
■»

g

c

VII metai

KAUNAS? J , / . ' / 7-- 1927 M.
’ • ’ ■’ ' ' ' ■ ' ' ' - ■ - • ' ■ 1 ■ - ' - . s V

1



■ 1

’ 1

#5

u
i'- -.«

IW?>
-**;■«*•■. 'M-fSi?*

»
U i

metams 
atskiras

■Sä SS^Ummm

į/.» • £

Vai

2



NAUJOJI VAIDILUTĖ
t MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS $

1927 m. ' Rugsėjio—Spalių VII m. t

Zanavykų. Ašara.
Mano darželis.
Eikš, berneli, į darželį 
Baltos rožės pražydės — 
Pakalbėsim, pasvajosim 
Tylus vėjas tik girdės.

. ■**

Aš neskinsiu tau rūtelių
Nei radastų raudonų 
Lai dar žydi jos daržely 
— Tai viliojimas k.tų!

X . ‘

Aš ne tave apipinsiu 
Baltų sniegenų žiedais 
Neviliosiu, nevadinsiu 
Rojaus angelo vardais.

Aš nepuoštu tavo rūbų
Mėlynąja žibute, 
Nepaliesiu tau nė veido 
Žalia rūtų šakute.

Aš nepinsiu tau vainiko 
Iš narcizų kvepiančių.
Neviliosiu žvilgsnį tykų
Nei apsvaigusių minčių.

Aš tik noriu pasiklausti
Ar patinka žolynai?
Ar žavės tave žiedeliai?
Ar nežydi dovanai?

Aš tik noriu pažiūrėti 
Tau į mėlynas akis...
— Spinduliai žiedų pase*’ 
Tamsją naktį išblaškys
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142 ' . Rudenėlis.
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Jau atėjo rudenėlis, žolės ėmė džiūti,
Tik rudens dar gėlės svarsto, būti ar nebūti.

Jau pagelto girioj medžiai, liūdni lapai krinta,
Žemė puošiasi; sidabrais kad aušra prašvinta, 

Pilkos nendrės palėk upę šnabždasi, svyruoja, 
Ir bangelės lyg nešiotės, nuobodžiai liūliuoja.

Nėr jau paukščių giesmininkų, kur jie pasidėjo?
Pasigenda jų medeliai, linguojami vėjo.

Dar tik pievos,.tartom našlės, liekanomis puošias 
. Lyg kad vasarą palaidot iškilmingai ruošias.

Žana.
Dainai.

Skrisk j padangės, skrisk Į beribes, 
Dainuže, mano, daina numylėta ’ 
Tu audrai siaučiant sieloje gimus, 
T u žiauraus skausmo lydėta.

Skrisk saulei šviečiant per mėlyną erdvę 
Per žydinčias pievas, laukus...
Ir audrai siaučiant, ir vėjui ūžiant, 
Nebūn lai tau kelias baugus. < 

Skriski prie saulės, skriski prie žvaigždžių, 
Pagauki jų šypsnį, meilės aidus, 
Ir tuomet grįžki į mano sielą 
Paskelbti jai laimės gandus!

Bet jei nerastum tu saulės šypsnio,
Jei nepagautom meilės aidų, 
O! nebegrjžki tuomet, dainuže! 
Negilink mano sielos skausmu!

J. Drungaitė.
Baltos lelijos.

į

Baltos lelijos, vandens lelijos 
Iš tamsių gelmių į dangų stiepias, 
Baltos lelijos vandens gražuolės, 
Žiedais snieguotais saulutei šiepias! 
Baltos lelijos iš juodo dumblo 
Gležnučiais kotai s gyvybę traukia, 
Ir nuo pat ryto lig vakarėlio, 
Kad jas nuskint kas rodosi laukia. 
Bet bukit sargūs, būkit atsargūs, 
Vandens lelijos dažnai vyliokės, 

_ Dažnai skinėją į dugną traukia, 
O pačios spindi ir saulei juokias.

a
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Kelionės draugė.

nuklotu taku.

liemenį.—
Pietvakarys vejas pakilęs iš giliųjų daubų skrido čionai, taršė 

mano plaukus, blaškė grakšciąsias šakas, lingavo puikiąsias 
gėles... —.

Putė vėjas iš tolimos šalies...
Paupy... ■■ 77
Bangos sveikino skaistųjį rytą, bučiavo žaliąjį krantą, šukavo 

\.;\?7';;-karklu>kasas.j\'<^
Raudo bangos, ka i auksinis s p i n d ulėlis jas glamonėjo, jo m s 

meilės pasakas audė...
Rausvutės, kaip aušros dukružės, jos skubėjo tolyn, lyg mer 

gėlė paskui skaistųjį sapną., tai spindulėlį vijos, tai pa
bėgusios jo vylių, skubėjo pasprukti... \

Žaidė bangos paupy...
Žibėjo rasų karoliai...
Žydėjo gėlės...

Sutikau aš tave šį skaistųjį rytą, sutikau pas raustančias saulės 
glėbyje bangas...

Sutikau ir norėjau gailėtis, kad tave sutikau...
Bet nebuvo kada...
Siela išgirdo artimą aidą, kuris viliojo iš širdies paslapčių gra

žiausius garsus ir supynęs iš jų amžiną meliodiją, paliko 
many dainą ..

Aš dainavau Tau dainą apie burtų šalis, apie laimę, dainavau 
dainą, kurią Tu savo sielos garsais sukėlei many ir ji pa
sidarė begalinė amžino lūkesio, meilės žavios daina.., amžina ..

Iš 1926 metų vasaros klajonių.

Žvejas.
Tolyn.» tolyn.z. tolyn... Kam taip toli iries», žvėjau? Jau saulė 

paskutiniais spinduliais nušvietė mūs milžinkapį ir, it nebekurs
tomas šventykloj aukuras, blykš t blyksi... užgęso.

Jau tyliai šlama susikaupę medžiai, lyg vakarinę maldą 
Šnabžda atsiskyrėliai vienuolia». Ir pilkos nendrės liūdnai pritar
damos linguoja. Nurimo ežeras. Nebematyti net žuvyčių žais
liai benardančių aplink mūs luotą. Tik maudos ežere raudonoji 
žara,.

Ilgu, kankinamai ilgu! Grįžk atgalios, i rėja u! Nebėra tikslo 
plaukt toliau. Lelijos jau nuskintos, vainikai nupinti... Vai, nebark 
mane, irėjaų, kad nuskyniau visas mūs ežero lelijas! Taip trum-

--Ä1
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144 Laimę atraduši.
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pas jųjų amžius, o aš dar jį patrumpinau nūnai. Mano ranka vir< 
pėjo, kai aš jas skyniau. Jų gailėjau, bet.., kitaip pasielgti nega
lėjau. Ar tu žiniai, irėjau, kad laukių aš brangiausi^ Svečio? Ar 
tų žinai, kad mielesnis man už visą platųjį_pasaulį?! Tai jam pri
skyniau tiek lelijų, dėl jo papuošiu savo ramus gėlėmis, kad, jis 
suprastų, kad jis atjaustų kaip jo ilgėjaus, laukiau...

Tad kam tu vis iries tolyn? Kode! gi negrįžti? Jau gieda 
mūs sode lakštutės. Aš taip mėgstu klausytis jų giesmių. Ten 
laukia jis. Aš prieš saulėleidį pareit namo norėjau, nes dar tu
riu papuošti ramus gėlėmis...

Irėjau, ko tyli? Ką tu matai melsvame tolyje?
— Ką aš matau? Matau aš tą, kurią iš tolo jautė ištroš

kus laimės ir džiaugsmų širdis. Tu daug turi gėlių. Duok vieną 
man skaisčiau šią ją ir balčiau šią ją leliją. Aš ją numesiu jai po 
kojų. Težino ji, kad ją aš išrinkau sau drauge vargingai žvejo 
buičiai. Štai, ji išskalbusi darbščioms rankelėms žlugtą laukia- 
manęs. Tad nesibark, jei aš numesiu jai po jos pailsusioms ko
jelėms tą baltąją nekaltąją leliją.

■ Kaunas, • ’.
1926 m. spalių 31 d.

Nasturta^
Laimę atradusi,

t ' , v

Ach, kokia graži vietelė! Kaip čia kvepia žolynėliai. Reikia 
į save gryno oro patraukti bent tris sykius. Gydytojo patarimas 
būk plaučiams sveikiau. Aha, kaip tik jaučiu geriau. Na, o dabar 
turiu pasižiūrėti, ką gi šitoji knyga rašo! Aha tai šis uždavinys 

.. .. .. .. KT ... H ZX-5 9
reikali nga isspręsti. Na pamėginsiu. ^—4 ““ a X-4-8 “ X2—io 
tai tokia sąlyga. Pirmiausia reikia pasiliuosuoti nuo vardiklio 
(trupmenos). Na kas čia taip gražiai sučiulbo? Oi, oi koks gra
žus paukštytis skrenda. (Liūdnai). Bet kaip jis vadinasi?., Neži
nau! Pasakyk tu man paukštyti ką tu čiulbi? Gal man žinelę liūdną 
atnešei?.. Gal iš manęs tyciojies? Ne, neklauso. Vien tik vieną 
ir tą pačią giesmelę sau * gieda. Dievuliau, kodėl man davei pra
rasti balseli! gal galėčiau, bent pritarti? Nei dainuoti... nei skam
bint aš nemoku. Neturiu nė kuo pasiguosti... Tad, paukšteliai, 
nors jūs savo gražųjį balseli leiskite į padanges, į pla
čiąją erdvę; gal išklausys jūsų balsus Visagalis ir man dalelę duos!

Čir-vir-vir-vir! ir nuskrido, besidžiaugiąs, > niekam jojo 
balsui neprilygstant

Niekas manęs neapkenčia: nei paukštyčiai, nei žvėreliai... ir 
žmogus, ko norėt, nekaip jaučia. Tad kur eiti, pasiguosti? Kur 
aš visą laimę, paguodą galiu rasti?...

Eisiu ten!,. Kur šviesiau, j rytus; kur saulės spinduliai ap
šviečia kaž ką neįmatomą. Eisiu ko greičiau gal rasiu ten, o laime, 
tdžiaugsmą!
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Laimę atradusi. 145

Viens, du... Ai! Kaip dygus gi kelias! Viens, du, trys..., ai! 
ai! — Grįšiu, nebeištversiu! Šit pilna koja dygių. Dar žingsnis 
ir grįšiu. Viens... nors duria eisiu! Traukia, traukia lyg išcentrinė 
jėga. Baigsiu eiti, ten gal nebebus jų, ten Šviesiau, ten och kiek 
daug paukštelių —virš... Kodėl tiek daug, ten įvairiais balsais čirena?

Kelionė ilga, varginga. Žiūrėk Čia duobė tokia baisi, žiūrėk 
dilgės, usnys... Tad dar greičiau ir pasukau dešinėn, kur siauras 
siauras takeliuks vien kvepiančiais žiedais, vien žemčiūgais klots. 
Dar greičiau prie ypatingos šviesos, žingsniuot pradėjau — prie 
Čia pat stovinčio paguodos — kryželio:* į kur paukšteliai skrido^ 
Skrido ir aplink plastėdami giesmeles giedojo.

Ö

Juodi debesys pavirsta dangaus žiedais, jei juos saulė 
bučiuoja*

Liedamas ašaras dėlto, kad nematai saulės, nepastebi nė 
žvaigždžių. ' '

Uždarę duris paklydimams, išvarysi t ir tiesą.

Kas nori daryti gera klebena duris, kas myli randa jas 
atdaras.

' • i . • ■ • • . .

. . ’ * ■ ■ r

Mūsų gyvenimas, tai kelionė į užjūrį, kurios metu nuolat 
susitinkame tarne pačiame ankštame laive.

