingo skausme žymę, nepaprastai 
spindinčiąjosjaunystėj.Kažinką butų davęsuž vieną josrau- 
donų lūpelių nusišypsojimą? . ' ?a< • *? •■"■•??".

r<

savo asmens, komiškūs kelionės nuotykius,kuriuos patyrėblo-

€
s i pažintų, kur jam labiausia patikusios moterys.. j

Taigi pasakojo praliedamas nuo lombardiečių, kuriomis jis
apsivylė, ir baigdamas apie dvi seserį Ridicofane, kür vėlų vaka-

L 
i ' 
Į

T'

i . ’■

šakojo, aiškino drąsius žygius, kurie dažnai tekdavo atlikti, kad 
iškovoti kelius greitus pieštuku pabrėžimus< Tuo ^
gulėdamas žolėje, snaudė iš nuovargio. Rinaldo ilsėjosi šalia jo 
padėjęs savo didelę galvą- ant draugo ni^bs. ^ Iš tolo buvo 
girdėti paukščių giesmės. Žemiau esančioj dauboj girgždėjo pra- 
važiuojančių vežimų ratai ir skambėjo vežėjų dainelės.

%- O čia Ryme? paklausė Lalla, pervertus! paskutinį, ant
Annin o s kelių gulinčio, albumo lapą. • <

— Atvykau į čia tik vakar—atsakė gyvai jaunuolis—ir jau 
pamačiau veidą gražesnį ir kilnesnį už Visus mano ligšiol ma: 
tylus. Jei man būtų leista nors valandą jį studijuoti ir perkelti 
tuos bruožus į popierių, jattsčiausl laimingiausias žmogus pasauly.

Tai sakydamas, tyčia atsigręžė į Annirią, kuri, palenkusi 
galvą, pradėjo atidžiai vartyti albumo lapus. ?,■.

t* Är pažįsti, tamsta, tą grožybės sfinksą?—-pakla us ė, pik* 
tai nusišypsojusi, išdykusi Lalla. — Ar tamsta įpratęs visada iš- 

~ duoti savo paslaptis tiktai nukaitimu?
Ką gi man^ pagelbėtų ištarus jos vardą—atsakė plakan

čia širdimi jaunuolis.—Juk esu jai visiškai svetimas, ir kas žino, 
ar pamatysiu ją dar nors kartą gyvenime! :

— Tamstos tiesa—atsiliepė šaltai Lalla —
jums abtems, ypatingai tamstai. Juk tamsta nežinai- ar jinai dar

’-■■■ laisva. ' H ■
Ahnina staiga pakilo.
— Ką gi padarėme, Lalla! tarė iš oro atmainos jau

čiu, kad tuoj saulė leisis, o mes dar čia, nors iš namų išėjom 
tik valandai. '

— Tai eikime, meilute tarė draugė ir imdama Anniną 
už rankos, pakėlė skėtį, lyg:-

— Pareisim namo laimingai. Savo Šelmystėmis taip numal
šinsiu tavo tėvą, kad užmirš mus ^barti. Net tas lokys signor
__  Ä . W» ’ ■ v . « ’ i • .. . . iL ■_ ■ f 1 ■ 1 v

t
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42 Annina

sutiksi, pone, aną sfinksą, pasveikink jį mano vardu, bet sau
gokis ieškoti jo lizdelio, nes galėtų būti arti paukščių aštriomis 
akimis ir dar plėšresniais snapais. Ar ne tiesa, Annina?

Graži italė, pirmiau išbalusi, dabar smarkiai paraudo.
— Atsisveikinu šignorą — ištarė tyliai ir abejodama pa

davė mažą, šaltą ranką, kurios jis prašė.
— Ar gi negaliu tikėtis dar tamstą pamatyti?

r (Bus daugiau).

Ateitininkė — dvasinio moters atgi
mimo žadintoja.

(Paskaita Kražių mergaičių- ateitininkių kuopelės 5 metų 
sukaktuvių šventei).

Tylu ant dugno okeano — 
Ten glūdi turtai paslėpti 
Tylu ir ant aukštųjų kalnų ■— 
Ten žavi saulė mus skaisti.

Atraski, drauge, savo sieloj 
Ir jūrės paslėptas gelmes, 
Ir amžinų aukštųjų kalnų 
Viršūnes saulėtas, ramias.

(Putino Raštai. Tomas I).
Šiais laikais labai net dažnai girdima kalbant apie moters 

laisvę, apie jos uždavinius gyvenime, apie jos teises bei pareigas. 
Tačiau dar neperseniausiai, gal prieš kokį keliasdešimt metų 
niekas nei galvot apie tai negalvojo. Visiems buvo aišku, kad 
moteris tik šeimai priklausanti, kad visas jos gyvenimo uždavi 
nys — būti gera šeimininke, gera vaikų motina. Ypatingo pasi
ruošimo tiems uždaviniams atlikti irgi niekas nereikalavo, Taigi 
savo jaunas dieneles mergaitės galėjo leisti ramiai ir berūpeštin- 
gai gerų motinėlių lepinamos. Tokį tai ramų ir linksmą mergai
tės gyvenimą vaizduoja ir musų dainelės. Nekartą, gal būt ir 
jūs, brangios ateitininkės, linksmai bedainuodamos staiga susi
mąstote ir pamanote: bepigu buvo mūsų Sesutėms senovėje 
jaunas dieneles gyventi, vien tik po darželį vaikščioti, žalias rū
teles laistyti, ar plonos drobelės austi, kraitelis krauti ir links
mas daineles dainuoti, jauno bernelio laukti. O čia dabar įvairūs 
rūpestėliai skaisčiąją jauny drumsčia. Kiauras dienas reikia 
tik įkyrias pamokas kalti, ties kokiu nors matematikos uždaviniu 
ištisas valandas galvą sukti ir dar štai apie kokius tai moters 
gyvenimo uždavinius galvoti, apie kuriuos senovėje mūsų sesu
tėms nė sapnuot nesapnavos. Deja! Tik dainelių žodžiai teat-

■ ■ ’ > . . ■ ■
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Ateitininkė-

«

rodos, it kvapsnių žiedų vainikas pynėsi 
nebegrįš. Tačiau neverta liūdėti. Juk iš tol __
atrodo, negu ištiktųjų yra. buvo, be abejo, ir. tame taip, rodos, 
skaisčiame senovės mergelių gyvenime tamsios dėmės, kurių 
dabar jau mes nepastebime. Girdite juk nekartų kalbant apie 
moters išsivadavimą, apie kovą už moters laisvę, už jos teises. 
Tie tai senovės laikai, kurie mus dabar taip žavi, ir yra vadinami 
moters pavergimo laikais. Juk dar taip nesenai vist beveik su

■L
k

gyvenime ji puikiai galinti ir be to apseiti. . Dar ir šiais laikais 
rasis nemaža taip manančių. Dar, 
teriai protinės vergijos laikai, nors
laisvę. Tikrai savarankiška ir laisvai protaujanti moteris, moteris 
SU tvirtais įsitikinimais, aiškia pasaulėžiūra yra dar šiais laikais 
retas reiškinys. Nors einančių mokslus moterų skaičius vis di
dėja, tačiau net ir vadinamų inteligenčių moterų tarpe, .baigusių 
aukštesniąją mokyklą retai tepastebėsime vieną kitą, kurios akyse 
spindėtų sąmoningai ir savarankiškai veikianti mintis. Dažniau
siai protinis apsnūdimas, nerangumas, minties sustingimas, j vai
rių pripuolamai sugrobštytų žinių chaosas slepiasi grakščiose 
galvutėse, papuoštose dailiai suraitytomis garbanomis, manyto
mis šukuosenomis.

Ir nenubstabu! Juk ištisus šimtmečius, kai, patsai gyveni
mas, sunki kova už būvį vertė vyrus nenuilstamai dirbti įvairiose 
mokslo srityse, kai niekuomet nesilpstąs tiesos.pasilgįmas spyrė 
juos kas kart didesniu atkaklumu blaškyti nežinomo patamsius, 
kai kas kart nauji plotai nušviesti įstabia pažinimo šviesa atsi
versdavo prieš jų nustebusias akis — tuo metu moteris praleis
davo laiką vien apie naujus papuošalus bei pasilinksminimus 
begalvodama, nekalbant jau apie žemesniojo luomo moterį,^ku
rios gyvenimas būdavo visuomet namų ruošos rūpesčiais užpil
dytas, nes visi beveik kasdienio gyvenimo reikmenys, kurie da
bar, jnilžiniško pramonės išsivystymo laikais, yra dirbtuvėje iš
dirbami, tada turėjo^ būti rūpestingomis moters rankomis paga
minti. •?'

Taigi ištisus amžius snaudė moters mintis siaurame kas
dienių rūpesčių bei džiaugsmų rate tesisukdama. Ištisus amžius 
moteris pratinosi svetimu protu tegyventi, aklai vyrų įsitikinimais 
sekti —taigi ir nenuostabu, kad taip dabar sunku iŠ tos amžiais 
įsigalėjusios vergijos pasiliuosuoti.

Toliau, moters parengimas reiškėsi ne vien proto, b et ypa
tingai dar ir valios srityje. Kaip moters protas buvo palenktas 
svetimam protui, taip ir valia svetimai valiai. Savo jaunatvėje mer
gaitė dažnai neturėdavo teisės spręsti net tokiuose svarbiuose 
klausimuose, kaip vyro pasirinkimas. Ašaromis paplūsdavo varg
šė mergelė verčiama už nemylimo vyro tekėti. Bet ir ašaros, tas 
jos vienatinis ginklas, jos čia neapgindavo. Ištekėjusi dažnai visiš-
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kai beveik turėdavo išsižadėti savo valios vyro naudai. Tuo bū
du moteris amžinai svetimos valios priklausydama nustojo be
veik visiškai galios savarankiškai spręsti ir veikti, savarankiškai 
savo gyvenimą tvarkyti. Ir liko ji didžiam gyvenimo sukūryj 
kaip „linkstanti nendrelėa, kaip_ vėjo blaškomas žiburėlis-—nuo
latos besikeičiančių nuotaikų, ūpų bei kaprizų žaislas, kaip ta 
„žvaigždė skraiduolė, kur dangum nakčia nupuolė ir paklydo 
ūkuose*. A-'.’---. į. .

Taigi proto ir -valios atžvilgiu dvasinis moters gyvenimas 
tokiose sąlygose labai silpnai tegalėjo vystytis/

T^ dar turėjo dideles ir šventas dvasios pajė
gas, įstabias galybes, kurių veltui ieškotumėt vyrų sielose tai mb- 
kėjimas mylėti ir pasišvęsti, mokėjimas užjausti svetimą, mokė- 
jimas nušluostyti svetimas ašaras, gydyti žaizdas, mokėjimas ty
liai, be žodžio, su kokiu tai šventu džiaugsmu paaukoti visą sa
vo gyvenimą, visas savo pajėgas kitų įmonių naudai. ,Tuos tai 
didingus ir šventus dvasios turtus slėpė moters siela jais, poe
tai puošdavo gražiausius savo vaizduotės sukurtus moters tipus. 
Žavingu grožiu spindėdami stoją prieš mus nemirtingi Antigo
nes, Ifigenijos, Kordelijos, Lillės Venędės, Gražinos ir kitų pa
veikslai, versdami mus giliai nusilenkti prieš moters sielos didy
bę, prieš paslėptus joje turtus. Tik, dejai dažnai jie esti ten gi
liau nei okeano dugne paslėpti, dažnai nei pati moteris juos ten 
esant nenumano ir vartoti niekad nebando! Tuščias gyvenimas, 
kuriuo gyveno ir tebegyvena daugelio moterų mintys užimtos 
vien tik tuo, kaip gražiai sulig mados pasipuošti, kitus savo 
gražumu ir elegantiškumu pralenkti, noras patikti, atkreipti į sa
ve visų dėmesį, tasnuolatinis užsiėmimas vientiksavimi, tik 
savo asmeniu, dažnai pavergia moters į sielą absoliučiai egoizmo 
valdžiai, išdžiovina jos širdį, sunaikina paslėptus ten turtus, nu
marina joje visiškai dvasios gyvenimą. Tokia moteris, o jų, deja, 
darir dabar yra minios, kurioje visos dvasinėsgalios miega, ku
ri gyvena vien žemuoju instiktų ir palinkimų gyvenimu, pilnai 
pateisina kai—kuriuose tautos sutinkamą nuomonę kad moteris 
neturinti sielos, kad ji neturinti teisės žmogumi vadintis.