Mirtis prives mus prie kranto ir kiekvienas nueisim savo 
keliu.
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Palangos šventė*}.
' ’ , • . • * ‘ . r , ’ r. ; -* • . , . •

Žavingai spindėjo juros putos ir svaigo įvairiaspalvių spindu
lių glėbyje/ Paslaptingai kuždėjo pušys bočių vėles beramin- 
damos. . ' ■ '

Laukė saulėtas rytas, laukė švelnioji juros banga brangių 
svečių. Oal tikėjos senovės karžygių: sulaukti, gal tyliajam sap
ne apsvaigusios pušys vaizdavos vaidilučių ir tėvynės dukterų 
būrius, slenkančius šviesiai s šešėliais pas Birutės kalną, savo 
tautos Motinos d vašiai pasig uo s ti gy venimo kovose, pasisemti 

įkvėpimo. Gal vaizdavos, kad jojo narsus Kęstučio ir
Vytauto kariai, kad plieno kardai švytravo jų rankose,: kad karš
ta brangios šalies meilė jų narsią krutinę siūbavo

Rinkosi skaisčios „Ateities“ j saulėtas vaišes. Ne karo 
trimitai, ne plieno žvangėjimas kvietė į puotą, bet bangų, su t ar- 
tinę ir gamtos grožio daina sutiko svečius, o Birutės dvasia vedė 
jaunas sielas į užburtą savo pilį*

Susirinko daug Tėvynės vyrų, daug tautos vadų, kurie 
klestėjo pirmaisiais žiedais A tei t įninki j o j, dabar išaugo tvirtais 

■ galiūnais. '
Rodos, matei, kaip spindėjo Šalmai narsiojo Kęstučio ir 

Vytauto sūnų, ne šalmai, bet meilės ir tvirtybės ženklas. Matei 
jaunų sakalų būrius, kurie savo jauna dvasia pasiryžę daug nu
veikti tautos gerovei...

Bet kodėl taip maža buvo matyt Birutės dukrų bendros 
Šventės ir laimės angoj? Ar jų nekvietė saulėtos Palangos šven
tės kvieslys? Ar neviliojo gražūs Ateitininkuos idealai? Gal 
sūnelį mažą supa, gėlėmis jo lopšelį dabina? Gal Birutės dvasia 
jau svetima jos gyvenimo siekiams. Gal kitokį vargai ir rūpes
čiai sutrukdė pasiekti savo Motinos rūmus.

O kaip laukė Birutė skaisčių savo dukrų, kaip giliai spin
dėjo ilgesio ašaros jos akyse. Kokių žavėtinų pasakų ji sekė 
apie dausų laimingą šalį, apie protėvių darbus ir žygius, apie 
motinos dvasią, apie lietuvės meilę, apie kilnų aukštą moteriš- 

' ■ kūmą*' ' •
Kiek ašarų brangių, kaip perlai išliejo per tas penkias nak

tis Jūratė. Kaip nuo kranto ji mojo savin, kaip mokė mylėti did
vyrių sielas. Žadino, kūrė galingą ugnį, kad ja uždegti žemės 
galiūnų širdis, apgobti jas dieviška palaima ir kilnia meile vesti 
tiesos, gėrio ir grožio keliais; ruošti tvirtus pagrindus tautos 
laisvei ir gerovei, išgrįsti juos teisingumo, ištvermės ir pasinau
dojimo akmenimis. Ji prašė kurti gintarų rūmus saulėtus šviesius, 
kad nušvistų Lietuvos šalelė...

Ar girdėjot^ Amžinųjų Idealų sesės, aidą Motinos sielos?..
’j žiūr. plačius At-kų Reorganizacinės Konferencijos aprašymus „Atei

ty“ Nr. ir „Židinys‘ Nr*
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Stefaniją Paliulytė Ladygienė buvusi „Nau
josios Vaidilutės“ Redaktorė. Gimė 19OO m. sausio 
25 d. netoli Vabalninku. Biržų apskr. Linksma, 
gyva, sąmoninga, savaranki. Ji spindi. savo 
gyvenimo kely. Tai vienintėlė sendraugę, kuri 
dirba visose kultūrinėse ir kai kuriose politinėse 
srityse, ypač ateitininkijoj; uoli šeimynos židinio 
kūrentoja, kilni idealų skiepintoja jaunųjų šir- 

dysna.

e
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148 Palangos švente.
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Atei tininkai, ar supratot Jus savo uždavinių kilnumą? Ar 
ryžtatės įūti tvirti, narsūs, galingi, švelnūs, dori? Ar pasižadat 
ištikimai tarnauti Kristaus idealams ir neįžeisti savo Motinos 

- Dvasios kitų moterų asmeny. Jūsų darbai, žygiai, karstos kalbos 
nueis veltui, jei savo elgesiu, žodžiu ir mintimi žeminsit moterį, 
paversdami ją savo žaisleliu. Jūs liksit tikri sūnus Motinos dva
sios gerbdami visą moters esybę, tą gražiausį ir auksčiausį Kū
rėjo tvarinį. . ,

«m i n . . ........ Ui  . ■■■■a™l I H I Hilf H .•■«■(■I Itin *"***aM^ _ , f 1

Naujųjų laikų vaidilute, Birute—at-ke sendrauge, studente, 
moksleive, kodėl taip maža žavėjo tave slaptinga saulėta Tavo 
motinos Birutės pilis.. Kodėl Tau labiau patiko naujų laikų 
tuštumo dvasia ir menki blizgesiai suviliojo mistinio susitel
kimo džiaugsmą. Iš didelio skaičiaus aMdų vos keletas gyveno 
idealų dvasia, vos keletas klausės šviesių senovės lietuvių šešėlių 
kalbos, vos keleto karščiau širdis plakė ir mintys pynės, raizgės 
savo esmės ir vertės bangose, uždavinių ir pareigų chaose ir 
kūrė konkrečius gyvenimo planus.

Mes iškilmingai atšventėm savo šventę Palangoj, intensy
viai dirbom begalvodami apie naujų formų lytis, naujas gaires. 
Bet prisipažinkim atvirai, ar išskrido iš mūsų sielų daina, sutar- 
tinę dvilypė at-kių ir at-kų sielos kūrybos, kilnumo, idealizmo 
daina? Ar patenkintas dangus mūsų auka? Ar viena dalis kon
ferencijos (moteriškoji) nebuvo tik tam, kad padidinti skaičių 
dalyvių ir savo payiršutinumu, savęs žeminimu žavėtų antrąją 
dalį (vyrus).

Deja... Neskrido aukuro ugnies liepsna dangun. Nepriėmė 
jos Visatos Valdovas, nes ne kilni sutartinė moterų ir vyrų sielų 
tyrumo, grožio ir idealumo ją siuntė...

Nežeminkime Brangiosios Draugės, savo vardo, nevirkdy- 
kim Motinos Dvasios, nerūstinkim Dangaus Valdovo, kuris jsakė 
moteriai pešti pasauliui šviesą, šilumą, tyrą linksmumą, pašiau- 
kojimą, meilę...

10
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Tamsus vėlus rytas. Stori debesys .'lyg
žemę. Šventorius užpustytas pageltusiais lapais.^Iš. bažnyčios 
išėjo sulinkęs senas kunigas. Pakėlęs galvą pažiūrėjo į plentą. 
Ten perkūno triukšmas. Skubiai pralėkė raitelių burys^ paskui 
juos su trenksmu slinko sunkios armotos, ien vėl vežimai, o 
pašaliais pluokia purvini žmonės su vaikais, našumais. Visi sku-

sniavo klebonijom
Tėveli, Burokienė atėjo, — pasakė įnešusi pusryčius jau

na senelio augintinė.
įleisk ją.
Nedrąsiai įėjo jauna moteriškė, — Tegul bus pagarbintas...
— Per amžių amžius. Na, o kas Burokien? _
— Tai aš, tėveli, norėtau, kad išklausytut mus tėvo iš p a* 

' žinties.
— Ar blogesnis?
— Vis toki s. Bet toki laikai, tėveli. Dievas vienas žino, 

kap gali i buc. Prūsas jau ateina;ir mes norėtum kur pavažiuoc, 
cik su tėvu nežinom. ..

— Taigi. Gali numirt senis. Aš tuoj ateisiu.
— Dėkui, tėveli, — pabučiavo ranką ir, geriau -skaroti su-

sisupus išėjo. \ w . ..
Seneli s atsįdu s o ir nulei dęs gal vą pamąži kam šči o damas 

kaž ką galvojo. Žili plaukai puošė susirupiriušfą, raukšlėtą kaktą.
Iškišęs galvą pro duris ir pasakęs kur einąs, išėjo.
Aldutė iš savo kambario žiurėjo į knibždantį plentą. Jos 

tamsios akys pridengtos ūkanomis, o kakta sako, kad ją rūpe
stis vargina.

Jaunasis kunigas jau pasirengęs išbėgti. Pasiliks vienas 
senas jos globėjas visos naštos vilkti. Gal dar kas jai rūpi? 
Atsirėmusi j sieną, žiūri mergina j tolį ir nieko nemato. Tik 
vienas šiek tiek aiškesnis paveikslas nuolatos vaidenasi...

Šiurpus vėjas ūžia tarp medžių šakų ir nešioja pageltusius 
lapus. Tamsa jau slepia horizontą. Sodo takeliu Aldona lydi 
seną globėją ir paprasta kalba stengiasi nuvyti jo niūrias 
mintis. . . f .

r— Tėveli, kaž kas užjojo į kiemą, tarė staiga nugirdusi 
arklio trypimą kiemo >

— Tür būt koks kazokas.
Abudu pasuko kitu takeliu. .Pririšęs prie tvoros arklį, joji

kas stovėjo ties klebonijos durimis. Suspindo Aldutės akys, o 
nesuvaldoma širdis lyg smarkiau sujudėjo.

11



150 Nepažįstu.

— O kas ten? paklausė neprimatydamas senelis.
Ponas Viktoras.
Tai aš, tėveli! sušuko jaunas, aukštas kariškis,

" —* Iš kur čia atsiradai, Viktorėli?
•W Et; tėveliu bėgam lyg zuikiai nuo vokiečių, kalbėjo toliau 

sveikindamasis Viktoras. — Užsukau į jus. Buvau ir namieuž- 
jojęs, bet nieko neradau. Namiškiai išvažiavo šiandien ryte. 
Šeimininkauti paliko Juozus. O jus niekur nebėgsit?

— O kur bėgti? Kaip pasiliks mano parapija?
— Ar vikaras išvažiavo?
— išvadavo, ■.

Visi nutilo.
; Rytoj gal jau vokiečio sulauksiu

— Bus, kaip pievas duos.' '■
Vėl nutilo. Sunku kalbėti, kada kiekvienas mąsto apie sa

ve ir rytojų.
Visi susėdo mažam salionėly. Aldona užžiebė žiburį. Vik

toro akys ją sekioja. Ji išbalusi, juodos akys žiba.
Kunigas parėmė galvą ir paskendo mintyse.
—• Ar tamsta nebijai pasitikti? paklausė pusbalsiu Vik- < 

toras.
— Ir ko gi? Ar vokiečiai ne žmonės, atsakė liūdnai nu

sišypsojusi.«
— Vis dėlto priešai.
— Juk vokiečiai žino, kad mes ne rusai.
— Bet karas. Bus daug vargo.—
Neatsakė nieko.
— Jau reikia man joti. Turiu pasivyti savo pulką, tarė po 

valandėlės karininkas.
— Prašau palaukti. Tuoj paduosiu vakarienę, ir pati iš - 

si skubino.
Mhžai kalbėjo ir per vakarienę. Kunigas gerdamas arbatą 

žiūrėjo į stiklinės dugną, o Aldutė vengė Viktoro akių. Paga
liau pakilo.

— Aldute, išleisk Viktorą. Aš jau neisiu oran, kalbėjo se
nelis bučiuodamas vaikino galvą. Jo akyse sužibėjo ašara.

— Keliauk sveikas, vaikeli, ir sugrįžk laimingai!
Sunku pasidarė Viktorui. Balsas užkimo. Dar kartą pa

bučiavęs Senelio ranką, išėjo su Aldute pro duris.
Žirgas neramiai trypė. Atsisveikindamas Viktoras pažiu

rėjo j merginos akis. *— Ar lauksi manęs y Aldute? Ji tik nusi
šypsojusi atsakė: „Keliauk sveikas ir laimingai sugrįšk!* Stip
riai suspaudęs jos ranką staiga pabučiavo.

Žirgas vėju nunešė jauną raitelį. Prie vartelių rymojo mer
gina įsižiūrėjus ton šalin, kur jis dingo. Sieloj buvo nepaprästa. 
Ji jautė, kad kažką pasakė, pažadėjo tam raiteliui.

Viktoras buvo vaikystės dienų draugas. Ji augo pas ku
nigą dėdę; Jurgitą, o Viktoras buvo nedidelio dvarelio sąyiniiiko 
sūnus. Kunigas dažna i su augi nf įne aplankydavo Sušinskius,

12
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o šie dar dažniau būdavo klebonijoj. Aldutė šiemet baigė gim
naziją, o vyresnis už ją Viktoras jau dveji metai kaip leite- 
nantas.: < ,

Šaltas su lietum vėjas varė Aldutę į vidų. Kunigas taisė
si gulti. Mergina ilgai klūpojo prieš kryžių paslėpusi veidą ran
kose. Klausėsi vėjo ūžimo, šakų girgždėjimo.

Brėkšta rytas. Kaž kas smarkiai daužo duris, kiemas pil
nas garsų, Į Aldonos duris beldžia šeimininkė: ÄPanele, vokie
čiai duris laužia!“ Aldoną pašoko ir dirstelėjusi per langą pa
matėtarpdury stovintį kunigą.

— Ar nėra pas jus rusų? klausia vokietis.
— Nėra, atsakė kunigas.
— Lügen sie nicht? vėl klausia protestantas.
— Nėra, tvirtai atsako kunigas. ? .
Toliau prie tvartų pasigirdo kiaulių žviegimas ir vokiečių

.... šąuksmaL .\..į ■'
Vokiečiai juokiasi, kunigas pasiklausęs eina į ten;
Vistiek, kunige, kiaulių nerasi, sako vokietis.
Greit apsirengusi Aldona nusekė paskui globėją. »O Jė

zau“suriko mergina bėgdama, pamačiusi kaip vokietis stūmė 
senelį nuo karvės, kurią tas norėjo užstoti/

— Cho, cho, cho..* —' juokiasi — Und Fräulein ist da.
Gegužės popietė. Saulės spinduliai landžioja tarp medžių 

šakų. Žemė padengta vyšnių sniegu.
Prie lango sėdi kunigas su jaunu vokiečiu. Senelis seno

kai negaluoją. Jaunas karo gydytoias dažnai aplanko ir bando ? 
sustiprinti jėgas, Vidutinio ūgio, tamsaus veido vyras kalba 
lenkiškai. °-...
— Ar poznaniečiai jau daug apvokietėję? klausia kunigas.

— Taip, reikia pasakyti, kad nemaža jau priėmėm tos dva
sios, bet dar nebaisu,

— Tamstos tėvas irgi buvo gydytojas?
— Taip, gydytojas.
— Ką tamsta palikai namie?
— Motiną, sesutę ir jauną broliuką, sako liūdnai vaikinas.
— Tėveli, gal jums ko trūksta? įėjo Aldona.
— Žinai, paduok mums, Aldute, su ponu daktaru arbatos. 

Išgersi tamsta kartu?
. . . — Dėkui.

Senelis kalba apie orą, sodą, ūkio reikalus. Linksmas, kad 
turi su kuo paplepėti. Abu geria arbatą. Aldona priebuty sta
tinėją, tvarko gėles.

— Aldute, gal parodysi mums su p. daktaru, kaip tu tvar
kai šiemet sodą?

— Prašau, jei tik malonėsit. Bet tėvelis pavargsit.
— Aš padėsiu eiti, sako p. Dembskis, paremdamas senelio

■ ranką.
— Nepavargsiu.

'■■■■/ — Tai prašau... ;
i
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Senelis eina tarp dviejų jaunųjų. Aldona pasakoja kur 
bus, kur žydės kokios gėlės.

■-i Čia rožių alėja, p. daktare, sako kunigas. — MataĮ mano 
panelė labai mėgsta baltas radastas, tai dar gimnazistė būdama, 
nusodino visą taką radastais. Štai jos ir altana, kalbėjo rody
damas šalta ratu suaugusias radastas. ~ Vidury stovėjo stalas ir 
suolelis. Žemėj žydėjo žibuoklės. — Matai, jos ir altanos’ kilimas 
iš gyvų gėlių.

P. Vladislovas šypsodamasis pažiurėjo į merginą Ji nu
suko akis į šalį: „Et, teveli, pasakoji visokius nebūtus daiktus“

— Kaip tai nebuitis? Gal dar išsiginsi savo skonio. Ar ne 
tu išprašei, kad kleboniją nutepčiau baltai? Kad tarp žalių 
medžių mirguliuotų, kaip tu sakai, balti rūmai. Che?...

■ ■ — Ėt ■
— Na, na. O kur tayo narcizai šiemet viešpataus !
— Aš jau nieko nerodysiu. Vis juokiesi iš manęs, j tėveli, 

sako besijuokdama.
— Na tai rodyk daktarui, ne man.
Nieko neatsakiusi ėjo toliau. Apžiūrėję sodą, daržus, lau

kus, grižo uamo pavakarėj. Daktaras atsisveikindamas, kaip 
paprastai, pažiurėjo merginai į akis. Aldona nežiūrėjo į jį, bet 
nuolat mate tą žvilgsnį. _

Lakštingala užsuokė paprūdėj. Aldutė prie lango rymo
dama, įsmeigusi akis j sodo tamsą, spaudė rankas prie krūtinės. 
Oi nerami, nerami širdis... Taip sunku. Vladislovo žvilgsnis ir 

• dabar įsmeigtas į ją. Širdį staiga užliejo malonus jausmas, bet 
štai—ir vėl kaž ko neramu, širdis dreba.

■. ■ g . . . •• ■ . ■ ■

— Kas yra? Kodėl negaliu nusiraminti?— Akys žiba, aša
ros veržiasi. Turiu save nugalėt! Kaip gera būdavo seniau 
ramiai svajoti... ir tik kaž ko tyliai, slaptai ilgėtis... — Vėl maloni 
svajonė liūliuoja; ramiai žiūri į tolį ir mato tas akis. Papurtė 
galvą -— Kas man darosi?!— Nori verktt Lakštingalos suokia, 
žiogeliai čirksi. įsmeigusi akis į dangų atsiklaupė. Iš vargs
tančios širdies kilo malda... Pagaliau nusviro galva ir užsnūdo

a

(Bus daugiau).

R. žagare,
Kadaisia dar nežinojau, kad esu trumparegis, kartą, užsi

dėjęs akinius pastebėjau, jog visi daiktai paartojo. Rodėsi man 
lyg pasaulis dvigubą dalį man skiria.

Panašiai būną kai žiūrim į pasaulį sielos akimis. Jaučiam 
jį taip artimą sau, taip mus apgobiantį, lyg būtume tik ką grįžę 
4 savo tėvynę. Tąsyk jis mums priklauso, panašiai kaip mums 
priklauso smuikas tik tada, kada sugebam jo skambėsi pagauti.

T"
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Mistika ir vokiečių moterys.
Literatūroj sutinkam moteris gan vėlai. Tai pilnai 

suprantama iš jos lyties ypatybių ir gyvenimo skiriamų uždavi
nių. Daugumoj jos darbu priklausomos vyrų, pririštos prie šei
mynos ir namų ir auklėjamos tiktai Šeimynos ir namų reikalams. 
Taigi užsiimti kokia norint dvasine darbuote jai ilgai negalima 
arba net uždrausta. Ir tas jos gyvenimas namie irgi nekoks. 
Vyrams buvo duota teisė net mušti savo žmonas, kurios ir šiaip 
fiziniai nukentėdavo, nes būdavo priverstos dirbti sunkiausius 
fizinius darbus, kurių vyrai vengė. Šeimynos būdavo la

is jos gyvenimas namie irgi nekoks.

fiziniai nukentėdavo, nes būdavo priverstos dirbti sunkiausius 
fizinius darbus, kurių vyrai vengė. Šeimynos būdavo la 
bai didelės, nuolatiniai gimdymai su baimėms ir vargais be laiko 
išsėmė moterų jėgas. y

Mes žinom kad garsiojo tapytojo Albrechto Dūrerio 
(1471’—1528: kaip matyt, ateinančiais metais švęsim 400 metų 
sukaktuves nuo jo mirties. Nepraleiskim tos puikios progos su
sipažinti su tuo paišytoju ir tapytoju, kuris* mums paliko ypa
tingai gražių Šv. Panelės atvaizdų. Paprašykit, nuolankios skai
tytojos, „Naujosos Vaidilutės“ Redakciją, kad minėtų tas su
kaktuves (tėvas sulaukė 18 vaikų, o Konradas Stromerių šei
mynos galva Nūrnbergo mieste turėjo iš trijų žmonų 33 vai
kus, iš kurių vienas sūnus sulaukė 15 vaikų, o vėl vienas iš 
šių-^18. Vienas tos šeimos narys Ulman Stromer turėjo 9 vaikus 
ir seselę, kuri ištekėjo Į 5-tu s metus eidama ir iki savo amžiaus 
25 metų davė gyvybę aštuoniems vaikams. Entririgęno miestely 
prie Tübingeno (Weirtembage), penki bajorai drauge turėjo 100 
vaikų, t. y. kiekvienas apie 20. Nūrnbergo miesto metraščiuose 
1483 metams pasakojama, kad per vienus metus užgimė 34.000 
(!) vaikų t. y. dvigubai tiek, klek buvo galima laukti.

Tiesa, ne visi tie vaikai užaugo, nes didis tų laikų nehi- 
gieniškūmas negailestingai išplėšdavo iš šeimų tarpo daugybes 
vaikų. Pav , iš 53 vaikų, kurie per pusantro šimtmeęio užgimė 
Frankfurte (prie Maino) ir kurių likimą mes galime sekti, tik 
18 ilgiau gyveno už savo tėvus ir tik 12 iš jų galėjo vestis. 
Kolmare (EIsacijoj) per vienus metus mirė 777 vaikai, tai nepa
prastai daug, turint galvoj tai, kad tada šis miestas bu vo nekokio 
didumo. Ir Dureris pasakoja, kad dauguma jo brolių ir seselių 
ATiksfi rriire. v ■

Iš XII š. vidurio girdėti, kad vaikai sudarė tik apie 1 % 
visų gyv. Šis nuošimtis vėiybesniais viduramžiais augo iki l,6°/0. 
Bet ir tai nebuvo daug.

Taip pat menka buvo pagalba ir gimdančioms. Kai motina 
buvo pavoju j, tai gydytojai, kurie daugiausiai buvo ne koki, pa
sistengdavo išgelbėti vaiką, o ne motiną, priešingai šių dienų 
praktikai.

. vidI u r i o girdėti, kad vaikai sudarė tik apie l0/0
nuc 

uvo 
t me

išimtis vėiybesniai s vidurar 
daug.
inka buvo pagalba ir ginu

nžiais augo iki l,60/0. 

iančioms. Kai motina
, tai gydytojai, kurie daugiausiai buvo ne koki, pa-
išgelbėti vaiką, o ne motiną^ priešingai šių dienų
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Siaurės Europoj kartais vyrai parduodavo savo žmonas ir 
dukteris.

Moterys, pasibiaurėjušios tokiu vyrų pasielgimu nerasdavo 
reikalo būti jiems perdaug ištikimos. Užsilikusiuose iŠ tų laikų 
raštuose užtinkant nemaža aprašymų, kad moterys atsilygindavo 
vyrams neištikimybe. Ir vaikaiMnepasižymėdavo didele savo tėvų 
meile, kas bent iš dalies suprantama iš netikusių tėvų su jais 
pasielgimų.

- Ypač motinos labai kentėjo nuo savo vaikų nedėkingumo, 
nes jos neturėjo fizinio galimumo sudrausti jaunus išdykėlius, 

Ir jų išsilavinimas buvo labai apverktinoj būklėj. Dar šiaip 
taip buvo mokomi vaikai, bet mergaitėmis nedaug kas rimtai 
rūpinosi. Štai Albi Sinodas 1254 m. randa, kad daugelis tikin- 
čiųjų vien dėl Bažnyčios mokslo nežinojimo pasidavė herezijai. 
Dėlto tėvų pareiga siųsti vaikus nuo 7-tų metų sekmadieniais 
ir Švėntadiėniaiš j bažnyčią, kur jie išmoktų „Tikiu“, „Tėve 
mūsų“ ir „Sveika Marija“. Tai menkas mokslas, ir tai tik priei
namas vaikams, mergaitės gi ir to negauna.

Tiesa, kai kurie valdovai įkūrė mergaitėms atskiras mo
kyklas — internatus, kur pakliuvo tik juokingas mergaičių nuo
šimtis ir tai tik iš bajoriškų Šeimynų.

Bendrai, prieš riterių kultūros laikotarpį, moterys nebuvo 
laikomos ypatingoj pagarboj; vyrai jas dažnai išnaudodavo ir 
Bažnyčia, kovodama su nuodėmėmis dažnai blogai vaizduodavo 
moterų dvasios ypatybes ir kūno grožį. Jau Anselmas Kanterburie- 
tis (1033—1109) Arei vyskupas, Anglijos primas, žinomas Bažny
čios mokytojas, vadina moterį ^saldžia blogybe velnišku fakelu 
ir sielos mirtimi“’j o Hildebėrtas (1056—1133), arei vys kūpąs ir 
filosofas, moterį vadina „vipera pessima^ fossd tiovissitita mota 
lacuna“ ir t. t. Ir Honorius Augsburgietis (kuris mirė prieš 
1153) išsireiškė, kad iš 1000 vyrų* gal vienas išmintingas, o iš 
moterų — nė viena Dievui nepatiks „de mulieribus vero nuliu 
invenitur quaė placeat Deo“.