Taip, sunku butų nesutikti, kad dvasios gyvenime, ^patin- 
gai proto ir valios atžvilgiu moteris pasiliko užpakalyje, kad 
daugelis moterų gyveno beveik nesąmoningu gyvenimu, ar tai 
gyvertimo smagumus besivaikydamos, lyg plaštakėlės nuo vie
no žiedo prie kito beskraidančios, ar sunkių šeimos gyvenimo 
rūpesčių slegiamos, neturėjo nei laiko pagalvoti apie proto la
vinimą, ar apie kitus dvasios reikalavimus. Bėt argi galima jos 
kaitinti? Juk, būdama fiziniai silpnesnė moteris tyrėjo tais laikais 
kada viską sprendė fizinė pajėga, patekti vyro, kaipo stipresnio, 
vėrgijon, o jau patekus, Sunku beišsivaduoti, ypatingai, kad pa- 
vergėjar rūpinosi, kad moteris pamėgtų savo dvasios vergiją, 
kad pamėgtų visa, kas laisvės pasiilgimą< marina, kad iškėlusi 
savo kūno grožį ypattngan kultan, pamirštų visiškai apie dva-
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Tačiau atėjo gipagaliau laikas, kada mo^ris pajuto aiškiai 
ir ji turinti teises dalyvauti greta su vyrais visame jų kultūros 
darbe. Ir štai šiais laikais jau jus matote moterį dirbančią įvaį* 
riose mokslo šakose, dalyvaujančią net ir valstybės tvarkyme. 
Dabar jau niekas nebestabdo moters veržimosi į mokslą, niekas 
jai nekliudo lavinti protines ir kitas dvasios pajėgas, visos mok* 
slo įstaigos jai atdaros, retas terasis net ir tamsuolių tarpe, kas 
neigtų moters teises j mokslinį bei protinį darbą, Štai ir jus, 
brangios Ateitininkės, vos žingsnį. težengusios mokslo kelyje 
supratote reikalą organizuotai veikti dvasinio lavinimosi srityje 
ir tuo tikslu įkūrėte prieš penkerius metus šią mergaičių ateit. 
kuopelę.Taigisakysitenėrakasbeminėtimotersdvasiossnau- 
dūlį — moteris šiais laikais jau juo nusikratė. Jei taip — tai, 
iš tikrų jų, džiaugtismums belieka,kad dabar štai abi žmonijos 
dalys ima sutartingai dirbti dvasinės kultūros darbą ir tuo būdu 
tasai darbas ims eiti kur kas sparčiau ir sėkmingiau. Pejąt Ne " 
viskas taip veikiai gyveniman įgyvėftdinama, kaip žodžiais pa* 
sakoma. Paviršiais žvilgterėjus berods nebūtų čia nieko sunkaus, 
juk patys sunkiausieji, be abejo, buvo pirmieji kultūros žingsniai, 
dabar gi moteriai tenka eiti jau praskintu taku, naudotis visa 
tuo, kas jau vyrų išrasta ir padaryta. Taigi iš pradžių vadinamo
jo moterų judėjimo vadams atrodė, kad užtenką moteriai tik eiti 
vyrų pėdomis ir, atsiekus pilnos teisių lygybės, įeiti j visas vyrų 
profesijas, o ten jau pasirodys, kad moteris sugebės nė kiek

- neblogiau už vyrus visą tų profesijų darbą dirbti. Tuo ir bū- 
siąsatšiėktasmoferslygybėsirlaisvėšidealaširbūsiąsišspęrs- 
tas vadinamas a i moterų klausimas. Pagaliau nemaža buvo ir to- 
kių, kurioms rodėsi moters lygybė dar paprastesnių badu atsie
kiama, būtent, reikią tik nusikirpti plaukus, užsirukytipapirosą 
atsikratyti kuklumu, drovumu ir kitomis įgimtomis moterų savy- 
bėmis, neigti visa tai, kas iki šiolei buvo laikomą švenčiausio
mis moters pareigomis, būtent, motiniškumą, pašiaukavimą, rū
pinimąsi šeimos gerove, niekinti namų ruošos darbus, kaipo 
per žemus moderniškąjai moteriai — kaipgi, juk ji dabar net 
politiko j nusimano, n et drauge, su vyrais valstybės likimą spren
džia, kaipgi jau nusižeminti iki paprasčiausių namų ruošos dar
bų, rūpintis visokiais puodais, skalbiniais ir t. t. — taigi visa 
tai šalin, kas tik ją varžo, šalin net švenčiausios ir kilniausios 
pareigos — na ir turėsime laisvosios moters idealą. Nemanau, 
kad jis jums patiktų, brangios Ateitininkės, ir tvirtai tikiu, kad 
nė viena iš jūsų tokios laisvės idealo nesieks. Nors nemaža 
moterų jau tuo keliu nuėjo ir virto kažkokiomis keistomis esy
bėmis, kurios ir vyrams neprilygo ir moteriškų savybių neteko.

Tik štai dabar moteris palengva ima suprasti, kad jos čia 
netikru keliu buvo nueita, kad tasai noras prilygti vyrams, jais > 
sekti yra ne kas kita, kai tik naujas moters dvasios pavergimo 
pasireiškimas, tik įrodymas, kaip stipri dar yra vyrų įtaka į jos 
dvasinį gyvenimą, kaip maža dar ten savarankiškumo, kad rno- 
teris net išsižada brangiausių savo savybių, nustoja būti pati
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savimi, kad—likti dažnai tik menka vyro karikatūra. Tuo tarpu, 
priešinga^ pradėjusi sąmoningai gyventi, prižadinusi savo sielo
je iki šiol tebemiegančias proto ir valios pajėgas, moteris turėtų 
kai tik tuo pasinaudoti kad ištirti visas savo teigiamas savybes 

7 ir jas kuoaukščiausiai išvystyti ir ištobulinti. Nes tik tuo keliu 
eidama, būtent, beauklėdama savyje visas tas moteriškas savy
bes arba m o t e r i š kum ą, ji teįstengs įdėti savo įnašą didžian 
kultūros iždan, t i k tokiu budu tegalės a t likt i savo

Jei- taip, tai belieka mums išsiaiškinti, ar bendrai esama to
kių moters savybių, kurios auklėjamos išlygintų ar pataisytų nei
giamas vyrų dvasios gyvenimo puses ir papildytų tuo budu 
jų kultūros vienašališkumą ir jei jųesama, tai kokiu būdu mums 
jas savyje Susirasti ir jas auklėti. At likus tai, moters gyvenimo 
uždavinys jau bus mums aiškus. Taigi žvilgterėkim^ atidžiau į 
vyro ir moters dvasinio gyvenimo skirtingumus. Pasižiūrėkime, 
kaip turėjo paveikti j Vyrus tai, kad jiems teko iki šiolei neva 
pasaulį valdyti. Foersteris sako, kad savo valdžios, savo galy
bės bei .įtakos pajautimas į kiekvieną žmogų labai neigiamai vei
kia, tvirkina jo sielą, užkietina širdį, ugdo jame neribotą ego
izmą ir kitas neigiamas savybės. Girdėjote iš istorijos apie Ro
mos imperatorių vad, cezarizmo ligą, kai daugelis jų patekę so- 
stän ir pajutę neribotą valdžią savo rankose, net būdami iš pri
gimties gero ir ramaus būdo žmonėmis, virsdavo žiauriais krau
geriais tironais, kurie nė kiek nesidrovėjo nė tik atskirų ašmenų, 
bet ir visos valstybės gerovę savo asmeninėms užgaidoms au
koti. Taigi ir vyrai tiek amžių išbuvę neginčijamais pasaulio 
valdovais, jausdamiesi visur ponais, o ypatingai šeimose, santy
kiuose į vad. silpnąją lytį, turėjo, be abėjb, apsvaigti tos savo ne
ribotos galybės svaigalu. Tas gi juose ir išugdė egoizmą bei 
despotizmą, užkietino širdį, išmokino juos visur save tik pirmo n 
vieton statyti, tik savo patogumais rūpintis, o. į kitus visai maža 
dėmesio tekreipti. Moteris gi, būdama visai kitoj padėtyj, galėjo, 
žinoma, to pavojaus išvengti ir išsaugoti savo sieloje visas tas 
gražiąsias savybes, kurių neteko vyrai paša ulį beyaldydamL Nors 
ir ji gali būti ryškiu pavyzdžiu, kaip svaigina ir užmuša sielą 
bet koks savo įtakos ar galybės pajautimas. Juk dažnai girdime 
kad ir moteris vyrus pavergia, juos valdo, ir toji pajėga, toji ga
lybė, kuri leidžia moteriai vyrus valdyti, yra dažniaūšiai ne ko
kie nors kilnios sielos privalumai, bet gražus ve idelis, grakštus 
liemenėlis, žodžiu, išorinė jos išvaizda, kurios gražumo suvilioti 
apsupa ją vad. garbintojų būriai. Užtat Foersteriš ir sako ne
galįs be ypatingo liūdesio žiūrėti į gražų moters veidą. Nes 
tasai veidas dažniausiai sakyte sako, kad ji, tos savo gražios išo
rinės išvaizdos savininkė, yra kartu jos vergė, jos kankinė, kad 
jai aukoja ji savo sielą, pačias gražiąsias jos ypatybes. Tuščias 
pasitenkinimas ir pasigerėjimas savimi. Širdies šaltumas kalba 
dažniausiai iŠ visų gražuolės žodžių ir judesių.
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O tas itin skaudu matyti moters sieloje, nes ten neturi 
būti vietos Šaltam, visur savęs teieškančiam, save tematančiam 
egoizmui — ten turi nuolatos liepsnoti skaistus šventas, pilnas 
pasiaukavimo it savęs išsižadėjimo artimomeilės aukuras. Juk 
tai tik jį moteris, tegalėjo giliai širdin įsidėti ir šventai Saugoti 
kilniuosius Kristaus žodžius: *Žmogaus Sūnus atėjo ne tam, 
kad jam tarnautų, bet kad jis, kitiems tarnautųa. Ji turėjo savo 
pavyzdžiu nuolatos priminti žmogui, kad jis pasieks (kaip Fo- 
ersteris sako) aukščiausio žmogaus idealo tik tuokart, kai savo 
gyvenime įgyvendins tuos Kristaus žodžius. Ir niekas neišdrįs 
neigti, kad moteris visais laikais Stengėsi tą savo švenčiausiąją 
pareigą atlikti. Matome ją ištisas naktis pasilenkusią ties ligonių 
lovomis, malšinančią skausmus ne tik paduodamais vaistais, kiek 
šiltais paguodos žodžiais, meilės ir užuojautos pilna širdimi, 
matome ją karo lauke, skubinančią žiauriai vienas kitą bežudan- 
čių vyrų tarpan, kad net ir ten, kur viešpatauja įniršimas ir ne
apykanta, riet ir ten įnešti visa apimančios, visa dovanojančios 
meilės spindulį, su lygiu pasišventimu gydyti priešų ir saviškių 
žaizdas ir paskutines jų gyvenimo valandas puošti dangiška pa
sigailėjimo ir užuojautos Šypsena, matome ją pagaliau visur ly
dinčią pirmuosius ir paskutiniuosius žmogaus gyvenimo žingsnius, 
kada jis kaipo silpnas kūdikis, ar bejėgis senelis ypatingai kitų 
pagalbos reikalauja—žodžiu, visur, kur tik matome svetimos pa
galbos reikalaujantį bei kenčiantį žmogų, kur tik girdime skau
smo dejonę, visur ten pamatysime ir moterį! Tyliai ir nepastebi
mai atlieka ji savo didįjį gailestingumo ir meilės darbą—nelydi 
jos triumfai, nėpinama jai už tai vainikų, nestatoma paminklų, 
pilkose kasdienio vargelio ūkanose dingsta jos žygių skaidrumas, 
tačiau be to jos darbo gal žmonės paskęstų neapykantoj, gal 
visai užmirštų šventąsias artimo meilės pat eigas. O tada juk 
jokia dvasios kultūra butų neįmanoma. Taigi Čia ir matome gra
žiausias moters sielos savybes, kilniausias jos pajėgas — pasi
šventimo ir meilės pajėgas, kurias žadinti ir auklėti ir yra jos 
pirmiausias uždavinys.

Toliau juk vyrų gyvenimas tai nepaliaujamas judesys ir 
veikimas (jau dabar mokykloje pastebite, kad berniukai daug 
veiklesnį judresni už mergaites) vyrų gyvenimas tai susikaupu
sios energijos veržimasis pirmyn, tai neramus ko nors ieškojimas, 
nekantrus siekimas, kyląs ar tai iš amžinai neramių, niekuomet 
nepatenkintų, niekuo nepasotintų garbės, valdžios, turtų, ar kitų 
'egoistinių troškimų, arba iš kilnaus idealizmo, kurio vedamas 
žmogus vis naujų kelių, vis naujų reformų ieško.

Visa tai mums rodo, kad moteris akyvaizdoje tų vyro gy
venimo kovų ir nerimo, akyvaizdoje to jų išorėn besiveržiančio 
veiklumo turi kai tik ieškoti savo sieloje vidujinio susikaupimo, 
tylos ir rimties. Kada gi mūsų sielose tylu ir ramu? Tada, atsa
kysite, kai padarome gerą darbą, kai kam nors patarnaujame, pa
galbos suteikiame, kai išsižadame savo smagumo kitų smagumo 
dėlei, kai pergalime savyje kokią nors savymeilės užgaidą, kai
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pasiaukojame, pašišvenčiame kitų naudai. Nes tyla ir rimtis 
viešpatauja tik tokioje sieloje, kurioje gludi ne paviršiuje blizgą, 
bet giliai it juros gelmėse, paslėpti pasišventimosavęsiš sižadė- 
jimoturtai, kurioje spindi, it saulės šviesoje skęstančioskalnų 
viršūnės, artimo meilės idealas.v Tąją tylą ir Witį moteris turi 
įgyvendinti savo sieloje, turi atrasti joje; kaip sako mūsų poetas, 
»ir jūrės paslėptas gelmes ir amžinų aukštųjų kalnų viršūnes 
saulėtas, ramias!“ Ir tada tai bus atliktas visas jos gyvenimo 
.uždavinys!

; Ir jus, ateitininkės, turite suprasti, kad tik tuo. keliu e i da- 
mos surasit iinkamiausį, vienatinį būdą jusų organizacijos kil
niam obal siu įvykdyti. «Visa atnaujinti!® Šaukia idealiztnokupi- 
nas jaunimas. Atnaujinti pasenusį, dvasiniai merdėjantį pasau
lį, melu ir neapykanta suardytus žmbnių sah^iW W 
pažemiais bešliaužiojančią, aukštuosius idealus pamiršusią žmo- 
gaus dvasią! Drąsus it jauni ereliai, lakiųjų sparnų galybę paju
tę, stoja jaunu oi iaiko von už savo idealus, ieško naujų kelių, 
naujų reformų, stengias išspręsti sunkiausias problemas, kovoja, 
kenčia ir nerimauja — tačiau, kodel dažniausiai taip greitai at
šąla jų kilmės norai, nusilpsta pajėgos, kodėl taip dažnai kovo
je pasijunta bejėgiai ir nusimena, matydami tiek pikta pasaulyje, 
kodėl taip dažnai pamiršta dvasios idealus ir ima vien medžia
ginių gyvenimo gerybių jieškoti? Kodėl tas taip dažnai atsitin
ka? Todėl, kad k i ek v ienas a tnau į i n i mas i s vidaus 
tu ri p ras įdė ti, todėl, kad, kolei žmogaus sieloje viešpatauja 
chaosas, kol ją tebeblaško egoistinių norų, instinktų sauvalė, ko
lei nėra ten vidujinės tylos, vidujinės harmonijos veltui jisai 
stengiasi sutvarkyti išorinį pasaulį, veltui stengsis įgyvendinti 
jame harmoniją!

Kas gi daryti, paklausite, kad to atsiekus? Pirmiausiai, bran
gios ateitininkės, reikia jums visoms, net ir pačioms jauniau- 
sioms, pratintis labiau vidujiniu gyvenimu gyventi, neleisti savo 
dėmesiui vis būti atkreiptam j išorinį pasauli, o mokintis sukon
centruoti Į savo dvasios vidų ir tuo budu pastebėti visus jos truku
mus, kuriuos būtinai reikia prašalinti. Sunku yra to i f mokti. 
Nes mergaitės kaip tik yrą linkusios labiau paviršutiniu gyveni
mu gyventi. Juk labai retai terašime mergaitę, kuriai mažai 
terūpėtų jos išorinė išvaizda. Dažnai, vai kaip dažnai, visos jos 
mintys vien apie tai ir tesisuka, dažnai yra tai beveik vienatinis 
jos gyvenimo džiaugsmų ir rūpesčių šaltinis. Suprantama, kad 
savęs auklėjimo darbas tokiai mergaitei yra neįmanomas. Ne- 
manykite, kad aš noriu tuo pasakyti, kad mergaitė ateitininkė 
neprivalo į savo išvaizdą visai dėmesio kreipti, kad ji turi būtį 
apsileidusi, bet įkaip sušukuotais plaukais, nukrypusiais ba
tais, nevykusiai pasiutą suknele ir 1.1. Anaiptol! Ateitininkė mer
gaitė rūpindamasi savo sielos auklėjimu, niekuomet neužmirš, 
kad ir jos išorinė išvaizda pilnai atatiktų vidujiniam jos stoviui, 
itin dabos, kad viskas ten būtų dailu ir skoninga, viskas dai
liai suderintą ir harmoninga. Ir nežiūrint, kad mergaitė ateiti-
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ninkė, visur ir visuomet pirmoje vietoje tesirūpjns tik savo vi
dujiniu sielos gyvenimu, tik jos auklėjimu, galiu jus užtikrinti, 
kad išorinė jos išvaizda šimteriopai išloš, be jokio ypatingo tuo- 
mi susirūpinimo. Pirmiausiai išnyks iš jos visa, kas yra dirbti
na ir nenatūralu ir kas dažnai taip gadina visą malonų jaunos 
mergaitės asrnenj — visi dirbtini, pretenzijų pilni judėsiai, nena
tūralūs gaivos laikymas* keistos, nudundančios tik grakštumą 
eisenos — priešingai, visa bus papuošta gražiausiais jaunos mer
gaitės papuošalais: paprastumu, naturalumu ir kuklumui Malo 
ni ir ramj, pilna vidujinio džiaugsmo šypsena prieš jos veideli, 
akyse spindės gyva veikli mintis, išnyks apsnūdimas, apatija, 
sustingimas. Taigi,matotė,kad pagaliau: ir neverta tuomi rū
pintis, kb ir be ypatingo susirūpinimo galime atsiekti.

Pašalinus iš sielos visu s tuos nereikalingus rūpesčius, ku - 
rie tik kliudo jūsų sielai pabusti, uoliai imkitės visas jos pajėgas 
žadinti. Ir pirmoje vietoje turite jūs, brangios Ateitininkės* su
žadinti gyvą mintį savyje! Dažnai girdima ir mokytojus nusi- 
skundžiant, kad labai sunku esą mergaitės išjudinti, kad jos 
nemoka protauti, kad mokslo dalykais jos visai maža tesidomina. 
Dažnai ir pačios nusiskundžiate, kad jūsų susirinkimuose nėra 
gyvumo, kad niekas kalbėti nenori, kad jokių klausimų nekelia 
nesvarsto. Nekartą teko pastebėti, kad tada, kai dauguma ber
niukų gyvai ir veikliai seka dėstomą jų pamoką, mergaitės žio
vauja, apatingai pro langą žiūri, arba kuždasi, laiškučius viena 
kitai rašinėja. Visa tai parodo, kad daugelio jūsų mintis dar 
tebemiega hežadinamą? Tat kuogreičiausiai reikia ieškoti prie^ 
ruonių, kad tą apsnūdimą pašalinti, kitaip jus negalite ateitinin
kėmis vadintis,nes ateities moteris turi žūt būt iš savo proti
nės vergijos pasiliuosuoti turi išmokti savarankiškai protauti.

Tam gi reikia nemaža valios pastangų, kas jau ypatingai 
sunku mergaitėms, juk jų gyvenime dažniausiai ūpas viską 
sprendžia. Esama ūpo — tai ir mokiriamasi ir organizacijoj 
veikiama, bet jei tik kas nors pagadina ūpą, ar tai netikėtai gau
toji dvejukė, ar smarkesnė draugių kritika, tuoj visa metama j 
šalį. Nėra ūpo! paprastai išgirsi atsakymą, paklausus, kodėl 
mergaičių kuopelė taip silpnai teveikia, kodel šaukiami šusirinki- 
mai taip dažnai dėl narių neatsilankymo neįvyksta.

Ne! Kolei.būsite ūpo, ar išorinių gyvenimo apystovų ver
gės, tol jūsų veikimas nė pirmyn nepažengs, nepatiesi te jūs 
moters ateičiai naujų pagrindų! Jūsų organizacijo s gyvenimu ir 
turite pasinaudoti, kaipo priemone kovoje su ūpu. Mat, moky
kloje dažnai jus esate verčiamos dirbti, kad ir nėra ūpo, nes 
gręsia dvejukė ar kita bauąmė, o veikimas organizacijoj nuo jū
sų laisvo noro priklauso. Čia tai daugiausia ūpai ir vyrauja. Tai 
supratusios, kad visa jūsų ateitis priklauso nuo išsivadavimo iš ūpo 
sau valės* Pasi ry skite š Ventai organizacijos uždedamas pareigas atlik
ti, paskelbtas,J pavyzdžiui, šiandien susirinkimas—o čia kai tik ^blo
giausias ūpas: mokykloje nepasisekė,rašto darbas nepavyko,protas
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nuvargęs, galvą skauda, pasilsėti noris,—sunku, žinoma, iškarto 
atsispirti, pergalėti tiek kliūčių, bet tvirtas nusistatymas visa 
pergali Ateitininkė esu—pasakykite tada kiekviena sau, taigi tai 
skaisčiajai ateičiai, kurią aš noriu moteriai parodyti, ir paaukosiu 
savo blogą ūpą, nenorą ir nuovargi ir nežiūrint jų, susirinkiman 
a’fsilankysiu. Tik kasdien besipratindamos persigalėti, nesmagų 
darbą dirbti, nemalonią pareigą atlikti, teįstengsime išsivaduoti 
nuo ūpo valdžios. O tada visas jūsų veikimas į visai naujas 
vėžes įžengs. -

Pagaliau niekuomet neturite užmiršti, kad visas tas jūsų 
minties žadinimo ir valios stiprinimo darbas yra dirbamas ne 
tam, kad jūs tik savo veikimu nuo berniukų neatsiliktumėt, kad 
savo veiklumu ir sumanumu jiems prilygtumėt, tiktai tam, kad 
jūs savo sielose įstengtumėt atrasti ir ištobulinti aukščiausias 
-moters savybes.

Žinomas dramaturgas Maeterlinckas vienoj savo gražiųjų 
dramų-pasakų vaizduoja septynias karalaites, užmigusias giliu it 
mirtis neprižadinamu miegu. Nerimsta senieji tėvai į jas bežiū
rėdami, neišmanydami, kaip jas beprižadin ti. Sunkiai nusviro jų 
auksaplaukės galvutės, it saulės kaitroje pavytusių gėlių žiedai 
ir tik retkarčiais išsiveržianti iš krūtinės gaili dejonė, sunkus 
atdūsis parodo, kad sukaustęs jas miegas, tai dar ne mirties 
miegas. Pagaliau, sugrįžta iš tolimos šalies karalaitis jų brolis. 
Nudžiunga senieji tėvai. Dabar tai jos tikrai pabus, turės pajusti 
mylimą brolį atvykus; Ir tik spėjo jisai įžengti marmuro salėn, 
kurioje gulėjo sunkaus miego sukaustytos karalaitės, kai štai jos 
po viena kitos ima busti ir džiaugsmingai sveikinti mylimą sėnai 
lauktąjį brolį. Tik, deja, pati gražiausioji, pati mylimiausioji sesutė 
nepraveria šviesiųjų akelių, neskubina brolelio sveikintų. Pervėlai 
jis atvyko! Nebeįstengs jai gyvybės; grąžinti...

Brangios Ateitininkės! Jūsų sielose, it tos skaisčiosios pa
sakos karalaitės miega gražiausios, kilniausios moters savybės— 
širdies švelnumas, tyli, pasiaukavimo ir savęs išsižadėjimo pilna 
žmonių meilė, gilus troškimas nešti jiems laimės, gerovės spin
dulius, lengvinti sunkųjį jų vargelį, šluostyti skausmo ašaras, 
rodyti šviesesnės ateities kelius—skubėkite jas žadinti, kad tasai 
jų laikinas miegas nepavirstų amžinu miegu, nes jaunatvės die
nelėms praslinkus, kada visos kitos dvasios pajėgos iras stingti, 
pervėlu bus jas bežadinti, ir pačių skaisčiausių, pačių gražiausių 
jau nebeįstengsite tada prikelti.

Ir slinks tada jūsų gyvenimas tuščių pilkų dienelių eilėmis, 
skaisčiųjų sielos karalaičių šypsenos nelydimas, užmirs visas 
dvasios gyvenimas, sustings mintis, sukietės širdis, ir saųjai- 
mės nesurasite ir kitiems kelio į ją neparodysite!

Ne! Nė tokiai ateičiai kurt susispietėte jus po šia kilniąja 
Ateitininkų vėliava! Kitą, ne pilką ir tuščią, bet šviesų, didį, 
spindulingą gyvenimo kelią matote prieš savo akis—d v a s i n i o 
moters atgimimo kelią!
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Taigi tebūnie jums ši džiaugsminga sukaktuvių diena, visų 
jūsų kilnių pasiryžimų atnaujinimo diena. Tesustiprina ii teat- 
gaivina jūsų pajėgas, tepadeda kiekvienai surasti savo sieloje: 

„irjūrės paslėptas gelmes 
ir amžinų aukštųjų kalnų 
viršūnės saulėtas, ramias!

v Kardinolas Nervmann.

Kristaus dvasiniai kentėjimai.*)
Meilę (prielankumą, simpatiją) galima pavadinti amžinuoju 

dėsnių; tikrai, ji yra tas simbolis, kurio tikrybė arba antgamtinis 
tipas yra nebeįmanoma tarpusavė dieviškosios Trejybės meilė. 
Dievas, būdamas nepabaigiamas vieningumas, yra drauge Trejybė, 
jisai nuo amžių yra susijungęs su Sūnum ir šv. Dvasia; jis su 
Jais ir jie su juo yra ištisai visoje amžinybėje, jisai egzistuoja 
vienas, bet ne vienų vienas, o pilniausiai tobuliausiame, laimin- 
giausiąme, džiaugsmingame bendravime per savo Triasmenybės 
paslaptį, ir tas absoliutiniai tobulas šv. Trejybės džiaugsmingas, 
laimingas draugijinis būvis negali būti jokiais sukurtais daiktais 
nei padidintas, nei paaukštintas. Velniasįtiic vienai yra nuošalus, 
užsidaręs savyje ir nenašūs, velnias ir jo šalininkai.

Kai Dievas-Sūnus iš meilės nužengė žemėn įsikūnyti mūsų 
mirtingame kūne, nenorėjo gyventi be žmonių meilės. Trisdešimti 
mėtų ištisai jis gyveno su Marija ir Juozapu ir tuo būdu jisai 
čia žemėje sudarė dangaus Trejybės šešėlį. Koks tobulas dva
sinis sutartingumas viešpatavo tarp šių trijų asmenybių. Kiekvie
nas žvilgis vieno iš jų buvo kito suprastas geriau kai žodžiais 
išreikštas; ir ne vien suprastas, bet ir priimtas ir į jį atsakyta, ir 
įvykintas. Tai buvo tarsi tobulas sutartingumas tokių trijų mu
zikos instrumentų, kurių užgavus vieno stygas imdavo skambėti 
visi kiti išduodami tą patį toną tobuliausioje harmonijoje.

Visupirma ši šventoji vienybė buvo suardyta Juozapo mir
timi. Tikrai sakant, niekad jokia disharmonija neįsibrovė į jų 
gyvenimą, nes iki paskutiniam savo gyvenimo akimirksniui jis 
buvo su jais viena siela ir lyšiąi tarp jų darėsi dar stipresni ir 
karštesni, o juo labiau, kai jo jėgos vis ėjo silpnyn ir paskutinė 
liga su mirtim artinosi. Visas šventos Šeimynos gyvenimas; buvo 
tai žavinti melodija, kuri tam tikrais akordais ir savo tobuliausiu

............  -   -».».Mu— *

*) Bažnyčios skirtas gavėnios laikas susikaupimui, sielos - kontrolei, o 
tam tegali padėtį gilus apmąstymai. Mielai dedame atsiųstąjį draugo iš Vienos 
šį vertimą, kad juo pasinaudotume savo apmąstymams^

■ ■ ; - Red,
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sutartingumu banguoja gražiausioje giesmėje. Si giesmė Juozapo 
mirties valandoje baigėsi kas kart vis silpnesniu ir gilesniu tonu. 
Meilė ir prielankumas apima savyje tani tikrą skaičių, ir Juoza
pui mirus vienose iš trijų gyvenimo kanklių užviešpatavo šven- 
toji tyla.