Dar daug yra tokių nuomonių, kurios gan blogai • nušvie
čia moterį. Kai kurių Bažnyčios atstovų nuomonė persimetė ir į 
pasauliečius, kurie ne vien atkartojo minėtus ir kitus išsireiški
mus, o dar blogesnių išrado, pav., Provence, pietų Prancūzijoj 
patarlė sako: vLi femo noun coun gena t. y. „Moteriškė tai ne 
žmogus“. Tais laikais toną davė filosofai, o tie buvo vienpusi
ški intelektualistai; entelektualižmas gi, kaip žinom, dėl tokių 
savo ypatybių nemoka objektyviai įvertint moters charakterio

Kai kurie scholastikai pareiškė, kad moteris negalinti turėti 
žinių ir išminties ir tokiu būdu negalinti atsiekti absoliučtaus gė
rio. Tobulą idealą tegali pasiekti vyras. Moterys tų laikų in
teligentų akyse buvo tuo tinkamesnės ir geresnės juo jos buvo 
vyriškesnės ir šaltesnės. Kad vyrams geriau patiktų jos elgda
vos labai „vyriškaiorganizavo sau turnyrus ir kitas dvikovas, 
nešiodavo ginklus ir t., t
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Žinoma, ne visi scholastikai laikėsi tos nuomonės, kuri 
daug bendra turi su mūsų laikais pareikštomis mintimis Otto Wei- 
ningerio veikale „Geschlecht und Charakter“, kur tvirtinama, kad 
vyras juo vertesnis, juo mažiau jame elementų, kuriais pasižymi 
moteris. Šita gan neprielanki moterims nuomonė šiek tiek -pa
sikeitė ihoterų naudai ten, kur ėmė klestėti» riteriškoji kultūra. 
Riteriai, arba, geriau sakant, jų poetai, aukštai iškėlė jas, kiek 
įmanydami joms tarnavo ir kitus išmokino joms ištikimai tar
nauti. .

„Mes mylim gėles ir brangius akmenis, bet moterys~yra 
puikesnės hž sidabrą ir brangesnės už auksą“, sako vienas tų 
laikų poetas, šitoks moterų kultas atsirado pirmiausia pas Ro
manus, ypač Provence pasiekė aukštą laipsnį, iš kur išsiplėtojo 
po visą Prancūziją, per Flandriją veržėsi k žemutinę Vokietiją ir 
keliavo Reinu aukštyn į pietų Vokietiją. Šita atmaina ėjo labai 
pamažu ir palietė pra džio j tik bajoriškos kilmės. moteris. 
Kokioj aukštoj pagarboj jos buvo laikomos matyt iš to, kad 
jos buvo vienas esmingų tikslų, kuriems riteriai tarnavo. ?Mon 
Dieu—moti Roi—ma Dame* ,toks buvo francūzų riterių šūkis, ku
rį pasirinko ir kitų kraštų feodalai. Dar daug laiko turėjo pra
eiti, kol ir miestelėnės moterys ir kitos buvo traktuojamos ly
giai taip, kaip iš aukštesnių luomų kilusios Bažnyčia Kai kur 
labai energingai prisidėjo prie atitaisymo moterims padarytų 
skriaudų.

Iš viso to aišku, kad iki riteriškos kultūros laikotarpio 
moterys neturėjo tinkamų sąlygų bet kokiai kūrybai. Ir pati piiies 
dama dar nebuvo produktinga. Visai kas kita su moterimis, 
susitelkusiomis vienuolijose. Ten jos atsipalaidavusios nuo šei
myninių vargų galėjo ramiai Šviestis ir rengtis kūrybai. Del to ir 
mus nestebina, kad pirmosios rašytojos kilo iš vienuolių tarpo, 
I tuos vienuolynus jas vedė kartais pašaukimas, kartais ir taip 
susidėjusios aplinkybės, iš kurių pažymėtina ypač viena būtent 
neturėjimas progos ištekėk , Kryžiaus karai, savitarpio ne
sutikimai, dvikovos, kiti panašūs neramumai ir ne visuomet blai
vus gyvenimas žymiai sumažino vyrų skaičių. Tokiu budu buvo 
daugeliui moterų atimta galimybė ištekėk. Taip pat susirinko 
nemaža našlių ir tokią moterų, kurias vyrai buvo pametę. Tad 
jos buvo priverstos arba tarnauti (pav., viešbučiuose, Herbergen 
ir kitur), arba stoti į vienuolynus, arba nedarydamos apžadų su
sirinkti prie bažnyčių įkurtuose joms namuose. Ten, jos va
dinamos bėgines užsiėmė rankdarbėliais, sodininkyste, ligonių 
slaugymu ir tt Šie bėginių namai, kuriuos įkūrė Lambert lė Begue 
(arba Beghe, t. y. »mikčiotojas“, kuris mirė 1187 m.) pirmą sykį 
Liėge, Belgijoj, rado daug pritarimo. Pačiame klestėjimo laiko - 
tarpy Belgijoj buvo 94 toki narnai, iš kurių vien Liėge 20, Jų 
atsirado ir Holandijoj, Prancūzijoj, Vokietijoj. Ir XIV, XV š. dau
guma vokiečių miestų turėjo tokius namus. Frankfurtas jų turėjo 
57, Strassburgas Ö0, o Kölnas net 141. • • • ■ ' k ‘ ‘ ? . • • . . .

JUM.
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Bėginės buvo Įvairių ordenų, kaip pa v., augustinų, pran
ciškonų ir dominykonų globoj, kurie stengėsi vesti tų namųbė- 
gines tikruoju keliu, kas kartais buvo labai sunku, nes ir ište
kėjusios moterys i galėjo laisvai prie bėginių prisidėti neiŠsižadė- 
damos nei savo šeimos, nei turto. Grįžimas į pasauli buvo lai
svas; klauzūr os nebuvo. ; Del atsiradusių juose prieštaraujančių 
Bažnyčiai idėjų bei pastangų ir dėl kai kur pasitaikančių doros 
nupuolimų Vienne’os consiliumas 1312, panaikino visus bėginių 
namus. Tačiau vėliau popiežius Jonas XXII (1249—1334) vėl 
leido joms gyvuot. jo laikais tuose namuose gyveno apytikriai 
apie 200.000 moterų.

Kitos stojo tiesiog į vienuolynus darydamos visus reikalin
gus apžadus. •.

Bet norinčių įstot buvo daugiau, negu vienuolynų, galinčių 
patenkint visus jų prašymus, nes ne visi ordenai išsyk Įkūrė ir 
moterims vienuolynų. Kitos moterys neturėjusios progos pa
kliūti į moterų vienuolynus iš didelės vienuoliško gyvenimo 
meilės persirėdė vyriškai ir stojo j vyrų vienuolynus, kaip pav., 
Šv. Hildegunde, kuri išbuvo net pora metų tokiam vienuolyne.

Metams slenkant ordenų vadovai patenkindavo moterų pra
šymus. Tokiu būdu ėmė tarp 1100 ir 1250 m. moterų vienuo
lynų skaičius sparčiai augt. Vien Vokietijoj per tą laiką jų skai
čius šoko nuo 150 iki 500. juose — blaiviai apskaitliuojant, tais 
laikais tilpo virš 0°/0 visų moterų (sic ). Vienuoliško gyvėnimo 
ypatybės palengvino literarinį darbą, jau anksčiau vyrų vienuo
lynai buvo pasižymėję net labai didele literatūrine kultūra, k. a. 
Fulda (Hrabanus Maurus), Weissenburg (Otfried), Sankt-Gallen 
(Notker) ir t. t, dabar buvo atėjęs laikas ir vienuoliėms paro
dyt savo gabumus.

Moterys bendrai mėgsta atpasakot kasdieninius atsitikimus 
siaurame šeimynos rately, sekti vaikams pasakas ir tokiu būdu 
įpranta išsireikšti epine forma, pav., romanas jai labai tinką, nes 
juo galima ramiu būdu ir nesivaržant savo jausmus ir pažiūras 
išreikšti, nuotykius išpasakot. Ne mažesnės ■ reikšmės moteriai 
turi lyrika, kuri jai padeda įsiknisti į savo jausmus. Daug sun
kiau jai pasireikšti drama, nes jos būdas ne visai dramatiškas. 
Ji mėgsta laikytis toliau nuo pasaulio trukšmo ir dažriai negali 
ar nenori apimti daugybės žmogaus gyvenimo pasireiškimų. 
Bendrai moteris nelinkusi į dramų rašymą; iki šiai dienai -netu
rim vos keletą dramatikių,

Savo siužetus moterys dažniausiai ima iš šeimyninio gy
venimo. Aprašydama ji turi beveik visada šiokią tokią tenden
ciją — šūkis menas menui — jai yra svetimesnis, negu vyrui. 
Mėgiamiausia jos tendencija, einant jos lyties pašaukimu—-auklė
jimas; o svarbiausias motyvas, iš kurio visa eina ir į kurį visa 
veržiasi — meilė. Medžiagos atžvilgiu moteryš labai ilgai buvo 
vyrų sudarytų tradicijų įtakoj, iš kurios palyginamai vėlai pasi- 
liūosuoja/ Tokia dvasinė emancipacija, yra galima tik ten, kur 
moteris nors iš dalies socialiai yra emancipavusi, o tai įvyko
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tik neperseniausiai, dėl ko ir moterys lig šiol negalėjo pilnai pa
sireikšti. •

Kalbant dabar konkrečiai apie pirmas literatūroj, pasižy
mėjusias moteris *) tenka pirmoj eilėj paminėti Hrotsvitha von 
Q anders heim (Hrotsuith,Hrotsvit). Hrotsvita yra kilusi iš Sak
sijos, kur gimė apie 935, aukštos kilmės šeimoj. Jiįstojo į 
Gandersheimo vienuolyną (10-to šimtm. pradžioj Vokietija jau 
turėjo apie 300 vienuolynų, iŠ jų 80 moterų), kuris turėjo ank
štųsąryšių su Saksijos karališkąja šeima ir kuriame buvo 
susispietusios Saksijos aristokratės. Mokslini savo išsilavinimą 
gavo iš Gerberg, imperatoriaus Otto I. ainės. Plačiai buvo 
išsilavinusi, pasižymėjo šviesiu protų, moterišku kilnumu ir 
dvasišku aristokratiškumu. Ji yra reikšmingiausia tų laikų mo- 

.. t erų figūra. Mirė po 972 m*
Ji buvo poetė iš prigimties. Jinai parodo didelių formali

nių sugebėjimų ir entuziastiškai vykdo savo uždavinius, kurių 
svarbiausias buvo išstumti iš vienuolynų mokyklų Terencijaus 
raštus. (Publius Terentius Afer, kuris gimė tarp 100 ir 185 m. 
pr. Kristaus gim, Kartagoj ir mirė 159 m. Graikijoj ar kelionėj 
grįždamas iš to krašto). Terencijus tarp 166 ir 160 m. pastatė 
šešias komedijas, kurios gal savo sąmoju kiek atsilieka nuo 
Senesniojo Plautaus kurinių, bet juos viršija savo dideliu mokėji
mu charakterizuoti. Šios komedijos buvo visu viduramžiu gerai 
žinomos ir su pamėgimu skaitomos net moterų vienuolynų mo
kyklose, nors savo šiužėtais, pasi žymėjiusiais „riebumu“ visiškai 
netiko auklėjimo tikslams. Drąsi Hrotsvitha ryžtasi jas išstumti 
iš mokyklų. Uždavinys buvo sunkus, nes Terencijaus raštai 
buvo perdaug įsigalėję, net Notker Lobco, geriausias ankstyve
snio viduramžiaus vokiečių kalbininkas ir vertėjas, išleido vie
nuolynų mokyklų reikalams jo „Andria“. Savo tikslui pasiekti Hro
tsvitha parašė panašiai į Terencijaus kalbą, bet dorovingesnio turi
nio dramas. Jose atvaizdavo nedorovingumą kartais net tokio
mis stipriomis spalvomis, kad pati autorė — kaip ji prisipa
žįsta gauna nurausti. Tiesa, keistoka jos pedagogika; talen
tingu nedorybių atvaizdavimu raginti prie dorybių! Šešios jos 
dramos, kurių turinys paimtas iš legendų su kurių turiniu labai 
laisvai apsieina (žymesnės yra Oallicanus, Dulcitius ir Čallima* 
čhus) parašytos proza, skirtos skaitymui, o ne vaidinimui, nes 
šen vokiečių laikotarpis savo teatro neturi, o klasiškasis scenos 
menas buvo visai išnykęs.