Koks aukštas dvasinio sutartingumo momentas buvo prieš 
Juozapo mirtj: Jėzus ir Marija ties juo pasilenkę laiko it jisai 
paskendęs karštoje, gilioje maldoje į juos žiuri ir jų laikomas 
miršta Dievo ir jo šv. Motinosrankose.Šispaskutinis,nebeiš- 
reiškiamas momentas, kuriame visi trys jautė atsiskyrimo skausmą, 
yra lyg toji liepsna, kuri paskutinį kartą pakilus aukštyn su
švinta ir gęsdama puola žemyn. Tik vienas yra momentas, kuris, 
išoriniai imantį nors yra labai skirtingas, gali būti savo jausmo 
stiprumu, — džiaugsmu, ne skausmu, — lygus šiam atsiskyrimo 
momentui: būtent Jėzaus užgimimo momentas. Jėzaus užgimimas 
ir Juozapo mirtis — tai du nebeišreiškiamo meilumo ir malo
ningumo momenfai, kurtėms lygių paralelių nėra žmonijos isto
rijoje. Sv. Juozapas eina įpožemius, tolinuoDievo veido, laukti 
kol ateis Jo laikas; Jėzus eina skelbti savo mokslo, kentėti ir 
mirti; Marija turi būti Jo skausmų liudininkė ir po Jėzaus prisi
kėlimo iš numirusių toliau gyventi be Jo viena tarp šio gyveni
mo perversmų, įvairių painiavų ir kietaširdžių pagonių.

Jėzaus užgimimas ir Juozapo mirtis — tai du momentai 
kuriais prasideda ir baigiasi gyva, gryna, tobula meilė tarp že
miškos trejybėš narių. Juozapo mirtis nutraukus šios .žemiškos 
Trejybės vienybę daug ką pakeitė, nes su ja prasideda permai
nos, kurios įvyksta Kristaus ir jo Motinos gyvenime. Trisdešimtį 
metų taip vienas su antru gyveno; kad pasaulis apie juos visai 
nieko nežinojo. Dabar Jėzus pradėdamas skelbti savo mokslą ir 
kentėti turėjo skirtis; pįrmasai jo neišvengiamas bandymas, kurį 
Jisai pats pasirinko, buvo—išsižadėjimas linksmybės, to dvasinio 
džiaugsmo—-būti susijungus su savo motinos širdimi, ta širdimi, 
kuri nuo pat prasidėjimo valandos buvo su juo ir, kurią nuo 
amžių antgamtiniu, tipiniu budu Jisai turėjo draugė su Tėvu ir 
šv. Dvasia. ;';/

O, mano siela, tau yra leista apmąstymuose svarstyti šių 
trijų širdžių gilų vienybės paslaptį ir tikėjimo arba kontemplia
cijos keliu dalyvauti jųjų meilėje. Mano Dieve, aš tikiu ir ži
nau, kad tuomet prasidėjo dangaus daiktų bendravimas žemėje 
ir nuo to laiko niekad nesibaigia. įeiti j šį bendravimą yra ma
no pareiga ir džiaugsmas; mano yra pareiga ir džiaugsmas būti 
akordu šioje įstabioje harmonijoje, kuri iŠ Nazareto namų prad^o

***lĮ*fc.-~ ' -■ ' . • ■ w w ,, <3< ~ qg r -.-.»--—r g|' - - jįF' JĮ

imtų virpėti. Mano stela, judėk, krutėk ir kvėpuok su Jėzum, 
Marija, Juozapu, su Jais ir Juose; su Jais gyvenk pasislėpus toli 
nuo pasaulio ir jo minčių/ Aš kreipiuos prie šv. Šeimynos ma
no gyvenimo džiaugsmuose ir varguose; aš gyvenu ir noriu 
mirti jų šventame bendravime ir meilėje.

t
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rijos buvo vestuvės Kanoje* JaU tuornet tas laimingas nuoširdžių 
santykių jautrumas ir karštumas buvo šiek tiek užgautas, ries 
toliau, jie, jau nebegalėdami patys sau vieni gyventi, turėjo pa^ 
sirodyti viešumoje ir rengtis užimti savo vietą naujose gyveni-

būklo laikas dar nebuvo atėjęs, tačiau Jai prašant Jis anksčiau 
jį padarė. įvykdęs Jos norą Jisai atsisveikina su savo Motina 
sakydamas: »Kas man darbo su tavim, moteriške?*1 Taipjisai 
paliko savo motiną. Ją palaiminęs gerai žinojo, kad daugiau ne
teks grįžti į bendrus gyvenimo santykius. Tokiu badu Kristus 
atsisveikino su savo Motina ir gimtaisiais nameliais. Tai reiškė

rojaus.

nigu ir žmonijoje pilnai atlikti savo pasiuntinybę turėjo būti lais
vasnuo visų žmonių meilės ir giminystės ryšių. Tur būt Jo il
go bendro gyvenimo su Motina ir yra Ši priežastis: parodyti, 
kad kaip žmogum tapęs Jisai išsižadėjo savo garbės ir laimin
gumo danguje, taip lygiai iš kitos pusės, būdamas ir aukščiau 
šiuoju žmonijos kunigu noiėjo išsižadėti nekalto, skaistaus džiaug
smo, kurio teikia Šeimyriinls židinys. Senajame Testamente nie
ko nėra minima nei apie Melchizedeko tėvą, nei apie motiną; 
levitai tuomet tik būdavo tikrai verti savo pareigų, būti savo 
tautos kunigais ir būti priskirtais prie tam tikro.luomo, kai pa
sirodydavo esą stiprūs prieš kūno geidulius ir tėvui bei motinai 
sakydavo: Aš Jus nežinau. Panašiai ir Kristus pasakė savo Mo
tinai „kas mari darbo su tavim, moteriške*. Tai buvo atsiskyri
mas, kuris reikalavo aukos, buvo pirmasai ritualus žingsnis j di
dįjį aukos darbą, kuris turėjo būti įvykintas pasauliui atpirkti. 
Brangus Išganytojau, kuris dėl manęs išsižadėjai savo Motinos 
suteik man tos malonės, kad aš dėl Tavęs visai išsižadėčiau čia .

mynai ir giminėms: „Aš jus nežinau“. Galim būti tikri, kad Jo 
jautri širdis, ištariant šiuos žodžius, metė savo gailestingą žvilgį 
j tą visą laiką praslinkusį nuo Jo užgimimo, atsimindama ma
loniaskūdikystės dienas, laimingai drauge pragyventas su savo

1

pas buvo jau mirus ir su juo laukė tos dienos, kada Jėzus ati
darys dangaus vartus. Jonas nuo senai atsiskyrė su savo tėvais, 
išsižadėdamas žemiškos meilės ir žemės gyvenimo santykių; ji-
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Suteik man, o Jėzau, tą malonę, kad galėčiau gyventi Sia
mešventame bendravime. Mano visas gyvenimas tebūna praleis^ 
tas Tavo akivaizdoje su Tavo brangiais prieteliais. Kadangi aš 
jus negaliu matyti, tai nedaleisk,Viešpatie, kad mano širdis bū
tų matomų daiktų suvyliota ir saugok mane, kad aš jos kam ki
tam nepaaukočiaų. Apsupai mane, Viešpatie, brangiais prieteliais 
ir gausiai apdovanojai geradarybėmis; nedeleisk to, kad nuo jų 
būčiau priklausomas, jais pasitikėčiau ir kokiu nors budu širdi
mi prie jų prisiriščiau, bet mano gyvenimas tebūna Tavyje; ma
no santykiai ir mano pasikalbėjimai tebūna su tais; kuriuos Tu 
čia žemėje sau pašaukei, arba su kuriais dabar danguje esi su
sivienijęs. Mano siela tepriklauso Tau vienam, o su Tavim taip 
pat Marijai^ Juozapui, Elžbietai ir Jonui.

Kai atėjo išsižadėjimo laikas, tai Jėzus ne vien išsižadėjo 
Marijos ir Juozapo; Jam dar buvo likę ištikimi tarnai ir nemato
mi draugai, kurie J j mylėjo; tačiau jis taip pat ir jų išsižadėjo. 
Pilnai mes galim prileisti, kad Jis nuo pat savo užgimimo turė
jo ryšius su kilniomis patriarkų ir pranašų dvasiomis, kurie Sa
vo pranašavimais Jam rengė kelią ateity. Iškilmingoje persimai- 
nymo valandoje mes matome Jį draugystėje su Moze ir Eliją, 
bekalbantį apie savo kančią. Koks idėjų tolis mums čia atsive
ria, apie kurias mes taip mažai žinome! Kai jisai išti sas naktis 
maldoje praleisdavo, Jo sieloje ir kūne buvo žymu toks didis 
išvidinis atsigaivinimas ir sustiprėjimas, kad joks miegas nega
lėtų to padaryti. Kas būtų galėjęs geriau pastiprinti dieviškąjį 
Mokytoją, taip sakant,Jam jėgų priduoti, jei ne garbinantis pra
našų choras, kurių Jis buvo pirmas idealas ir jų pranašavimų 
išsipildymas, jis kalbėjosi su Abraomu, kuris matė Jj dieną, su 
Moze, kuris Jį pranašavo, su Dovidu ir Jėr$mija, kurie Jį ypa
tingais simbolais vaizdavo, su Izaja ir Danielium, kurie aiškiai 
iki mažo ožių J j pranašavo. Čia Jam buvo gryniausios ir didžiau
sios simpatijos šaltinis. Eidamas į Jėruzalę pradėti savo kančias, 
Jisai sutiko savo dvasioje visus šventuosius kunigus, kurie Jo 
belaukdami savo aukas atnašavo, panašiai ir dabar kunigas mi
šių maldose mini Abliaus, Abraomo ir Melchizėdeko auką, taip 
pat ir ugnies kibirkštį, kuria buvo nuvalytos Izajaus lupos ir jung
damasis dvasioje su Apaštalais ir kankiniais priima šv. Komu
niją. " ■ g ■

Pradėdami eiti Kristaus musų Viešpaties pėdomis, sustoki
me dar valandėlę pas Mariją. Kartą Kristus užgynė vienam žmo
gui, kuris norėjo Jį sekti, atsisveikinti su savo namiškiais. Kris
tūs to reikalauja taip pat ir nuo savęs savo Motinos atžvilgiu. 
O Marija, mes garbinam savo maldose Tavo septynius skaus
mus, bet ar atsiskyrimas su Tavo Sūnum, kuris nėpriskaitomas 
prie tų septynių, nėra vienas iš didžiausių skausmų? Ar šis 
skausmas tuo pramatymu, kuris Tau buvo suteiktas, neapėmė 
savyje visų kitų skausmų? Kaip kentėjai pakeldama šį pirmąjį 
persiskyrimą sū savo vieninteliu Sunum? O kaip skaudžios bu
vo tos pirmos pilkos dienos pasilikus vienų vienai! Kur tuo-

L«
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mėt pasitraukei? Kur praleidai tuos ilgus Jo viešojo veikime tre
jus metus? kartą Jo veikimo pradžioje bandei prie Jo prisiarti
nanti, po to apie Tave visai nieko nėra minima; Jik pabaigoje 
mes Tave randame pokryžium.

Po Kristaus iš numirusių prisikėlimo turėjo Ji džiaugsmo * 
savo Sūnų vėl matyti ir patirti užtikrintos ramybės ir paguo- 
dos dėl Jo kentėjimų ir pažeminimų pabaigos; tačiau dar ilgus 
metus Ji turėjo nuo Jo atskirta gyventi čia žemėje bedieviško 
pasaulio tarpe.

Be visų kitų skausmų Švenčiausioji Mergelė dar daug yra 
kentėjusi atsidavus savo Sūnui, su kuriuo Ji trisdešimtį metų po 
viena pastogė gyveno. Jau būdamas dvylikos metų bažnyčioje 
Jis atkreipė Jos dėmesį į ateinantį likimą, ir kai Jo stebuklo lai
kas buvo atėjęs, tarė Jai: „Kas man darbo su Tavim, moteriške?^

vieno meiles žodžio. Tik pabaigoje Ji šiaip taip prisiplakė prie 
kryžiaus žiūrėti, kaip Jis prikaltas miršta. Kristus iš numirusių 
atsikėlęs pasiliko čia žemėje tik keturiasdešimtį dienų; jam įžen
gus į dangų Marija pasiliko viena senėti ir be jo baigti savo 
gyvenimą. Koks sunkus ir liūdnas persiskyrimo laikas palyginti 
su trisdešimt metų, laimingai pragyventų Nazarete!

Aš matau Ją vienų savo namuose tuo laiku, kai Jos Sūnus 
ir Viešpats keliauja po visą Judėją neturėdamas kųf prisiglausti, 
aš matau Ją bekenčiančią ir susirūpinusią: Ji yra viena, Jos Sū
nus priešų pavojuje. Kaip liūdnai praeidavo Jai kiekviena diena! 
Kartais ateidavo žinia, kad Jisai yra pavojuje, arba bėdoje ir

bet jis prie to Jos neprileido. Tos baisios kalbos, kad Jis pa
mišo, kurios visur buvo skleidžiamos, pasiekdavo taip pat ir Jos 
ausis. Jo giminės ir prieteliai ieškojo Jo norėdami apie tai įsi
tikinti. Marija Jo išsiilgusi taip pat ėjo ieškoti trokšdama su Juo 
pasimatyti ir pasikalbėti. Bet dėl skaitlingos minios negalėjo prie 
Jo prieiti, o Sūnus vėl nesistengė Jos priimti ir pasakyti nors 
vieno meilės žodžio. Nuliūdus grįždavo Ji namo irgyveno to
liau sau viena, gal tarp tokių, kurie netikėjo į jos Sūnų.