Jos kalba plastiška, realistiška, vietoms visai vyriška. Jos 
aprašomieji asmenys tai gryni tipai, mat, dar nemokėta charak
terizuoti. Savo tikslą autorė pilnai pasiekė, nes jos raštai buvo 
su dideliu malonumu skaitomi vienuolynuose. Kadangi jie bu
vo parašyti lotynų kalba, jie už vienuolynų sienų jokios įtakos 
nepadarė.

Moterų literatūra vokiečių kalba prasideda su Frau A va,

*) Šiam rašinėly tepaliesim vietos stokos dęliai vokietes;
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kuri kaipo atsiskyrėlė (Klausnerin) gyveno Austrijoje kur mirė 
1127. Jinai aprašo Kristaus gyvenimą tuom prisidėdama prie 
daugybės tų laikų poetų epikų, semiančių sau medžiagą iš Bib
lijos. Savo pranešimą išpuošia daugybe legendarinių bruožų, apie 
kuriuos girdėjo iš kitų poetų ir teologų, k.a.HrabanusMau- 
rus (kuris gyveno -maždaug tarp 776 ir 856 m. ypač Fuldoj, 
kur buvo vienuolyno viršininkas tarp 822 ir 842). Pati, kaip ma
tyt, gerai žinojo ir Šv. Raštą, ir visokius jojo apdirbimus, pav 
taip vad. „Vorauer Genesis“. Visų raštų tonas gan pamokinan
tis, bet ne sausas, forma daili, netrūksta ir nuotaikingaiparei- 
kštų jausmų, ypač ten, kur kalba apie Mariją. .

Vienoj knygų apie save ir savo šeimą taip išsireiškia.. 
„Šitą knygą parašė motina dviejų sūnų, kurie jaLdavė medžia
gą... Vienas jų atsisveikino su pasauliu, ir aš jūsų visų, kurie 
skaitysit šitą knygą, prašau pasimelsti už jo vėlę, bet ir kitam, 
kuris tebesi randa šiame gyvenime ir tebesigrumia su savo rū
pesčiais ir vargais, prašo malonės jam ir sau jo motina—Ava“:

Tikrai gražu, tikrai motiniška.—XIII ir XIV šimtmety atsi
randa žymiai daugiau poečių. Beveik visos jos yra vienuolės, nes 
vienuolynuose susitelkusios moterys suspėjo išugdyti savo Ik 
terarines jėgas. Situose vienuolynuose susidarė literariniai rate
liai, kuriuose viena kitą ragino kurti, viena kitai skaitė savo kū
rinius. Tai tikri anų laikų literariniai salonai. Vieno vienuolyno 
literarinė darbuotė pasiekė ir kitus vienuolynus, kurių vienuo
lės taip pat nenorėjo atsilikti. Tokiu budu atsirado ištisas tin
klas literarinių židinių. Iš tos masės kūryba užs to 
išsiskyrė visa eilė stipresnių talentų, kurie vaidina lemiančią rolę, k. a. 
Mechtildė von Magdeburg, Hildegard von Bingen^ Elisabeth vow 
Schönauer Margaretha Ebner ir t.L Šios ir kitos palaikė tamprius 
ryšius su literatiniais veikėjais vyrų vienuolynuose arba šiaip ku
nigais literatais. Šių literačių dvasios vadai buvo beveik išimti
nai dominikonai, kurių ordenui, popiežius Klemensas VI 126^ 
pavedė pastoraciją moterų vienuolynuose. Svarbiausi moterų lite
ratūros žadintojai ir globėjai, k. a. Meister Eckehart, Heinrich 
Šeuze, Johannes Tauler ir kiti yra dominikonai. Sie dažnai iš
šaukė literarinę prodūkciją ir jai toliau vadovavo, ragindami 
vienuoles užrašyti savo pergyvenimus ir jausmus. Jos paklusniai 
išpildė jų pageidavimus, nors tas kartais jom buvo labai sunku 
kaip pav., Mąrgaritei Ebner, kuriai , rašymas sudarė daug keblu
mų. Tie literariniai patarėjai dažnai buvo ir jų raštų redaktoriai, 
perrašinėtojai, aiškintojai ir leidėjai.

Visa ta moterų literatūra savo turiniu yra mistinė t. y. ap
rašo sielos susijungimą su Dievu, jos išsižadėjimą viso žemiš
kumo, kad galėtų tapti viena dvasia su Dievu. Joje siela yra 
„Dievo Sužieduotinė“, kuri aistringai siekia susivienijimo su 
savo Numylėtiniu. Tokiu būdu mistikė siekia savo apribotosios 
esybės į Dievybę. Šis susivienijimas yra pasiekiamai 
gyliu apmąstymu ir vizionarinio pobūdžio regėjimais. Šios 
„Dievo Sužadėtinės“ inspiruotuoju vidujiniu žvilgsniu, inspiruoto
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imponuojančiu menu.
Šitas grupinis moterių pasirodymas literatūroj yra pirmu

tinis vokiečiųtautoj. Tai nauja, kad moterys didesniam, skai
čiuj ir didesniais užsimojimais pradeda verstis literatūra. Šitoks 
grupinis moterų literatūra vertimasis pasikartoja tik modernesniais 
laikais, bet ir šičia neapsieita be didesnės ar mažesnės įtakos 
iš vyrų pusės. Modernias moterų literatūrinės grupės skiriasi 
nuo savo pirmatakių viduramžiuose tuo, kad tai susibūrimai 
nebe religinio pobūdžio: ir ne Bažnyčios organizuoti, o laisvi 
pasauliečių moterų susibūrimai, Kitas skirtumas toks, kad 
anais laikais literatūra buvo tik funkcija vienuolių religinio gy
venimo, tik priemonė.

Ošiandien toji literarinė produkcija yra esminis dalykas 
ir rašančių moterų tikslas.

Gerumas*).
Gerumas kyla į Dievą. . . . .-v > /.■ _ 7
Gerumas atiduoda Dievui tai, kas jam priguli ir lokiu bū

du tampa ^velniu rimtumu. Sis_ rimtumas nusidėjėlio niekuomet 
neteisia, neš nusidėjėlis yra mūsų vargšas brolis.

Gerumas nusilenkia prieš mažus, silpnus, prieš pagalbos 
reikalaujančius, apleistuosius, klaidžiojančius, prieš liūdinčius ir 
tampa nusižeminimu ir drąsiu patarnavimuose.

Gerumas, susitikęs opumą, sujaudinimą ir suerzinimą, tam
pa švelnumu. Gerumas sutikęs pyktį, tampa taikingumu.

Gerumas sutikęs priešą tampa meile. Gerumas užmiršta, 
kas jam .skaudaus daroma, bet niekuomet neužmiršta, kas jam 
gera buvo padaryta ir užtai lieka dėkingumu ir ištikimybe.

? ■ . . ■ ■

v.

*) Vertimas iš »Theresianum Oloklein“. Ingenbohl. Schweiz. Sept* 
1919. Nr. 3 pusk 118.

» Mintys: Dr, J. Klug. (Der Mensch u. die Ideale.).
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Dailiojo meno reikšmė musų dvasios 
kultūrai.

(Paskaita ateitininkų meno sekcijai Kražiuose).
„Grožis išganys pasaulį“, sako Dostojevskis lupomis vieno 

jo vaizduojamo asmens, kurį visi pažįstami laiko ir vadina idi
otu. Manau, kad daugeliui žmonių šis posakis ir atrodo idio
tiškas. ■■■/•'' v''' '

„Grožis išganys pasaulį!“ Žinoma, būtų labai gera, jei kas 
išganytų, išgelbėtų tą mūsų materializme ir neapykantoj pasken
dusį pasauli — bet vargiai rasis kas patikės Dostojevskiui, 
sakančiam, kad grožis tai padarys. Žinoma, yra tai perdaug 
drąsu sakyti, kad grožis išganys pasaulį, kuomet dar nėra pa
kankamai išaiškinta, kas tai yra tasai grožis, kuomet rastųsi dar 
nemaža žmonių, kurie sako,kad grožio visai nesama, nes kas vienam 
gražu, kitam gali būti negražu, kas seniau, prieš kelis šim
tus metiį buvo gražu, tas jau šiandien nebegražu. Pagaliau ir 
patsai estetikos mokslas, tyrinėjąs tą žmogaus veikimo sritį, 
kurios tikslu yra grožis, yra dar labai nenusistovėjęs mokslas, 
ir patys mokslininkai stengdamiesi patiekti tikslių aptarimų 
grožio ir meno sąvokoms dažnai tarpusavy nesutinka ir vienas 
kitam prieštarauja.

Kas jau bekalbėti apie plačiąją visuomenę. Čia visais lai
kais būta įvairių įvairiausių pažiūrų į grožio ir į meno esmę 
bei reikšmę žmogaus gyvenime. Pavyzdžiui nemaža rasite ir 
šiais laikais žmonių^ kurie nepripažįsta jam jokios, arba bent 
jokios teigiamos reikšmės žmogaus gyvenime. Poezija, muzika 
tai jiems tik kažv kokie nerimti žaislai, teatras tik papiktinimo 
šaltinis ir t. t. Žinoma, tokių pažiūrų priežastis dažnai būna 
nemokėjimas atskirti meno kūrinių nuo dalykų, kurie tik meno 
vardu teprisidengia, nemokėjimas atskirti tikrojo meno nuo 
pseudo meno ir bendrai meno pažinimo stoka. Pavyzdžiui be
mokslis žmogus nepripažįsta juk jokios vertės ir mokslui — 
mokslas jam tuščias ir kvailas dykaduonių prasimanymas, tin
ginių, veltėdžių darbas. Panašiai kalba ir žmogus nemokąs 
meno dalykų suprasti ir jais gėrėtis.

„Aš —-sako — meno nepripažįstu, kokia iš jo nauda? 
J gražų paveikslą žiūrėdamas sotus nebusi, tuščiais poezijos 
„išmislais“ žmonėms vargų nepalengvinsi, skambiais muzikos 
tonais nuo skurdo neapginsi. Kol dar_ pasaulyje tiek vargo ir 
skurdo, pirma turėtų kiekvienas susirūpinti kaip žmones iš to 
vargo ir skurdo gelbėti, jų sunkųjį likimą* lengvinti, o nė kaž kokių 
smagumų ieškoti. Menąs tai vien egoistingos buržuazijos pra
simanymas, kuri pati būdama visa kuo pertekusi, kitais nesiru-

b.
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pindama, turėjo gi ką nors prasimanyti, kad savo gyvenimo 
tuštumąužpildyti... v

Taip tat meną įvertina kai kurie žmonijos gelbėtojai Zi- 
n omą, menas tegali kilti tada, kai jau visi medžiaginiai žmogaus 
reikalai patenkinti. Kai žmogų kankina nuolatinis rūpesnis—ne
rimas dėl rytojaus dienosi kai visas savo pajėgas padeda tik 
duonos kąsnį Sau ūžsidtrbtį kai medžiaginis skurdas laiko jį 
savo geležinėse replėse, tada joks meno kūrinys kilti negali, 
skurdi daina išsiveržusi iš suvargusios juodadarbio darbininko 
krutinės miršta be atgarsio keiksmų telydima.

Bet jei neigti meną vien dėlto, kad iš jo jokios naudos nėra, 
tai Čia jau reikia neigti netiktai meną, bet bendrai visą žmogaus 
dvasios veikimą, visą vadinamąją aukštesnę arba dvasios^ kultūrą, 
nes ji jokios medžiaginės naudos neteikia, neturi praktinių, žmo
gaus gyvenime pritaikomų tikslų. Pavyzdžiui mokslininkas ieško 
tiesos visai neatsižvelgdamas į jos praktinę vertę, visai negalvoda
mas ar naujai surasta tiesa bus naudinga žmonėms, ar ne. Tas 
pat ir doros srity, juk doros idealų siekiama ne dėl to, kad tas 
yra „naudinga“, bet dėl jų pačių, dėl nepriklausomos, absoliu- 
tės vertės. Priešingai Išeitų, kad tas yra dora, kas nenaudinga. 
Pavyzdžiui meluoti juk dažnai yra labai naudingas dalykas. 
Dažnai pamelavę ir save ir kitus apsaugojam nuo nesmagumų 
ir niekam nieko blogo nepadarome. Taigi daugely atvejų 
melas yra naudingas, nors visuomet yra nemoralus, priešinasi 
žmogaus dorai. Taigi tasai vadinamas „nenaudingumas“ yra 
esminga žymė ne vien meno, bet viso žmogaus dvasinio vei
kimo, ir skiria jį nuo žemesnio veikimo, kylančio iš žmogaus kūno 
reikalavimų. Žinoma, kas mato žmoguje tik „mėsos ir kaulų 
krūvą“, kam sotus pilvas tėra idealas, tam nėra kas kalbėti apie 
meno reikšmę, kaip ir bendrai nėra kas kalbėti apie dvasinę 
žmogaus kultūrą. Visgi manau tokių žmonių nedaug teesama, 
bent pas mus Lietuvoje.

Daugumas sutinka, kad pasireiškiąs gamtoje ir meno kūri
niuose grožis nemaža smagumo suteikia žmogaus sielai, paįvai
rina ir pagražina pilką ir skurdų žmogaus gyvenimą. Paįvairina 
ir pagražina — juk ir tai sakysite labai daug. Tiesa, daugeliui 
to ir užtenka. Jie nieko daugiau iš meno ir nereikalauja, kai tik 
ti pagražinimo ir paįvairinimo. „ Menas tegali būti malonus gyve
nimo palydovas, o ne ištikimas jo vadovas“, sako profesorius 
Grūnvaldas, įžymus šių dienų mokslininkas. Taigi daugeliui 
meną mylinčių ir vertinančių žmonių, menas tėra malonus gyve
nimo palydovas, malonių įspūdžių bei pramogų šaltinis. Tai ko 
gi daugiau reikia? Tik semk iš jo ir gerėkis, džiaukis. Svarbu 
tik, kad tasai šaltinis mums vis naujų ir naujų įspūdžių gamin
tų, nes juk ir gražiausias dalykas „nusibosta“ jei taip jau nuo
latos juomi grožėsis. Taip vis naujų ir naujų įspūdžių bereika- 
laujant, įgimtas žmogaus sielai grožio pasiilgimas ilgainiui išsi- 
gema į kokį tai keistą naujybių ieškojimą. Tada jau nebereika- 
laujama, kad meno dalykas sužadintų mumyse estetinio pasi-
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grožėjirno jausmą, o tik kad jis mus nustebintų savo naujumu, 
originališkumu, kad suvirpintų musų atšipusius nervus, dažnai 
kad patiektų nesveiko maisto mūsų iškrypusiai vaizduotei. Tasai 
naujumo ieškojimas ypač charakteringas mūsų laikams. Ir kodėl o 
taip yra? Kodėl šiais laikais žmogus taip godžiai, taip nepasotina* 
mai ieško vis naujų įspūdžių, naujų pramogų? Daugelis aiškina 
tai tuo, kad vis aukštyn kylant technikai, technikos kultūrai, kas 
kart labiau kyla ir darbo specializacija, o juo labiau speciali- 
zuojasi darbas, juo menkesnis darosi jo įdvasinimas — žmogus- 
įpranta atlikti sau paskirtą darbą mechaniškai/ it mašinos dalelė. 
Taip atliekamas darbas jau žmogaus nebeužima, nebeįstengta 
jo stelos užpildyti. O, sako, sielos gyvenime kaip irprigimtyje 
veikiąs tas pats horrör vacui — tuštumos baimė, pasirodąs bai
saus nuobodumo rūbuose. Kai niekas sielos neužima, kai tik 
ten pasidaro tuščia, ima ji tuoj nerimauti, žmogui darosi nuo
bodu. Pažįstate juk tą sunkų ir bjaurių jausmą nuobodumu vadi
namą? Šio tąi jausmo neraminama šių laikų žmogaus siela ne
paprastai aistringai ima ieškoti pramogų. Geriausiu atvėju krei
piamasi į meną, kaipo į tą godžiai sielos ieškomą pramogų šal
tinį. O kadangi kiekviena pramoga greit atsibosta, tai svrbiau- 
siu dalyku lieka rūpestis, kad naujų pramogų nepritruktų — 
vis tiek kokios jos bus, by tik naujos, by tik dar nematytos, 
negirdėtos. Norint meno dalykas pagirti, jau dabar nebesako
ma — koks gražus dalykas, tik koksai originalus, koksai nepa
prastas!

Meno^kūrėjai, stengdamiesi tą naujumo troškulį patenkinti, 
ima patys kas kart labiau pamesti visus aukštesnius meno sie
kius ir visa jų kūryba virsta kaž kokiu liguistu originalumo, 
naujybių ieškojimu. Kad ir nežmoniškai by tik kitoniškai — svar
biausias jų veikimo principas. Prisiminkite tik šių dienų madnųs 
dekadentus, kurių poezijos kūriniai virto kąž kokiais keistais, 
nesuprantamais žodžių rinkiniais, kurių tapybą sudaro varsų 
mišiniai, visokie „originalūs“ kleksai — ar gi tai visa nėra pa
gimdyta vien tiktai noro nustebinti, ar tiesiog apkvaišinti žmo
gų,kad jis prieš tokį „meno dalyką“ atsistojęs fik išsižiotų ir 
pakaušį kasytų nežinodamas ką ir besakyti prieš tokias keistenybes.

Iš čia jau aiškiai matote, kad ne vien tiktai meno kūrėjai 
nustato meno kryptį, kad nemaža reikšmės čia turi ir plačio
sios minios tų, kurie ištroškę laukia iš jų savo sieioms maisto. 
Sąmoningai, ar nesąmoningai menininkai visgi skaitosi su tos 
plačiosios minios reikalavimais ir dažnai jos bangų pastverti 
ir nebeįstengdami joms atsispirti išklysta iš tikrojo meno 
kelio ir su visa savo kūryba atsiduria kryžkeliuose. Taigi 
išmokti tinkamai menas vertinti, - tinkamai suprasti jo reikšmę 
žmogaus gyvenime jau vien dėlto reikalinga ne tiktai meno 
kūrėjams, bet ir kiekvienam kultūringam žmogui. Ir jei kiekvie
nas žmogus tiksliai suprastų dailųjį meną, jau tuo pačiu menas 
imtų kilti aukštyn, išnyktų vadmamasai psėudo menas ir, žinoma, 
žymiai sumažėtų menininkų skaičius.
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Pavyzdžiui, jei šiais laikais Lietu vosvisuomenėbent kiek 
sąmoningiau žiūrėtų į meno kūrybą, jei bent kiek giliau mokė
tų vertinti meno kūrinius, jei žinotų ko ji turi iš meno reikalauti, 
didesnė mūsų vadinamųjų »menininkų* dalis tūrėtų ieškotis sau 
kitokio tinkamesnio darbo, užuot Jvirtö^ gadi
nus jos skonį savo netikusiaisveikalais.

Taigi, jaunieji meno garbintojai, nors ir nė vienam ^ jū
sų netektų garbingas meno kūrėjo vardas, tačiau jei kiekvienas 
stengsis aiškiai suprasti, ko jis turi reikalauti iš meno ir jo kūrėjų, 
jau tuo pačiu žymiai padės meną ugdyti. Šiuo netiesioginiu 
būdu jūs visi šios meno sekcijos nariai galite jį išvesti iš tų 
tyrlaukių, kur jis dar tebeklaidžioja, į didžią ir šviesią ateitl Tai 
ir yra svarbiausias jusų sekei jos už davinys. - Pirmiausia^ žino- 
ma reiktų kiekvienam išsiaiškinti, kokios reikšmės turlimenas 
mūsų dvasiniam gyvenimui. Tuo tikslu nors trurnpai žvilgiu 
rėkim, kaip santykiuoja menas į kitas dvasines žmogaus veiki

mo sritis. Visas žmogaus dvasinis gyvenimas^, pasiskirsto i.tris 
sritis:^ protinę, etinę arba dorinę ir estetinę (čia, žinoma, reiktų 
priskirti ir ketvirtą religinę, bet tuo tarpu kalbėsim tik apie anas 
tris^ Šioms trims sritims atatinka trejopas žmogaus idealas: tiesos, 
gėrio ir grožio ir trys pagrindinės sielos galios: protas, valia ir 
jausmai. Protu žmogus siekia tiesos, valia doros idealą, na, o 
trečiojo} dvasinio veikimo srityj, kurios tikslu yra grožis spren
džiamoji rolė priklauso jausmams, nors .čia dažnai kalbama ir

. ^piė vadinamą kūrybinę vaizduotę. Tačiau kūrybinė Vaizduotė 
f lygiai taip pat reikalinga yra pavyzdžiui mokslo srityj, tuo tarpu 

kai jausmai, kurie dailiojoj kūryboj turi svarbiausios rolės, kitose 
srityse ne tik nesudaro būtinos sąlygos, bet dar ir stabdo patį 
veikimą, kliudo jam. Pavyzdžiui ieškant, tiesos, žinote, kaip svar
bu yra objektingai protauti, visai nesivaduojant jausmais. To
bulinimasis doroje^taip pat reikalauja aistrų ir jausmų valdymo 
Visai kas kita meno srityje. Čia stiprūs jausmai ir nuotaikos ki
lusios' žmogaus sieloje kai tik verčia jį tuos jausmus ir nuotai 
kas realizuoti išoriniamė pasaulyje, reikšti juos pojusliniu 
būdu žodžiais, garsais, varsomis ir t. t Tokiu būdu kyla meno 
kūriniai, kuriuose įstabia kūrėjo galia jo jausmai bei nuotai
kos prataria į kitų žmonių sielas ir sužadina juose ypatingą 
pasigėrėjimo jausmą vadinamą estetiniu pergyvenimu. ^To
dėl meno esmė gryniausiai pasireiškia muzikoj, kurioj reiškia
mi jausmai, pradedant nuo stipriausių, galingiausių aistrų ir bai
giant Švelniausiomis nuotaikomis, subtelingiausiais sielos virpė
jimais. Likusios gi meno Šakos jau labiau susisiekia su kito
mis dvasios veikimo sritimis. Pavyzdžiui, paimkime poeziją, pa
imkime populiariausią šių dienų poezijos kurinių rušį~romaną— 
čia rišami įvairių įvairiausi filozofiniai, psichologiniai bei so
cialiai klausimai, o tai jau įeina į protinio veikimo sritį, daugiau 
net turi bendro su mokslu, negu Su daile. Jūs patys dažnai 
juk imdami į rankas kokį nors naujų laikų romaną, ne tik les-

!r 4
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kote jame estetinio pasigėrėjimo, bet ir atsakymo į įvairias pa
saulėžvalgos problemas.

Taigi tiksliam jneno supratimui reikia pirmiausiai išsi
aiškinti, kad jokiu bud u negalima pravesti griežtos sienos tarp 
atskirų žmogaus dvasios veikimo sričių (lygiai kaip negalima 
griežtai nustatyti kur baigiasi protinis veiksmas, o prasideda eti
nis ar estetinis pergyvenimas). Visos tos sritys yra artimai tarpu
savy surištos, tūkstančiais gijų tarpusavy susijungusios, viena 
kitą palaiko, viena kitą kelia, vienai silpstant ir nykstant ir kitos 
ima silpti ir nykti. Pavyzdžiui negalima įsivaizdinti aukštai pa
kilusios meno kultūros ten, kur intelektualinis gyvenimas labai 
silpnai tepasireiškia.

Jau besimokindami istorijos turėjote progos pastebėti, kad 
priešingai kiekvienas smarkesnis mokslo pakilimas, protinis są
jūdis yra lydimas smarkiu judesiu ir meno srityje. Be stiprios 

3 intelektualinės jėgos, be aukšto protinio išsilavinimo dailininkas 
tekurs menkus banalius dalykus, jo kūriniai virs absurdais, arba 
tuščiomis formomis, techniškai gal ir labai ištobulintomis, tačiau 
be atatinkamo turinio. Taigi visai klaidinga_manyti, kad meni
ninkui tereikalinga vaizduotė, gilus ir smarkūs jausmai, na, ir pa
galiau vadi namasa i įkvėpimas, o be protinio išsilavinimo jis vi
sai gali apseiti. 5

Tai gerai įsidėmėkite visi, kurie bandote savo jaunas pa
jėgas dailiosios kūrybos srityje. Jei jūs norite ateityje kurti tik
ruosius meno dalykus, O ne šiaip by kokius eiliäpalaikius rašyti, 
atsieksite to ne vien stengdamies: kuodaugiausiai tų eilėraščių 
parašyti ir tuo tik būdu „lavintis“ kaip jus sakote, bet pir
miausiai rūpindamiesi pakelt intelektu alinės kultūros laips
ni, būtent įsigyti aiškių pažiūrų ne tik meno, bet ir kitose gy
venimo srityse, žodžiu, nustatyti sau tvirtą pasaulėžiūrą, žinoma, 
ir čia galima prieiti kraštutinumo. Perdaug keldami intelektu- 
alės jėgos reikšmę menui, galime pakenkti meno kūrinių vertei 
paversti juos tik sausų abstrakčių idėjų_ reiškėjais. Tai daro pa
vyzdžiui daugelis mokslininkų, kurie žiūri į poeziją, kaipo į moks
lo tarnaitę, kurios užduotimi yra mokslo idėjos popuiiarizųpti, 
reikšti jas tokioj formoj, kuri būtų prieinama plačiausioms ma
sėms. Žinomą, poezija tuo būdu nemaža mokslui patarnauja, 
bet savo vertės nustoja. Pavyzdžiui graikų filosofas Platonas 

s savo filosofiniams veikalams davė poetinę formą. Jis, žinoma, 
norėjo tuomi padaryti juos labiau suprantamais, tuo tarpu jis 
nesukūrė nė tikro mokslo veikalo, nei tikro meno dalyko.