Aš matau Ją po Kristaus dangun įžengimo gyvenantvėles- 
niais laikais ir šiek tiek ramesniame persiskyrime, bet vis dar 
buvo tai tik aušros metas, kada reikėjo laukti ateinančios die
nos. Tuomet Viešpats buvo toli: jau ne žemėje gyveno ir 
daugiau nebekentėjo, mirtis jau neturėjo į Jį sayo galios. Kiek
vieną dieną Jis aplankydavo Ją toje paslaptingoje mišių šv. au
koje. AŠ matau Švenčiausiąją Mergelę mišių beklausant, o. šv. 
Joną Apaštalą prie altoriaus. Paskendus giliausioje maldoje Ji 
laukia ateinant savo Sūnaus ir pagaliau Jį priima Svenčiausiame 7 
Sakramente.

ė
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Švenčiausioji Dievo Motina būk su manim tuo laiku, kai 
Tavo Sūnus pas mane ateina, Kuriam Tu tarnavai Jo kūdikys
tėje, klauseisi Jo žodžių ir Jo mirties valandoje stovėjai po kry
žium. Pasilik su manim, §v. Motina, kad aš nors Šiek tiek jgau- 

« čiau Tavo skaistumo, nekaltybės ir tikėjimo tvirtumo, kad J?š 
taip pat butų ir mano vienintėlis meilės ir maldos objekfas kaip 
kitados ir Tavo gyvenime.
J Jėzus dar turėjo kitų prietelių, kurie visuomet buvo pasi
ryžę Jam tarnauti. Apie juos evangelijose daugiau pasakyta. Yra 
tai šventieji Angelai. Arkangelo balsas skelbė pranašui Amži
nojo Zodžtoįsikūnijimą. Angelai per
Jo užgimimą; angelas vedė Jį Aigiptan ir grąžino atgal; angelai 
Jam tarnavo po gundinlmo tyruose; angelai taip pat ^ykdė Jo 
stebuklus, jeigu Jis savo galingu žodžiu „teesie“ nenorėjo jų da
ryti. Tačiau atėjo laikas,kuom et Kristusirjuo s nuosavęspa- 
leido. Kilus mirties baimei tik vienas stiprino Jj Alyvų darže;

■ o per visą savo kančią Jis buvo vienų vienas. Todėl, žydams 
atėjus jsųimti. Jis pabrėžė sakydamas, kad dangaus Tėvas j Jo 
prašymą galėtų prisiųštĮ angelų pulku s jreiškia tuomet Jų ne
buvo šalia Kristaus. Dangun įžengimo dienoję Bažnyčia mel
džiasi prašydama Aukščiausiąjį didingą Karalių ir Angelų Vieš
patį, kad Jis mus nepaliktų vienų našlaičių. — Jis Viešpats ir ; 
Angelų Valdovas savo valia išsižadėjo jų, patarnavimo norėda
mas iki dugno išgerti savo ken'ėjimų taurę.

Palikęs Bavo Motiną Jėzus išrinko iš žmonių tarpo kitus sa
vo prietelius — dvylika apaštalų — tarsi norėdamas savo mei< 
lę į juos sukoncentruoti, jis išrinko juos, kad jie, tariant Jo pa- 
ties žodžiais, „ne tarnai būtų, bet prieteliai.“ Jis padarė juos 
savo numylėtais draugais; apreikšdamas jiems savo paslaptis. Jis 
norėjo būti jiems atviros širdies, prielankus ir*duosnus, kaip tė
vas savo mylimiems vaikams. Savo apreiškimais Jis padarė juos 
turtingesnius ir laimingesnius už karalius ir Senojo Įstatymo pra
našus bei išminčius. Jis vadino juos savo kūdikiais ir pąyes- 
damas jiems savo turtus Jis iškėlė juos aukščiau šio pasaulio 
mokslininkų ir išminčių. Jo širdis džiaugte džiaugėsi, kai Jis 
galėjo juos pagirti už tai, kad jie per Jo gundinimą liko Jam iš
tikimi, ir tarsi jiems už tai atsilygindamas Jis pažadėjo jiems, 
kad jie ant dvylikos sostų sėdėsią ir dvylika Izraeliaus giminių 
teisią. Jis tarsi norėjo pasistiprinti jųjų meile; ir kai jautė be
siartinant sprendžiamąją valandą, Jis susirinko juos visus pas 
save paskutinėje vakarienėje, tarsi juose ieškodamas sau para
mos. „Trokšte troškau va gyti draug su jumis šitą Velykų avi
nėlį pirma. nekaip kentėsiu.“ Aiškiai matyti, kad buvo tarp jų 
tarpusavė, karšta meilė ir taip pat išvidinis sutartingumas tarp 
Viešpaties ir Jo mokinių. Tačiau kitaip nusprendė Jo švenčiau
sioji valią: jie pasitraukė nuo Jo, palikdami Jį vieną priešų 
rankose; dargi net Jam iŠ numirusių prisikėlus nė vienas nėno* 
Tėjo į Jį tikėti.
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Jisai būdamas galingiausias irjaimingiausias, kurio žmogiš
ka siela visada buvo Dievo regėjimo laimėje paskendusi, išsi
žadėdamas savo Motinos akivaizdos ir savo priętelių meilės, taip 
pat savo valia panorėjo atsisakyti ir nuo beatifikūojančio Dievo 
regėjimo (visiö bęatifięa), kad tuo būdų būtų visiškai ir vienų 
vienas išduotas piktybės galybei. Tai buvo * paskutinė ir bai
siausiojikančia, kurią tik galėjo kentėti Jo siela. Per visą* sa
vo pasiuntynybės laiką Čia žemėje Jis ieškojo Dievujepriebegos 
ir apsaugos nuo žmonių piktumo; nelaimėje ir varguose Jis*šau
kėsi Tėvo. Kai žmonių nedėkingumas perdaug Jį slėgė,-visuo
met Jis atsigaivindavo bendravime su Tėvu. Naktį paprastai 
Jis pasitraukdavo j kalnus ir melsdavosi sau vienas/ * Jis kalbėjo: 
„Tėvas myli Sūnų ir Visa, ką tik daro. Jam apreiškia.“ jis dė
kojo Tėvui, kad savo paslaptis ne didiems pasaulio filosofams 
apreiškė, bet mažiems prasčiokams. Taciau Jts issizadėjo ir stos 

kuria gyveno; ir ne vien tik iš dalies 
šsižadėjo, bet visiškai. Pradėjęs savo kančias Jis tarė: „Mano 

‘ * i,“ o paskutinėje savo valandoje su
šuko:" „Dieve, mano Dieve, kam mane apleidai Reiškią, jis bu 
vo tik vienų vienas, visų apleistas ir iki paskutinio siūlo api
plėštas. I.Laurynavičaitė

didžiausios paguodos, 
šsižadėjo, bet visiškai.
siela yra nuliūdus iki mirties,“ o paskuti nėję savo valandoje su
šuko: „ Dieve, mano Dieve, kam mane apleidai * Reiškia, Jis bu - 
vo tik vienų vienas, visų apleistas ir iki paskutinio siūlo api-

Louis van Beethoven.
Liudvikas Beethoven’as gimė 1770 m. Jo gimimo diena iki 

šiolei nėra dar tikrai nustatyta, nežiūrint jo biografų pastangų. 
Tiek težinia, kad 17 gruodžio 1770 m. jis krikštytas Bonn’e-

Bėethoveno šeimoj, kaip ir Bacho, muzikaliniai gabumai 
buvo paveldimi. Jo senelis ir tėvas buvo muzikais Bonn’o 
valdovo orkestre.

Nyki ir be džiaugsmo buvo BeethoVeno kūdikystė. Tėvas 
girtuoklis su namiškiais elgdavos gana šiurkščiai._ Tas Šiurkštu
mas negalėjo palikti š vieš ių prĮsi mini mų. Qal bū t čia ir glūdi 
priežastis tos baisios jo ligos (apkurtimo), kuri sudarė jo gyve
nimo tragizmą.

Tėvas pastebėjo sūnaus gabumus ir matomai laikė juos 
pasipelnymo Šaltiniu, tad ir dėjo pastangų, kad greičiau galėtų 
pelnyti. Pradžioj patsai sūnų mokė, tačiau jo mokymo metodas 
buvo taip netikęs, kad greičiau galėtų kiekvieną nuo muzikos 
atgrasinti negu ja sudominti. Kartais labai vėlai grįžęs iš kokios 
smuklės, keldavo vaiką iš miego ir liepdavo skambinti. Paskui 
daug ir įvairių mokytojų turėjo Beethovenąs, bet nė vienas ne
turėjo tokios svarbos jo išlavinimui, kokios turėjo Leopoldas 
Mocartas, gabus pedagogas ir žymus kompozitorius.

Tuo tarpu Beethovenų šeimoj ėjo vis blogyn. Tėvas 
neteko vietos, mirė motina. Jaunutis dar tąsyk Beethovenąs 
gavo rūpintis šeimos išlaikymu . Visa tai slegiančiai * į jį Veikė 
ir dar stiprino įgimtą linkimą į melancholiją Geros įtakos Jam 
darė bendravimas su kelioms aukštesnės dvasinęs kultūros
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šeimoms (su Breurungais ir kitais). Tačiau šviesiausias jo gy
venimo laikotarpis prasideda, kai jis, apleidęs Bonu,.persikelia 
į Vieną (ypatingai keli pirmieji metai). Aristokratų salionai, tuo
laikiniai muzikos židiniai, pamažėl pasidarė jam prieinami.

Materialinio aprūpinimo atžvilgių Beethovenas taip pat rei
kalingas buvo aristokratų paramos, tačiau vis dėlto jis mokėjo 
nesižeminti prieš juos, pasiliko savystovus, kaipo žmogus ir 
išdidūs, kaipo menininkas. .

Neilgai tetruko tie skaidrūs laikai. Tuo laiku Beethovenas 
muzikalinę savo kalbą jau buvo ištobulinęs, ir reikėjo kokio 
nors išorinio akstino, kad išsiveržtų ir didingai pasireikštų tai.

ir nenupelnyta, kad nenoroms kėlia mumyse užuojautos. Mu
zikas apkurto. Ir prasideda tragingos jo kovos su likimu. Juo 
labiau tolo jis nuo išorinio pasaulio, juo labiau kilo jo kūrybi
nė galia. Jo gyvenimą seka rezignacija .ir skausmas. Jis pasi
keitė, vengė žmonių, įkvėpimo tyloj pasinėrė. Meilės pasiilgęs, 
tą savo pasiilgimą užbūrė visoj eilėj muzikaliųjų poemų ir pa
slaptingam laiške nemariai numylėtąją!.

To galiūno kūryba yra jo skausmingo bedžiaugsmio gyve
nimo atspindys. Jb kovoj su likimu yrą didvyriškumo,. savęs 
išsižadėjimo. Tas pats didvyriškumo pradas charakterizuoja ir jo 
kūrybą- Pas jį žymu stipriai pasireiškiančio idividualizmo ir Jo 
muzikoj randam subjektyvinių, tradicijos Šablono nesilaikančių 
bruožų. Jo kūryba nenusilenkdavo jokiai prievartai; kūrė vien iš
vidinio impulso verčiamas. Beethovenas neparašė nė vieno už
sakyto dalykėlio; Nors kartais užsakymus ir priimdavo, ta- 
čiau nelabai jais varžėsi, kūrė vien įkvėpimo dabodamas (pa
vyzdžiuiMissa Solemnis rašė kunigaikščio Rudolfo į arcivysku- 
pus pakėlimo iškilmėms, o parašė trims metams po tų iškilmių 

. praslinkus).
Beethoveno individualumas žymus kiekvienam jo kūrinyje, 

kiekvienas turi savotiškų žymių, neš kiekvienas yra kitokio jaus
mo atspindys. Užtat jo kūrinius sunku suimti į kokias nors 
grupes.

Iki 1800 metų Beethovenas daugiausia kūrė dalykus arba 
vien fortepijonui arba keliems instrumentams, bet fortepijonui 
dalyvaujant savo kūrinių seniau parašytų Beethovenas nemėgo 
skambinti. Skambindamas beveik visuomet improvizavo, bet ir 
tai ne tuomet, kai buvo prašomas, b kai pats norėjo improvi- 

■■ zuoti. ' ■ ■ ■ ' ‘.
Pagrindinė jo kūrybos ir aplamai klasinės muzikos lytis 

yra sonata. Sonata galima imti siaura prasme ir tąsyk ji bus 
fortefijonui sonata, smuikui ir it. Taikomą orkestrui bus Mm- 

, fonijä, kamerinėj muzikoj trio, kvartetas ir tt.
Beethovenas sonatą taip ištobulino, kad po jo nieks nieko 

jau jai pridėt negalėja Tiesa, jis nesivaržo pakeisti sonatų for
mos, jei tai reikalinga išreikšti turiniui^ o kai kurios daro impro-
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vizacijųįspūdžio. Tokia yrą »Sonata quasi una fantasia“. Tai 
dvi sonatos, antra vad< »mėnesienos sonata“. Yra įvairių spė
liojimų dėl tos sonatos kilmės. Visi jie neturį pagrindo. Tik 
dedikacija jos Julijai Giokardi yra tikra ir nurodo jos sąryšį su 
tuolaikiniais Beethoveno pergyvenimais. Tikras jų atspindys 
yra aistringa tos sonatos užbaiga. Kiekviena Beethoveno so
nata yra vertinga, svarbi ir savotiška. Paminėsiu tik „Valdštei- 
no“ sonatą (jam dedikuotą). Tik jš dviejų dalių. jos nuotaika 
žėri džiaugsmu ir susižavėjimu, čia kūrėjas laimėjo atkaklią 
kovą su likimu „Appasionata“. Dėmomzmas, galia, aistringumas 
jos pagrindiniai bruožai. „Patetinė“ sonata. Savotiškos yra pa
skutinės Beethoveno sonatos. jų penketas. Išpildymas jų ir 
dabar tebėra labai sunkus, tais laikais buvo beveik negalimas.