Jei protinis arba mokslinis gyvenimas turi didelės įtakos, 
menui, tai iš kitos pusės juk ir menas padeda mums protiniai 
išsilavinti ir kas svarbiausia padeda mums giliau ir plačiau su
prasti patį gyvenimą. Mokslo pagalba mes to atsiekti nega
lime. Priešingai, žmogus užsiimdamas vien tik mokslu, paskęstų 
abstrakcijose ir įvairiose mokslo teorijose, nutoltų nuo gyve
nimo ir pasidarytų sausas nesuprantąs nei gyvenimo, nei žmo
nių teoretikas. Nemaža galima pasauly sutikti žmonių, kurie
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būdami net ir labai aukštai išsilavinę kurioj nors mokslo Šakoj, . " 
žiūri į gyvenimą kūdikio naivumu, nesupranta ir nepažįsta net 
artimiausių žmonių, su kuriais tenka jie ms kasdien susieiti. Nes 
galima išstudijuoti ištisus psichologijos tomus, d žmogaus siela 
vis liks tamsi ir slėpininga, it neįeinamų girių klaikumas.

O imkim tik skaityti pavyzdžiui, kurią nors Šekspiro tra- 
gėdiją — kiek čia Įstabių žmogsus sielos paslapčių staiga atsi
veria prieš mūs akis: pamatai ir kilniausius švenčiausius jausmus, 
žiauriąją tarp jų kovą ir blaškančias žmogaus sielą galingąsias 
aistras ir žemųjų geiduliu slibinus. Nustebę tais žmogaus sie;

2 los stebuklais imame atidžiai žvelgti j apsupančių mus žmo
nių sielas ir matome, kad ir amžiams praslinkus žmogaus siela 
vis ta pati liko, vis tie patys geismai ir aistros ją blaško, tos 
pačios kovos kankina. Žodžiu, kadangi menas yra gyvenimo 
atspindys, tai pažindami meną pažįstame žmogaus sielą, o tai juk 
yra žmogui reikalingiausia, nes ką pėdas mums išspręsti ir pai
niausias mokslo problemas, jei gyvenime jausimės, kaip sveti
moj, nepažįstamoj girioj, jei artimiausieji mums žmonės bus 
mums neįspėjamomis mįslėmis, nepraskleidžiamais slėpiniais?

Tačiau nors mokslo ir meno kultūros sritys yra kuötäm < 
priausiai tarpusavy surištos, viena kitą keliančios ir remiančios, 
visgi kiekviena jų. turi savo ab šoliutę vertę ir ta prasme yra nuo 
viena kitos nepriklausomos. Todėl, je» klysta tie, kurie sako, kad 
menas turi savo idealus neturinčius nieko bendra su tiesos ide
alais ir norėtų visai 
darni tuo keliu savo 
kurie vertina meno 
bei populiarizuojama

atsikratyti protu ir logikos dėsniais, priei- 
kūryboj absurdų, tai taip pat klysta ir tie,, 
kūrinf, pagal tai kiek jame yra reiškiama, 
kuri nors mokslo idėja. ' ■ * '

(bus daugiau).
L
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Elenutės Daksnytės metinėms mirties sukaktu vėms.

f Šiandie metai, kaip Eliutė mirė.Pamenutądieną. Tada ly
giai taip žydėjo rožės, lygiai taip paukšteliai. čiulbėjo žalumy
nuose ir saulutė lygiai taip pat viską šildė kaip dabar. Tik ne 
taip kaip dabar buvo Elenutės gimtinėje. Ten buvo pilna Skau
smo ir juodos nębvilties. Mirties angelas artinosi .prie skaisčios 
gėlelės Elenutės, vos pradėjusios pirmas jaunystės dienas. Jis 
prisiartino, pažvelgė į gilias jos akis ir ji mirė. Angelas pravir
kęs nuėjo tolyn vilkdamas žemė ilgus juodus sparnus, lyg no
rėdamas užtrinti savo pėdsakus, bet bereikalingai. Jo nieks ne
matė, nes visų akys buvo įsmeigto | mirusią Eliutę. Tad ir nuėjo 
juodas angelas nieko nekliudomas. Pravirkdęs, pats verkė. Ir tuš
čia liko Elenutės gimtinėje. Tėvai neteko paskutinės dukters, 
broluti sesers.

Elenutė mirė 1926 m. f liepos mėn. pradžioje. Ją palaidojo 
Onuškio kapuos, kur prieš metus atagulę jos broliukas Stasys - 
ir sesutė Jadzė. Ji trečia. Elenutės kapą apdėjo gyvomis gėlėmis, 
vainikais. Buvo ir jos myliausių sesučių „Živiliečių® vainikas su 
parašu: „Amžinos ramybės, Elenut, linki tau sesers ZivilietėsJ*. ?

Elenutė minėtina mums kaipo pavyzdinga mergelė* Ji taip 
trumpai gyveno, o vienok įstengė draugių tarpe sužibėti dory
bėmis. Ji buvo pavyzdingiausia mokinė, pavyzdinga atetįnihkė ir 
skautė. Visa tai pasiekė nepaprastu darbštumu.

Pamenu paskutinį jos gyvenimo pavasari. Gimnazijoje buvo 
skautų-čių rankų darbų paroda. ĘleiiUtė buvo joje viena iš pir
mųjų savo eksponatais, nors jau gulėjo lovoje. Parodos metu ji 
atvyko Rokiškiu. Vieną rytą nuėjau jos prilankyti ir, o, Dieve!.. 
Išblyškusią, sumenkusią Elenutę, pusiau gulinčią lovoje pama
čiau su darbeliu rankose. Ji siuvinėjo gėlėmis servėtėlę. Darbas 
buvo tik pradėtas. Kaip nūs kai vakarė tas pats darbelis 
gražiai užbaigtas jau buvo parodoje.

— Elenut, mesk tu tuos darbelius, nesivargink, greičiau pa
gysi—kalbėjau jai vieną kartą. Jos motutė pritarė mano žodžiams, 
bet Elenutė maldaujančiai pažvelgė j mane, į motiną ir tarė:— 
neatimkite iš manęs nors to menkučio nusiraminimo. Aš nega
liu taip tuščiai laiką leisti... Juk nesmarkiai sergu?! Galiu, tai ir 
dirbu... • ■ . ./■ ■ / ■

Tą patį pavasarį Sekminėse teko man Elenutę aplankyti 
jos gimtinėje. Jau rankomis nieko neįstengdama dirbti, ji min
timis darbavosi. Pilna vilties kūrė, statė planus tolimesniam dar
bui. Pasipasakojo man, ką ji darysianti^ kai pasveiksianti; kaip 
tvarkysianti mokslą, kad į rudenį suskubus ketvirton klasėn ir
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t. t. Nabagytė, trumpos vasaros metu tikėjosi atgauti sveikatą. 
Norėjo gyventi ir dirbti „Dievui ir Tėvynei“ ir „Visa atnaujinti 
Kristuje“. .. . \ ... / • "'-"■■■

Kad jai buvo brangus Dievas ir tėvynėj kad brangi buvo 
jai ateitininkų idėja, tą ji parodė ne vien žodžiais.

Ji buvo karšta patriotė. Pamenu, kaip ji karštai sakydavo.
— Man skaudu, man skaudu tokią kalbą klausyti,—kai kas 

nors ginčydavo lietuvių teises prie Vilniaus.
Vienoje ištraukoje iŠ Elenytės dienoraščio radau maždaug 

tokią mintį: „Niekur nerasdama sielai pilno patenkinimo bėgau 
prie skaistybės. Iškarto maniau, kad ji, it pieva gėlėta,, duos man 
draugystei sielų, bet ir ten radau nusivylimo“.. Cia prasimuša 
jos gilus liūdesys dėliai netinkamo idėjos draugų ir draugių 

V;\;,<slgeste'.'><.--
Elenytė buvo gera draugė. Ji savo bendradarbes gelbėdavo 

kuo tik galėdama. Ir prisirišdavo prie jų visa Širdžia. Jau.mirties 
patilę būdama ir suprasdama, kad nekels daugiau, kalbėjo mo< 
tinai: - - -

— Motut, tuojau bus mano vestuves. Aprėdykit mane bal
tai ir būtinai pakvieskit skautes. Sesutės skautės būtinai turi 
matyti mano vestuves.

Šis ir dar vienas prašymas buVo išpildyti. I laidotuves— 
vestuves nuvyko šešios skautės. Daugiausia Žibučių skilties, prie 
kurios prigulėjo ir vėlionė. O už kėlių savaičių Elenutes tėve
liai vieton mirusios dukters paėmė į savo namus našlaitę Ma
rytę. Tai buvo antras prašymas. Bet paskuti nis trečias prašymas; 
bene didžiausias „Motut, neverk manęs, kai mirsiu* liko neišpil
dytas. Motutė verkia Elenutės ir dabar.

Kvapūs vainikai, žvakės, lelijos, 
Ašaros žiba, liūdni veidai.
Angelas skausmo iš erdvių moja 

( ;■ O širdys plaka, plaka kurčiai.
Tyla aplinkui, mirtina tyla, 
Neįstengia drumst jos joki balsai. 
Iš tylos gelmių skausmas iškyla, 
Iš tylos kyla griaudūs verksmai.

Kelkis, Aliute, kelkis iš grabo, 
Žiūrėki draugės verkia tavęs. 
Nuliūdę tėtis, motutė tavo, 

v Nuliūdę broliai gedi tavęs!.. 
Kelkis, Aliute!.. Ne, nepabunda, 
Tik tartum šypso tyliai ramiai, 
Aplink Šešėliai tiktai sujunda. 
Ir slenka, slenka prie jos kapai.

J. Drungaitė 
Kavoliškis, 1927- VII-16

-■ ■ ■. . .. ■■ ■ t • . ■ ■ ■ ' .
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Apžvalga-
Egipto mitų motyvai apokrifų legendose apie^Ma- 

riją parašė prot O. Klameth. (Santrauka straipsnio tūpusio So- 
ter’o Nr. 2 šių metų). _

* Jokūbo protevangelijos 8 ir 9 sk. pasakojama kaip kunigai, 
sušaukę tautos našlius. Dievo išrinktam-(traukia burtus) duoda 
už moterį Mariją nuo savo amžiaus trečiųjų metų gyvenančią 
Bažnyčioje Paskiau sakoma, kad kunigai nutarę padirbdinti už
dangą Viešpaties Bažnyčiai, tą darbą nori pavesti aštuonetai ne
suteptų mergelių iš Dovydo gimines. Suranda septynetą; luini* 
gas prisimena Mariją esant iš Dovydo giminės. Ji atvedama. 
Burtais Marijai teko verpt šarlachas ir tikras purpuras. Ji verpė. 
Paskui, pasiėmusi ąsuotį ėjo vandens. Ten išgirdo sveikinantį ją 
baisą. Nusigandusi grįžo ir vėl verpė. Tuomet antru kart ro
dosi angelas ir apreiškia jai Kristaus įsikūnijimą,

Hannecke, norėdamas išaiškinti uždangos audimo motivą, 
ima dvejopą versmių eilę. Pirmoj kalbama apie Marijos turtin
go aviniuko dukters pavedimą Juozapo globai. Angelo apreiš
kimą ji išgirsta nuėjusi semtis vandens. Antroj Dovydo duktė 
verpėjaprieš pastatoma septynetai draugių. Apreiškimą ji išgirsta 

'■ beverpdama. b -
Jis pastebi, kad pirmoji „duoda tikrąjį pasakojimo siūlą“, ant

roji tik paralėlė.; -Be to, abiejų versmių Marijos vaizdas nežy- 
diškas. Taip pat nežydiškas yra darymas skirtumo tarp van
dens sėmimo namų ruošos darbo ir verpimo bei audimo— 
karališko darbo.