Kai kurios Beethoveno sonatos fortepijonui turi virtuozinio 
pobūdžio. Tas pat žymu ir kai kuriose jo sonatose smuikui ir 
f or tepijonu i ir kituos e kamerinės muzikos kuri niubse. Tai gal 
ir dėl to, kad daugelį savo šios rūšies kūrinių Beethovenas pa
rašė žymiems virtuozams. (Krentzero sonata).

Tačiau visi šitie kūriniai (sonatas fortep. smuikui, trio, kvar
tetai ir tt.) išreiškia subjektyvinius Beethoveno pergyvenimus, 
tuo tarpu jo simfonijos išreiškia sutelktinius jausmus äpoteozuoja 
‘aukščiausius idealus kūrybiniam žmonijos gyvenime. Kartu jos 
yratobuliausias pavyzdys klasinėj instrumentalinėj muzikoj. Kiek-

- viena jo IX simfonijų yra tik tarpas tobulumo besiekiant.
Aukščiausio išsivystymo laipsnio Beethoveno kūryba 

pasiekė V simfon. Penkerius metus rašė Beethovenas V simf. 
ji vadinama likimo simfonija. Patsai Beethovenas sakė apie jos 
įžanginį motyvą: „taip likimas beldžia gyvenimo vartus“. Ta 
įžanginė tema išvystomą pirmoj dalyj. I pabaigą, kada triumfo 
giesmė galingai skamba, prasimuša vis stipriau motyvai be vilties 
kovos. Tai neilgai, vėl suskamba galinga pergalės giesmė. Pa- 
grindinė V simf. mintis — ko va žmogaus su likimu ir galutinis 
žmogaus laimėjimas. Panaši mintis ir IX simt Idėjinis jų dviejų 
skirtumas tame, kad V simf. išreiškia kovą žmogaus su likimu, 
IX visos žmonijos.

Išviršiniai IX simf. skirias nuo kitų tuo, kad be nustatytų 
4 dalių* ji dar turi vokalinę, užbaigą. Šitoj simfonijoj išvystoma 
vizijos tragingos kovos, ilgesio, abejonių, nusiminimo * tai vėl 
nuraminimo^vilties. Trečioji jos dalis tai mistinė kontemplacija, 
sukurta giliausio Beethoveno įkvėpimo. Po tos maldos seka 
jautri švelni dalis, ilgesio ir stelbiamo skausmo kupina. Tačiau 
tik pabaigoj mužiką įgauna dramatinio pobūdžio. Pagaliau aidi 

y džiaugsmo himnas. Tačiau džiaugsmas neapvaldo dar visos 
" nuotaikos. Omai pranyksta giedra, skambą dissonansai ir už- 

stelbia džiaugsmą. Tik po tos nusiminimo nuotaikos girdėt 
žmogaus balsas tarsi iš kieto, gilaus miego pabudusio.

IX simf. turi dramatinio prado ir nenuostabu todėl, kad 
Vagneris, dramatinės kūrybos atstovas, laikė ją Beethoveno kūry
bos viršūnė.
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Poetinės idėjos atžvilgiu IX simt yra paskutinis tarpas Be
ethoveno simf. eikliu j, kurių vedamoji mintis y ra paneigti džiaugs
mo kraštą. išėjus j skausmo ir kovų šalį.

Lygiai vertingas ir stambus Beethoveno kūrinys yra w Mis
sa Solemnis“- Ją galimą greičiau laikyti didžiule religine simfo
nija (dalyvauja solo balsai ir chorai) negu mišiom. Bažnytinėj 
muzikoj jis yra epokinis veikalas; dėl savo rimtumo ir didumo 
»Missa solemnis“ labai sunkiai išpildoma.

Beethovenas be to yra parašęsoperą„ Fidelio“. Tai buvo 
mėgiamas jo kūrinys. Beveik visą gyvenimą jis ją taisė ir per
dirbinėjo. Parašė jai kelias uvertiūras. Galutinai tas veikalas turi 
dalių aukštus meniškus vertės, muzikos atžvilgiu, bet dramatiniu 
atžvilgiu joms neprilygstančių. Matomai tai dėlto, kad Beethove
nas dramą giliai išgyvena Vidujihiai, bet dramatinei charakteristi
kainepanaudoja visų techniškų priemonių.

Mirė Beethovenas 26 d. kovo 1827 m.
Visoj Beethoveno kūryboj galima pastebėti nuoseklaus iš

sivystymo. Juo vėlesnis kūrinys, juo tobulesnis formos ir turinio 
atžvilgiu, ir kartu kiekvienam randame ką nors naują. Slenka 
metai, naujos kryptys muzikoj pavaduoja senas, o Beethoveno 
muzika lieka jdbmi, gili, svari. I r šiandien, šimtui metų nuo jo 
mirimo dienos praslinkus, jo muzika domimasi ir žavimasi dar4 
daugiau negu jo laikais. Ji amžinai nenustos savo vertės žmo- 
nijat . . ■

2. . ‘
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AfA Arkivyskupas Jurgis Matulevičius.
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Šių metųsausio 27 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu J. E. 
Arkivyskupas Jurgis Matulevičius. Liūdnu aidu atsiliepė ši žinia

siunčiame maldas pas Aukščiaus 
tiksi mus Amžinojoj Tėvynėj.

: • • ■ r i »

A t A Jonas Basanavičius.
Linksmą Tautos Šventę 16 Vasario paliko Lietuvos šalį 

brangusis jos Tėvas, baigęs savo gyvenimo dienas pavergtojo j 
sostinėj Vilniuj.

Skaudu mums, bet tikimės, kad apkaišysim laisvam Vilniuj 
Tavo kapą žaliais rūtų vainikais.

St. Ladygienė.

AfA Julija Žilevičaitė.
Daug išsiskiria iš musų tarpo brangių asmenų- rasdami 

Amžinybėje poilsį, bet ypatingai Dievas geruosius pamyli., Jis 
skiria sunkių tyrimo, kentėjimų valandų, kad išmėginti meilę.

Nesenai atsiskyrė su šiuo pasauliu a. a. p-lė Julija Žile- 
vičaitė. Sis vardas mums negali būti svetimas. Atvirkščiai, jis 
yra ir privalo būti labai brangus. A. a. p-lę Juliją teko ^pažinti 
Petrapily. Ji lankydavosi su kitų studenčių - studentų būreliu į 
moksleivių susirinkimus. Ji tuojau išsiskyrė iš visų tarpo sa
vo ypatingai gražiu išauklėjimu, švelnumu, fgracingumu, malonia 
šypsena, be to dideliu pasiruošimu spręsti kiekvieną paliestąjį 
klausimą ir gražia iškalba. Ji visuomet kalbėjo tyliai, tur būt, svei
kata jai trukdė duoti balsui jėgos, o gal ją vedančioji mintis: 
„negarsingas gyvenimas “lyg sulaikydavo jos balsą. Sielos kam
pely visuomet slėpėsi noras bent kiek jai prilygti, ji buvo pil
nos savaimingos išsivadavusios moteriškės pavyzdys.

A a. p lė Julija buvo labai jautrios prigimties. Ji visuomet 
stengdavosi kiekvieno žmogaus kovas, skausmus, reikalus atjausti. 
Jai rūpėjo visas pilnaš gyvenimas ir atskirų asmenų ypatingai 
mergaičių kilnumas ir jų vertybės įkainavimas, taip pat visas vi
suomeninis, katalikiškas, politinis gyvenimas. Giliai atjausdavo 
žmonių klaidas ir daug kentė ir meldės už visus. Malda buvo 
jos pirmasis ątdūsis. Ji norėjo sužadinti musų mergaitėse ir 
bendrai moteriškoj giminėjsavęs pažinimo ir savęs tobulinimo reika
lą. Užtat stengėsi nenutolti nuo mergaičių organzacijų ir L. K. Mote
rų Draugijos. Jos dalyvavimas visuomet buvo aktingas ^pareikštųjų 
minčių iniciatyvos gausingumu. Tik vaduodamos tuo, ką yra pabrė
žiusi vienam straipsny 8 Naujojoj Vaidilutėj, “ jog „gryna sąžinė ir kil
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nūs nors ir hegarsingas gyvenimas tebūnie pirmuoju tikslu. Ji 
vengė to, kas garsinga, bet dirbo visuomet labai sąžiningai ir 
savo darbe parodė daug kilnumo.

Reikia pažymėti, jog šalia plataus išsUavinimo bestudijuo
jant istorijos, pedagogikos, f i losof i jos aukštuosius mokslus Ru
si joj ir užsieny per kelerius metus, visuomet parodė daug mo
kėjimo pasidalinti žiniomis, patirtais įspūdžiais ir t. t. Tai ga
lės patvirtinti visos draugės, kurios ją pažino.

Mutos šiandien rūpi pabrėžti jos meilę ir prielankumą«Nau- 
ja ja Vaidilutei“.

Čia rasim visą eilę jos straipsnių: „Kalėdos vienuolyne“ 
1921 m, 134 pusi., „Kaip gyvena kitų šalių moksleivės® 140 
pusk, Jį mergaites® 177 pusi., „Vaikelio Jėzaus Sesuo Teresė“ 
249 pusi., „Vaidilučių misija sodžiuje“ 1924 m. 9 pusi., „Kata
kombų gėlės® 150 pusi., «Tyli giesmė® 1925 m.57 pust Pas- 
kutiniaisias metais, nors buvo žadėjusi, bet jos straipsnių jau 
nebuvo. Turbut sveikatos stovis sutrukdė artimai bendradar
biauti. Visuomet turėjo silpnus plaučius, bendrą kūno nusilpi
mą, daug dirbo, o pasitaisyti neįstengė. Keletą mėnesių 
prieš mirtį susirgo sunkia proto liga* Paskutinės jos gyvenimo 
dienos, žinant jos jautrumą, turėjo būti ypatingai sunkios. Ji 
užmigo Viešpatyje vasario mėn. 16 d. š. m. psichiatrijos ligoni
nėje Kalvarijoje. Prieš pačią mirtį ji atgavo pilną sąmonę ir 
paskutinėse maldose prašė visų, kad jai atleistų, kam ji buvo 
nusikaltusi ir pati visiems atleido. Ir kartodama maldos žodžius 
atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Sunku ir pamanyti apie tą žiaurią skirtą jai dalį, kuri su
ardėproto siūlus, tat gal gailestingasis Viešpats norėjo, paga
liau sutrumpinti jai valandas neleisdamas ilgai sirgti.

Bet jeigu butų sveikata tarnavus, tai daug, be galo daug 
galėjome iš jos pasimokyti ir ypatingai tokių malonių, kurių 
mažas skaičius žmonių teturi, kaip mokėti gerbti svetimą nuo
monę ir ją ramiai atremti, niekad apie artimą nieko blogai ne
kalbėti ir kitų.

Jos kūnas buvo parvežtas į Kauną ir palaidotas Kauno 
kapinėse. Bet, deja, paskutini jai patarnavimą suteikė vos ke
letas draugų, daugeliui greičiausia dėl nežinojimo neteko tarti 
jai „sudiev“ ir užberti smilčių ant šalto kapo. Pareikšda mos 
savo gilų skausmą, netekusios taip retos ir pavyzdingos mote
riškos asmenybės, neužmirškime nors tyliu maldos atdusiu pa

gins.
. ■ • • i
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^Brėkštančiai męno žvaigždei, skaisčiųjų idėjų draugui P. Aleksandravičiui pa
- minėti a. a. jo gerosios matutės mirčiai šias mintis aukoju.).

Per ištisą_ dieną, lyg bitutė rinkdama medų, ji save užmir
šusi skuba, bėgioja, kad tik tu butum patenkinta?, kad. tik tau 
butų gera gyventi. Jos veidas išbalęs, pridengtas švelniais geru
mo bruožais, o akyse spindi atvirumo ir pasiaukojimo ugnis. 
Kiekvieną kartą, jai besiartinant, tu savo žaliomis akutėmis seki 
jos judėsius ir tiesi prie jos rankas. Ji bučiuoja tavo akis, tavo 
aukso plaukus ir vakaro prieblandoje pažvelgusi j tavo besimer
kiančias blakstienas, glostomas sidabrinės mėnulio šviesos, su
deda savo subrinkusiasnuosunkau s darboran kas ir nulen
kia galvą Kūrėjui pavesdama tave Joglobai.

Ji miega, Ji tave sapnuoja. Tu jos viltis, jos paguodą sun
kioj valandoj — tu jos spinduliuojanti žvaigždė. O ji tavo šaulė, 
tavo laimės versmė, tavo širdies žaizdų gydytoja, tavo skausmus 
malšinantis balzamas — ji tavo ateities rūmų kertinis akmuo.

Tu jaunutis aras besirengiąs palikti savo gimtąją vietą — 
pilkas uolas, mėginąs savo miklių sparnų jėgas. Tu nori pakilti 
j erdves, panardyti mėlynės ramiam bangavime, suprasti jos už
burtas slaptybes ir leisdamasis žemyn, lyg pasityčiodamas, mė
gini nuversti savo tvirta krūtine kairių karaliui baltąjį vainiką.

Tu škrendi, tu tirpsti etero virpėjimuos. Tavo motina dre
bančiu balsu mini tavo vardą ir plačiai atvertomis akimis seka 
kiekvieną tavo sparnų mostelėjimą. Jos širdis skubiai plaka. Ji 
nuolat klausia jos atbalsio, ar tu dar nenukritai kiaurymėn, ar 
tu jauties laimingas, ar jau pasiekei saulės sosto laiptu? ir kaip 
dievaitis skraidai žvaigždžių vainikais išpintu taku; Pavargo 
tayo motinos akys ir užgriuvo jos sunkūs blakstienai, belaukiant 
tavęs grįžtančio iš laisvųjų minčių viešpatijos. Jos veide jau ne
beliko gyvybės šešėlio, nors ji dar tik Įpusėjo išvynioti savo 
gyvenimo gijas. Ji suakmenėjo. Ji šalta marmurinė statula.

Tavo žvilgi? sustingo ant jos lavono, tavo keliai prisilenkė 
prįę žemės ir tavo ašaros, išdeginusios širdyje gilią žaizdą, drė
kino jos lūpas, plovė rankas, sroveno per jos bejausmę krūtinę, 
norėdamos įkvėpti naują sielą ir savo karštumu įžiebti gyvybės 
kibirkštį. »Motina, palaimink mane“ — prašnabždėjo tavo lūpos, 
bet ašarų aistra užšlopina tavo balso aidą ir kurti tyla tyčiojosi 
iš tavo skundo. Tavo širdis buvo paskendusi sielvarto gelmėse— 
tu gėrei kartumo taurę. Tu, kaip ir pirmiau, tiesei į ją rankas ir 
savo liepsningu žvilgsniu norėjai atverti jos blakstienas, bet vel
tui: ji gulėjo rami, šalta, iškilminga, lyg besirengianti, nepaprastą > 
šventę. Jos veide jau nebuvo pasiaukojimo, neš jį visą atidavė ~ 
tau. Jame spindėjo tik ilgėsys ir pirmykštis gerumas, o ant jos 
lūpų glūdėjo tavo vardo siluetas.

Tad neliūdėkr flės matei jos veide ilgesį ir viltį laukiančią 
tavęs, kaip ir pirmiau. 

• ■ • t * • .

u
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
Kražių At-kių mergaičių penkių metų sukaktuvių šventė*

Jau sukako penki metai, kaip Kražių mergaitės At-kės atsi
skyrė nuo berniukų ir veikia atskirose- kuopelėse. Narių 
yra 25, kurių j 10 sudaro ^vyresniųjų at kių kuopelę ir 15—jau
nesniųjų.

1926 m. rugsėjo 19 d, buvo švenčiama penkių metų su
kaktuvių šventė. Vainikais ir paskutiniais vėlybų gėlių žiedeliais 
papuošto j gimnazijos salėj susirinko mergaičių ateitininkių būre
lis ir daug svečių tai brangiai mums dienai paminėti P-lė mok. B. 
Mejeraitė savo paskaitoje „Ateitininkė—dvasinio moters atgimimo 
žadintoja“ ragino keiti moters dvasios kultūrą, auklėti savyje kil
niąsias moters savybes. . .

Po paskaitos seka sveikinimai: pirmasis sveikino gerb, gim
nazijos direktorius dr. Galdikas, kilniais žodžiais keldamas mer
gaičių ūpą, ragindamas ištvermingai tęsti pradėtąjį savęs kultū
rinimo darbą. Toliau sveikina L. K. Moterų Kražių rajono, Pa- 
vasarininkų mergaičių sekcijos ir skautų atstovai.

Paskatintos paskaitoj iškeltais idealais visų mergaičių sieloj 
pakilo aukščiau kasdieninio pilko_gyvenimo ir džiaugėsi šviesioj 
idealų šalyj. Pakilusiu ūpu drąsios ir energijos kupinos pasiry- 
žome gaivinti savo dažnai apsnūdusį veikioj ieškoti naujų ke
lių skaistiems mūsų idealams siekti.

Po susirinkimo sekė gana įvairi linksmoji dalis: buvo eilės,, 
dialogai, baletas, dainos, .pagaliau šokta ir žaista. Laikė pasilinks
minimo griežė mergaičių at-kių stygų orkestras.

/'X'' / Z. Kučinskytė.
Biržai, šiais mokslo metais Biržų At-kių kuopelė gyvuoja 

neperblogiausiai. Padarė jau 4 sus-mus. Narių yra 32. Kuopelės 
Valdyba: pirm. — EI. Balčiūnaitė; vice-pirm. J. Latkauskaitė, se
kret.—M. Mitaitė, narys— K. Žukaitė, „Naujosios Vaidilutės“ 
platintoja—Ksv. Zubaitė; Rankdarbių skyr. Vedėja — V. Kirkilaitė,., 
Gailestingumo skyr. vedėjar—V. Sprindytė. .

Sus-muose buvo skaitytos šios paskaitos bei referatai: Z. 
Gurlaitės —- „S i r d i e s k i Inu m a s“ ir »S i s t ä s apie b ū d ą“. 
L. Januševičiūtės — »A t y d u m a s“. K. Žukaitės, „B ūda s“. V. 
Kirkilaitės — „Sielos tobu 1 i ni mas®.

Be paskaitų sus-muose būna deklamacijų, solo ir duetų.
f

Nutarta nešokti naujoviškų šokių.
Narių nuotaika sus-muose gera. Tiesa, yra daug mergaičių, 

kurios sus-muose labai pasyviai laikosi, bet manoma, kad, laikui 
bėgant, pames savo pasyvumą ir aktyviai dalyvaus kuopelės 
veikime.

Mūsų veikimą labąi sutrukdė įvairių ligų atostogos.
Pavasarį kuopelė mano švęsti savo 6-rių pietų sukaktuvių, 

j šventę, prie kurios išanksto jau pradeda rengtis.
R. Romašauskaitė.
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Kaunas. Merg. Mok. Seminarijos,At-kių kuopą veikia su
siskirsčiusi į keturias kuopeles. Kuopelės kas antra savaitė da- _ 
ro sus-mus. Narės rašo referatus, rašinėlius. Susirinkimai pa
įvairinami meno dalykėliais: dainomis, deklamacijomis, skambinama 
kanklėmis, citra, gitara, grojama smuikėmis.

Visuotinų susirinkimų buvo 3. Laikyta paskaitos: p. Star- 
kienės „Man dagu mas“ ir prof. Pr. Dovydaičio WA t e i tini n- 
k i j o s i stori j a“. Kuopa nutarė įsitaisyti „Am ž in ą k n y g ą“. 
kurioje liktų kiekvienos narės fotografija ir trumpa biografiją, 
Taip pat rengiamasi šį pavasarį paminėti 5*pių metų kuopos gyva
vimo sukaktuves.

Prie kuopos yra Mu z i ko s s e k ei ja. Narės veikia Rajono 
eucharistininkų ir abstinentų sekcijose. Narių kuopoje yra 87, 
„N. Vaidilutę* užsisako 30. Skaityti stengiasi visos, nes jau
čia pareigą ir randa daug sielai peno.

(Džiaugiamės, kad Jus laikot pareiga skaityti „N. Vaidilutę“, 
bet savo gražius norus Jūs patvirtintumėt visos ją užsiprenu- 
merucdamos. R e d). Kuodytė.

Alytus. Alytaus Jaunesniųjų At-kių yra 52. Dirba susiskir- 
sčiu sios į d vi kuopeles. Pirmos i r antros klasės mergaitės sudaro 
kuopelę, vadinamą IV-ja. I šios kuopelės valdybą Įeiną: O. Kiguo- 
lyte—pirmi. A. Sčesnulevičaitė—vicepirm. I. Mažeikytė—sekret. 
Trečios ir ketvirtos klasės mergaitės sudaro kuopelę, vadinamą 
ll-ja. J valdybą įeina: Z. Andriukaitytė—pirm. J. Bunevičiūtė—vi- 
cepirm. j. Cerenaitė—sekret

Abi kuopelės yra pasiryžusios daug nuveikti.
Alytaus Jaun. At-kių reikalų Vedėja Albina Paulauskaitė.

Naujos kuopelės.
Jurbarkas. 1926 m. gruodžio 15 d. įsikūrė mergaičių 

At-kių kuopelė. Narių 18. Padarė 3 sus-mus.
Pirm-kė O. Zokaitė, sekretorė A. Sadlauskaitė.
Mažeikiai. Š. m. kovo 20 d. at-kės pradėjo veikti skyrium 

nuo bernaičių. Narių 30.
Kuopelės pirm-kė Brazauskaitė Valė, vicepirm. p. Breimelytė 

Kašte ir sekretorė Kumpavičiūtė.

Reorganizacijos reikalu.
Jau paruoštas, svarstytas ir priimtas Moksleivių Ateiti

ninkių regulaminas. Svarbiausieji paragrafai buvo dedami ma
no siunčiamuose aplinkraščiuose. Sekančiam numery jis bus at- 
spausdintas, kurį, Draugės, rimtai apsyarstysįte ir pritaikysite 
savo gyvenimui. Merguičiii Reikalų Vedėja.
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo 
■ užsienyje.

Kaip gyvena Amerikos studentės.
Rygos laikraštis „Segodnia Večerom“ (26. X. 15) rašo: Zel- 

ma Mecentin - Raunik, gerai pažįstanti Amerikos studenčių gy
venimą, pasakoja apie jį daug įdomių dalykų. — Amerikos s tu 
dentėsgalima suskirstyti j 3 grupes. .. .. . • . ■ ■

Pirmoji grupė — tos panelės, kurios įstoja į aukštąją mo
kyklą svarbiausią šiokio tokio užsiėmimo 
minutei nepersiskiria su savo puikiu „vėniti-kės“, kuriame, ži
noma, visuomet yra pomada ir pieštukas antakiams dažyti. Išti
sas dienas šios studentės vaikštinėja po puikius parkus (sodus), 
esančius prie kiekvienos didesnės Amerikos mokyklos įstaigos; 
važinėjas su savo simpatijomis automobiliuose, juokauja, apkal
binėja, anekdotus pasakoja; p jei paliečia kokią mokslišką temą, 
tai beveik išimtinai tiktai vieną — j madą įėjusią ir „įdomią“ 

. ■ ^psidig-analizęa.
Gausesnis skaičius tų studenčių, kurios, nevengdamos įvai

rių pasismaginimų, stengias kaip galėdamos greičiau baigti kursą, 
nes joms prisieina pačioms save išlaikyti, o greitesnis įgijimas 
diplomu siūlo joms daug medžiagiškų gerumų: Amerikoje dar
bas gerät apmokamas. Šitos f usies panelės interesuo jasi mokslu 
ne daugiau už tas, kurios priskaitytos į pirmąją grupę.

Mažiausia yra tokių studenčių, kurios įdomaujasi pačiu 
mokslu. Nors ši grupė negausi savo skaičiumi, bet užtat lėikš* 
minga savo kokybe. Iš jos išeina tos pionierės Amerikos mo
terys, kurios atneša daug garbės savo tėvynei, o taip pat ir savo 
moterų giminei.

Amerikoje studentės, visvien ar jos gyvena dideliuose 
universiteto pensionuose, ar atskiruose namuose, po 8 vai. va
karo, išskyrus penktadienį ir šeštadienį, neturi teisės priiminėt 
pas save svečių» Jeigu studentė vakare^bet kur išeina, tai visuo
met privalo tiksliai pažymėti ant kontrolės lakšto savo išėjimo 
ir grįžimo valandas. 11-tą valandą kiekviena studentė privalo 
būti namie, išskyrus vien tokius atsitikimus, kuomet ji gauna 
specialų leidimą grįžti namon vėliau. Šokių vakarai ir įvairios 
rūšies puotos privalo baigtis 12 valandą; tada namon grįžimo 
laikas 12 su puse valandos nakties. Vyriškiai gali lankyt 
ktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais ligi 11 valandos va
karo. Kiekvieną svečią pirmiausia visuomet privalo priimti bendra
bučio vedėja. Ji, žinoma, pasitenkina trumpu užkalbinimu, ir tada 
svečias gali pasilikti tik su aplankoma studente.

Paskutiniu laiku moteriškoji moksleivija ypač rodo pamė
gimą važinėtis automobiliais. Vienok, kad per tokius pasivaži
nėjimus nebūtų užmirštos bendros etiketbs ir doros taisyklės, 
daugelyje aukštųjų mokslo įstaigų įvesta taisyklė, kad studentės 
gali važinėtis ’ su vyriškiais be specialių „dame d’honeur“ tik
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Amerikos studentijos gyvenime yra daug sąlygų; su ku

riomis naujokui gana sunku suprasti* Daugumoje aukštųjų^ mo- 
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bet kurios iš vyresnių kursisčių, kuri nuo to laiko skaitosi atsa- 
koma už savo globojamos prasikaltimus. „Big-si s t er“ padeda ir 
darbu ir pätarimu savo auklėtinei. Vyresnybė skiriama ne sulig 
amžiaus, bet sulig mokslo laipsnio. Rimtesnluose klausimuose 
studentės ieško patarimo pas „moterų seniūnus“, kurios tary
tum veda kontrolę visų studenčių elgimosi. Jos tun teisę reika
lauti iš bendrabučių vedėjų sau patogesnių kambarių —. su 
atskira vana ir garine krosnimi.

Kiekviena studentė,prieš įstodama j aukštąją mokyklą, turi 
pasiduoti gydyto/aus patikrinimui] tada jai nustato gimnastikos ir 
sporto kursą. Studentai šį kursą išeina per du metu, o Studen
tės per tris, \fyrar užsu^ hendbolu, ir 1.t. Mergaitės— 
ritmiška gimnastika, laun-tenisu, šokiais. Be to, besimokančioji 
abiejų lyčių jaunuomenė turi pamokas plaukiojimo, jojimo, golfo 
ir, pagaliau, pasivaikščiojimo pėsčioms. Bėgimas yra specialus 
vyrų sportas, o šaudymas ir fechtavimas..* privalu abiejų lyčių 
studentams. P.Orintaitė.

Akademikių moterų tarptautinė sąjunga.

Amerikos ir Anglijos akademikiųinicijatyva prieš aštuonis 
metus yra įsteigta tarptautinė moterų akademikių *) sąjunga. Šian
dien jai priklauso apie 35000 akademikių iš 27-nių šalių. Šios 
sąjungos tikslai—įvorių pasaulio tautų akademikių susipratimo 
ir draugiškumo reikalas, bendrų interesų reikalas, vispusiškas ben
dradarbiavimas, išvystymas simpatijos bei užuojautos vienų ki
toms, taip pat pakėlimas ir palengvinimas moterų veikimo moks
lo Srityje. ■ ■’

Si sąjunga yra finansišku atžvilgiu labai stipri ir dvasiškai 
gana aukšta Daiėga.

Liepos 27 d.^rugp. 2 d. (š. m.) |vyko šios sąjungos ket
virtas iš eilės visuotiniš suvažiavimas Amsterdame, iš 400 daly-, 
vių buvo 15Ö amerikiečių, be to didelis skaiČius iš Anglitos, lr- 
Jandijos, Pietų Afrikos, Kanados, Australijos ir kitų šalių. Šiemet 
prie šios sąjungos prisidėjo ir vokiečių akademikių sąjunga.

Didžiausias šios sąjungos veikimas pasireiškė įvairiuose 
skyriuose.

Akademinio lavinimo skyriaus—pi rmininkė yra norvege—iš 
25 kių akademikių sąjungų užpildytų klausiamųjų lapų surinko 
žinias, koki yra reikalavimai įvairių šalių universitetuose baigimo

’ . . • _» 'i' Ji-« ai * - ' & . * Ä . T

V?

e

i) Akadėmikės—mokslus baigusios moterys. P. O.

*
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dant nuo pirmųjų mokslo metu,-4aip, kad rezultate daktaro laips 
niui gauti reikalaujamų žinių kokybė yra labai įvairi.

Aukštesniųjų mokyklų lavinimo skyrius. Bio skyriaiiš pir
mininkė yra belgė—rūpinasi akademikėms filologėms (priklau
sančioms prie sąjungos) padėti susirasti atatinkamas vietas vie
šose ir privatiškose įstaigose, taip pat rūpinasi, kad filologės ga
lėtų atostogas švęsti užsieniuose ir tuo būdu toliau lavintis sa
vo srityje. .

Studentėms akademikėms studijų palengvinimo skyrius 
(Studienfreiplate) turi milijono dolerių fondą ir rūpinasi, kad 
gabios moters, savo šalies akademikių sąjungos rekomenduotos 
galėtų be vargo (dėl mater. pragyvenimo) tęsti savo moksliškus 
tyrinėjimus.

Prekybos, pramonės ir banko biuro skyrius ligšiol veikė 
ir turėjo didelio pasisekimo Amerikoje ir Anglijoje, kür jau daug 
moterų užima svarbias pramonės, prekybos ir banko vedėjų 
vietas ir jas labai gerai atlieka.

Tarptautinė akademikių sąjunga sąryšyje su atatinkamų ša
lių tokiomis pat sąjungomis—savo skyriais —laiko klubus plačia
me pasaulyje: Baltimore, Nowjorke, Filadelfijoje, Wašingtone, 
Montreal, Kanadoje, Briusselyje, Paryžiuje, Londone, Romoje ir 
Florencijoje, numatoma įsteigti ir Atėnuose. Šiuose klubuose 
akademikės, atsiunčiamos įvairiais reikalais iš sąjungos skyrių 
įvairių šalių, gauna ilgesniam ar trumpesniam laikui geriausio
mis sąlygomis užlaikymą. (

Šių metų sąjungos suvažiavimo Amsterdame atstovių pra
nešimai (iš 27 skyrių) duoda pilną vaizdą akademikių veikimo 
plačiame pasaulyje. Be bendro tikslo—jungti visas ąkademikes ir 
rūpintis jų bendrai dvasiškais ir materiališkais reikalais—atskirų 
šalių sąjungos turi dar savo atskirus veikimo planus.

Taip, pavyzdžiui, amerikietės stengiasi savo narius išauklė
ti ir politiškam gyvenimui, kad tuo būdu per protingai vadovau
jančias moteris galėtų padaryti įtakos j bendrą visuomenės nu
sistatymą, t. y. kad visuomenė turėtų progos teigiamai įvertinti 
moterų norus' ir pastangas išgauti sau lygią teisę įvairiose 
veikimo srityse.

Danės yra išsidirbusios planą, kaip reikia iš universitetų 
katedros teikti moksliškas žinias apie ūkio ir šeimininkavimo 
reikalus.

Italės yra padariusios su gydytojomis ir vaistininkėmis tam 
tikrą sutartį, sulig kurios sergančioms sąjungos narėms teikiami 
įvairūs palengvinimai.

Kanadietės yra suruošusios viename prerijų mieste meno 
; parodą. . ■

Vokiečių akademikių sąjungos pirmininkė siūlė planą dėl 
rinktinės moterų literatūros bibliografijos sudarymo ir taip pat 
nustatymo honorarų akademikių reikalams.

Cecho* Slovakijos akademikių sąjunga rūpinosi ypatingai 
savo tautos mokslo ir meno reikalais. ,
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Pats svarbiausias klausimas, kurį nagrinėjo šis Amsterdamo 
suvažiavimas, tai suderinimas vedybų ir akademiško' užsiėmimo 
(nuolatinio darbo savo specialybėje). Amerikietė Oilbreth, vienos 
didelės įstaigos vedėja ir kartu vienuolikos vaikų motina, pareiškė 
pozityvius savo patyrimo vaisius, kad dabar (ypač europiečių 
.moterų tarpe) perdaug ieškomi ir vertinami įvairus techniški pa

lengvinimai šeiminihkystės dalykuose,, o. morališki sunkumai, 
kurie neduoda suderinti vedybas ir užsiėmimą, lyg ir per d ėdami. 
Šiuo klausimu suvažiavimo posėdy daug _ buvo kalbėtą ir dėl 
galimybės ir noro suderinti vedybos su užsiėmimu nėbuVo jokio 
-abejojimo. Miss Hirth patiekė statistiškus davinius, kad iš 100 
ištekėjusių akademikių, kurios savo užsiėmime tikrai ir stropiai 
darbavosi, nė viena neturėjo jokių nesusipratimų su savo vyru 
dėl šeimyninių dalykų ir savo užsiėmimo, ir nė vienai neteko 
dėl šios priežasties pertraukti užsiėmimą. Taip pat buvo prane
šimas apie vieną vasaros mokyklą, kur mokė techniško namų 
ruošos mokslo ir tikslingo Vaikų auklėjimo; į šią mokyklą buvo 
priimamos akademikės su savo vaikais. Pranešta apie vieną 
universiteto katedrą, iš kurios buvo dėstoma apie namų tvarką 
sąryšyje su psichologija ir sociologija apie vieną institutą prie 
Smith-College, kuris išdirbo metodus savo gyvenimo susitvar
kymui tokioms moterims, kurios yra šeimynų motinos ir kartu 
turi visuomenini užsiėmimą. Suvažiavimo ginčuose išsiskyrė vis 
dvi pozicijos: amerikietės su techniškais, praktiškais išvadžioji
mais ir europinės, apsunkintos įvairių tradicijų ir problemų.

Po prancūzės advokatės Oimberg referato apie ištekėjusių 
moterų teises užimti bet kurią atsakomingą vietą įvairiose šalyse, 
taip pat daug ir gyvai diskutuota. Išklausyta dar daug įvairių 
kitų pranešimų.

Suvažiavimui buvo suruoštas susipažinimo vakaras: akade
mikės turėjo progos viena kitą pažinti ir susidraugauti. Vėliau 
aplankyta tarptautiška filosofijos mokykla Amersfoorte ir Ams- 
erdamo gamtos mokslų institutas.

Šis tarptautiškas akademikių judėjimas yra ne—feministiš- 
kas, jis tik nori patarnauti dviem aukščiausiems pasaulio gėriasim 
aikai ir mokslui. - « P. Orintattė.

* • • , • o - - _

Ciurichas.
Ciurichas (Zürich) su savo 200.000 gyventojų yra didžiau- 

* sias Šveicarijos miestas.
1519 metais įvyko reformacija, kurios atstovu buvo Cuingl i. 
Ciurich’e randasi vienintele visoj Šveicarijoj aukštesnioji 

technikos mokykla. Bendrai šis miestas yra aukštesniojo mok
slo centru,

Ciuriche yra didžiausias visoj Šveicarijoj Muzėjus ir didžiau
sias knygynas. Prekybos ir pramonės atžvilgiu Ciurichas vienas 
didžiausiųjų Šveicarijos punktų.
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Patsai miestas guli nepaprastąi puikioj nors ir žemoj vie
toj, Iš vienos pusės apsupa taip vadinamas Ciuricho kalnas/ iš 
kitos — Utli kalnas; vidury miesto Ciuricho ežeras. Tolumoj 
baltuoja apdengti amžinu sniegu Alpiai.

Oras čia labai sveikas ir tuomi pritraukia daugel į svetim
taučių. Kalbama Ciuriche vokiečių kalbos dialektu, kurį svetim- 
taučiams labai sunku suprasti. Dažnai įmaišomi ir prancūzų kal
bos žodžiai, net ir liaudies tarpe.

Gyvenimas kaip ir visoj Šveicarijoj ramus ir monotoniškas. 
Daug rūpinamasi apie gerą žmonių maitinimą, apšvietimą ir 11 
1833 metais atsidarė Ciuricho universitetas. Seniausias Šveica
rijos universitetas yra Bazely} įkurtas 1460 m. Šiandien čia skah 
tomą apie 1700 studijųojančių ir apie 500 laisvų klausytuoju.

Universitetas, kurio dėstymo kalba — vokiečių; turi sekan
čius fakultetus: Theologijos (7 Docentai), Medicinos (53), vete
rinarijos (9), Philosofijos I (33), Philosofijos II 35 ir Juridinis (9).

' R^.Zauberblataitė.■
• - . Ji • ■ . . ' . ’ - t {

Svarbiausias pranešimas!!!
“ ■ ‘t ■ ' . ■ . ' ■ • ' ■ " ' ■ . . . • •'

Turiu garbės pranešti gerbiamoms skaitytojoms, kad ?N. 
Vaidilutėj“ atsidaro naujas negirdėtas ir neregėtas skyrius. 
Jus jau turbūt įspėjote koks? Ne?! Na, tai pasakysiu. „N. Vaidi
lutė“ atidaro jtiokįt skrynelę*. „N. Vaidilutė“ nori po visų 
rimtų ir naudingų dalykų linksmai pasijuokti iš mOšų silpnybių 
ir šiaip iš tiktų ir linksmesnių gyvenimo riuotikių. Todėl visi, kas 
gyvas,, kas moka juoktis, skubėkite savo juokus siųsti į „N. Vai
dilutės® tJi^iį skiynęl^Ms^ jus mokate juoktis »N. Vaidilutė“ 
neabejoja, nes gimnazijos laikais, visur skamba linksmas jaunys
tės juokas. Bet gerbiamosios, nebūkite pavydžios ir malonėkite 
pasidalinti savo juoku su kitomis. Neužmirškite, kad juokas 
pailgina žmogaus amžių ir žemę rojumi paverčia.

„N. Vaidilutė“ imasi tarpininkauti ir todėl visos savo links
mus juokus siųskite į Juoką kuri jau pasirodys se
kančiame „N. Vaidilutės“ numeryje. Laukiančioji.

Brangiosios Sesutės!
Mes kiekviena norime, kad „N. Vaidilutė“ nuolat keltų mū

sų sielas idealų Pasaulin, prie Amžinojo Grožio...
Bet neužmirškim, kad šis vienintėlis mūsų moksleivių žur

nalas laikosi vien tik mūsų darbu, pasišventimu.
Męs ją mylime, o mylimam objektui juk niekas nenori ir 

nelinki blogo, bet trokšta vien tik gero.
Laiku neatsilygindamos sunkiai prasikalstam, nes trukdo-
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Taigi kiekvienos šventa pareiga surasti kuo daugiausiai aukų: 
ar tai rengiant koncertus, vakarus, ar naudojantis aukų lapais ir 
panašiai. ■

Kviečiame visas sesutes susirūpinti „N. Vaidilutės“ likim u, 
(nes jis juk musų rankose) ir su naujomis jėgomis, energija,, 
pasišventimu stoti j darbą. ; • Administracija.

7 Gauti raštaK
Mūsų laikų šventoji. 1927 m. Vertė J; Stankevičius. Iš- 

ieido P. Pociejus. ; '
Ankšti: Rytą — Salomėjos Neries eilėrašeių rinkinėlis 

išėjęs Šių mėtų vasario mėnesy. > . \ w
„Pavasaris“ Nr. 3 ir 4. — Katalikiškojo jaunimo laikraš 

tis. Red. J. Orušas. ' o’;; , ;
„Tiesos Kelias“ Nr. 3 — religijos bei doros ir visuo

menės gyvenimo mėnesinis žurnalas. Red. — Leidėjas prof. Kan. 
Dr. Pk Kuraitis*

„Karys“ Nr.JI, 12 —savaitinis karių laikraštis. Red. kap. 
Šakmenas.

Ateitis “ Nr. 1 mėnesinis moksleivių žurnalas. Red> 2. Ja- 
nuševičius*

„Šv. Pranciškaus Varpelis“ Nr. 3 — Lietuvos treti
ninkųlaikraštis. Red. 7šnzs Pr. Bizauskas*

„ jėga ir grožis“ Nr. 1 ir Ž. — Red. J* BdlČi^nas^ 
»Lögös“ r- filosofijos laikraštis, lt met., 3 Nr. — Red.

„Katalikų gyvenimo biuletenis“ — Red. Alėšk^vičius^

□□□□□□□□

i

Redaktorė: St. Ladygiėn^
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