Uždangos audimo motyvas turi analogijos su egiptiško 
kulto papročiais, su Neitos kultu. Be kitų savo reikšmių yra 
ji audimo vyriausioji. Jį nuaudė raudoną drabužį savo sūnui 
Ammonui Re, numirėlių drabužį Osiriui. Ji prižiūri Osirio tar
nybai reikalingų medžiagų gaminimą. Salia Neitos. iškeliama 
kaipo audimo deivės Izidė ir Nephtys. (

Su kitais tų deivių charakteringais bruožais Marijai perke
liama verpimas bei audimas Buvo panašumo tarp jos bėgimo 

° su sūnum ir Isidės su savo vaikeliu Moru ir todėl Marija vis 
daugiau prilyginama Isidei. Tai, kad Marija audžia būtent už
dangą gali būt prisiderinimas į Ex. 35,25, kurį mini Hannecke.

Neita ir Palias Athena turi daug panašumo. *öal būti lai
svos ir aukštos kilmės Egipto moterys turėjusios išausti dovaną 
Neitos šventnamiui, panašią į Panathonejų.

Tuomet būtų suprantama, kodėl krikščioniškas padavimas 
mergaites audėjas išveda iš karalių giminės ir daro nesuteptas. 
Marijai skiriama brangiausioji medžiaga ir ji atskirai pakviečiama 
į Bažnyčią prieš pastatoma kitoms septynioms, nes ji kaip Neita 
norima charakterzuoti kaipo „vyresnioji“.
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Prie Neitos šventvietės buvo

■J

švęstas ir Joje išaugusias Dievo mergeles. O gal taip vadina
moj in Vyriausiokunigožmonabuvo
skaitoma žemiškąja Dievo Amono žmona ir valdydavo vietoj 
dieviško valdovo (matriarchatinės santvarkos liekana) ir turėjo 
daug moterų, turėjusių Dievą linksminti. Žinant šitą paprotį 
darosi aiškesnės „Dievo mergelių Jahvės Bažnyčioj* buvimas, 
nežydiškas įtaisymas.

Tuo pačiu paaiškėja atsiradimas .Mir jamos plaukų raity- 
to jos“. Pats pavadinimas „plaukų raityt o ja“ turbut pramanytas 
Egipto žydų. Matomai norėta Dievo
.suplakdint ją su nusidėjėle Marija Magdaliete (megaddela — 
plaukų pynėja sugretinta su vietos pavadinimu). Vienoj žydų 
legendoj Mirjam pZaK^ p^/a mirties angelo sukeičiama su 
Mirjam (taip pat megaddela— auginanti vaikus) auk
lėtoja. Čia matomai Neita identifikuota su Izide ir abu epitetu 
perkelta Marijai. Kad Egipto padavimai darė įtakos Talmudo 
pasakojimams apie Kristaus kilmę rodo Ir pažymėjimai: Bėn Pan- 
dera, Ben Stada, Paphos ben Juda, kurie randa išaiškinimo Egip
tiečių mitologijoj. “

Taip pat atvaizdavimui Marijos vandensemės, arba Marijos 
su uzbonu davė pagrindo vaizdavimas Izidės su Nylo vandens 
uzbonu. Uzbotiasjskiriamas Izidės kultui, libacijoms. Jis taip pat 
buvo irdeivės Nu tos ženklas. Be to ^uzbono emblemoje* gal 
būt glūdi atsiminimas to, kad puodų žiedimo sugalvojimas yra 
didelis matriarchatinės kultūros laikotarpio darbas. _Kai krik
ščionybė su . _
Osirio — kulto liaudis su kitais pažymiais įterpėr „ Marijai izidės 
ženklą uzbonėlį, tik jau ne libacijų, o semiamąjį indą.

Marijai besemiant vandenį angelas ją sveikina,bet, jai nusi
gandus jis tegali pranešti džiaugsmingą žinią verpiančiai na
muose. Audėja ir vandens sėmėja tas pats asmuo. Abu bruo
žai perkelti Marijai nuo Izidės ir yra tos pačios pasakojimų 
eilės, o ne įvairių. Vėliau nė taip jau svarbus uzbonėlio vaid
muo,svarbiau vieta.

Pasakojimas apie apreiškimą prie Marijos šulinio Nazarete.

Jokūbo Prote vangeli jos pasakojimas apie pribuvėjas 19-—20 
sk. turi pagrindo Egiptiečių padavimuos Juozapas išeina ieškoti 
pribuvėjos. Atveda per vėlai—randa Mariją peninčią kūdikį. Pri
buvėja nustebusi ir pasakoja apie tai Salomėjai. Toji netiki ir 
nori įsi tikrinti. Užtai yra Dievo nubausta, nukrenta jai ranka, bet 
kūdikėlio stebuklingai pagydoma.

Pribuvėjos paliudymas turi nustatyt Marijos mergystę, bet 
jos reikalingumo prileidimas priešingas mokslui apie absoliutų 
Marijos nenuodėmihguiną. Heronimas (Dė pęrpetaa vifgMtate 
Mariae) rašo prieš pasakojimą apie pribuvėjas. Iš tikrųjų gi tas

A

d

1
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pasakojimas yra liaudies bandymas ginti Marijos mergystę. Čia 
taikyta pasakojimai, kurių centre pasakojimai apie Dievo motiną 
Hater-Nut-Yzis ir atvaizdavimai Saulės kūdikio gimimo. Apie vieną 
tokį atvaizdavimą rašo Brugich’as savo veikale „Religion und 

' mythologie der alten Aegypter“. .
Suprantama, tat, kad Egipto krikščionys šiuos padavimus 

perdirbo ir pritaikė Dievo Motinai Marijai. Legenda sumaniai 
įpynė pribuvėją ir toji pasivėlina dėlto, kad ji reikalinga tik kai
po liudininkė. Pagaliau Salome, kuri pagaly Juozapo Dailidės 
pasakojimus lydi šv. Šeimyną į Egiptą gal būt yra priešpasta
toma Nefti Nechebfai, Utit’ai žindenėms Saulės kūdikio. Nefti 
yra Izidės sesuo, o Salomėja laikoma Marijos seserimi. Isidė buvo 
laikoma gimdančių globėja, vėliau Marija. Taip pat čia randa iš
aiškinimą ir stebuklingas įvykis su Salomėja-r-rankos nukritimas 
ir išgydymas. Tas pasakojimas kilo dėlto; kad imta klaidingai 
suprasti egiptiečių šventnamiuose bronzinių rankų aukavimą. Imta 
aiškinti kaipo atlyginimo dovanas, tuo tarpų labiau tiktų kaipo 
gydančius kerus. 7 Z.

JOobis.Moterą pasichikos bruožai. Antoriaus leidimas. 
1927 m. Linkuva. 29 psl. Kaina 2 lt.

j. Gobi s yra darbštus. Nuo 1921 m. jis išleido apie 12 
knygelių iš psichologijos srities. Nesenai išleido „Moterų psi
chikos bruožus“, kaip pats prakalboj sakosi ^trumpą moteriškos 
sielos charakteristiką“. Bet savo patyrimai ir svetimų autorių 
medžiaga nesnskubta suderinti.

Daugely vietų autorius pats sau prieštarauja, tvirtinimai 
perdaug absoliutiškai perdeda ir tiesiog, kartais nepaiso gyveni- 

■ mo faktų. '
Štai kelios smulkmenos.
Kalbėdamas apie motiniškumą sako, kad bevaikė moteris 

neras gyvenimo prasmės tokiuose dalykuose, kaip mokslas, me
nas ir t.t. 5). Jei autorius mano čia neperdėjęs tai turbūt užmir
šo gyvenimo—istorijos faktus. ■

Norisi Autoriaus paklausti, kaip jis aiškina neperseniausius 
lietūvių vyrų nutaųfimus vedant ne lietuves žmonas, jeigu sąko, 
kad moterys greičiau užmiršta gimtinę; anot „jo kur jaukus šei
mos lizdelis, ten ir patria“ (8). Paklauskim paprasčiausios ne
mokytos bobelės kieno giminė šeimynai artimesnė: vyro, ar žmo
nos. Gausim visiems žinomą paprastą atsakymą ir nereikės kal
bėti, kad ištekėjusi moteris greičiau „užmiršta tėvus, seseris, 
brolius, draugus ir visą gimtinę“ (22 p.). Visai teisingai kartą 
išsireiškė p. Herbačauskas per savo paskaitas, kad šiuo atžvil
giu lenkai galingi savo moterimis -- jos išlaikė lenkų patriotizmą 
ir kultūrą.

Atsiminkim seną romėnų patarlę: „vyrai valdo pasaulį, o 
moterys vyrus“. /

Ar ne absurdu kvepia pasakymas, kad moteriai vyras y ra 
„absoliutinė vertybė“. (22 p ).

Sako įsimylėjusios moterys „visada pasyvesnės“ veikime,.
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kūryboj, o vyrai priešingai-—aktyvesni (22—*23 p.). Čia vėl už
miršta gyvenimo pavyzdžiai. Užtektų pasidairyti bent po litera» 
tyros istoriją ir pamatytum, kaip iš t ikro vaisinga moters kūry
boj meilė; ■ : ''i.' \ ?

Daug reikėtų kalbėti dėl šio trumpo rašinėlio netikslumo, 
bet užteks ir liek.

dra žmogaus psichikos savybė, arba dar blogiau-—kaip minėto, 
užmiršto gyvenimo pavyzdžius.

Maža turim raštų iš psichologijos srities. Oobis musų jau
nuomenėj populiarus. Bet ar p. Gobio tonas ir duodamos ži
nios’ visada tinkamos? Vertėtų musų psichologams pasekti p. 
Gobio darbštumo pavyzdį ir duoti, visuomenei rimtesniUi, Įikreą-^^ 
niųpsichologijos mokslo žinių, tyrinėjimų.

Ištraukos iš katalikų veikimą centro biuĮ
Misionierės darbai.

dimo fabriko darbininkė dabar darbuojasi Vakarų Af 
misionierė; Jau prieš karą ji manė įvesti savo misijų ą 
audimo pramonę, bet karas sutrukdė tą darbą; Tačiau 1 
sibaigus ji vieno labdario padedama įtaisė keletą gudin. 
išmokė negrus auginti medvilnę, hnuš ir verpti. Šiandie ši maža 
pramonė jau žydi ir žymiai pagerino negrų gyvenimo sąlygas.

New Yorko kardinolas apie moteris.
Kardinsiąs Hayes pareiškė, kad katalikų Bažnyčia nedrau

džia moterims pamėgdžioti vyrus, tačiau ji nepateisina tų, kurios 
norėdamos visu kuomi būti panašios vyrams, žemina savo mo
terišką vertybę ir naikina grožį. Dievas davė moteriai 
malonią išvaizdą ir grožį. Kas nebevertina to moteriškumo, no
rėdamos vyriškiau atrodyti, tas eina prieš Dievą^ Kardinolas ypač 
griežtai peikia Amerikos moteris rūkančias tabaką.

Bavarijos vyskupų nusistatymas, moterų sporto šventės 
atžvilgiu.

Bavarijos1 vyskupai išleido sekanti įsakymą, kuris turi būti 
skaitomas iš visų sakyklų: „Taisyklėse,, kurias 1925 m. išleido 
visi vokiečių vyskupai įvairiais viešosios dorovės klausimais, 
uždrausta katalikams* jų sąžinės atsakomybe, moterų ir mergai
čių viešas sportaš, rungtynės, plaukimo lenktynės. Dabar gi Ba
varijos Sporto sąjunga, nors jos vadovybei savo laiku vyskupų 
nutarimai buvo pranešti, šių metų liepos 16 ir 17^d. Nėuburge. 
skelbia būsiant „Pirmą Bavarijos moterų . sporto. Šventę“ ir tuo 
būdu platiems žmonių sluoksniams, kurie ligi Šiol su pamėgi
mu pritardavo vyrų sportui, sukelia sąžinės konfliktų: Bavarijos*
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vyskupai prieš Šį viešą papiktinimą kelia viešai balsą ir įpareigoja 
katalikes moteris ir mergaites, kaipo dieviškojo dorovės įstaty
mo saugotojas, kad jos nedalyvautų sporto šventėj Nėuburge. 
Vyskupijų klebonams-ir klebonaujantiems kunigams uždedama 
pareiga šį visų Bavarijos vyskupų nutarimą vieną birželio sek- 
madienį paskaityti iš sakyklos ir ganytojišku įšmintigumirir griež
tumu sąjungų susirinkimuos bei kiekviena kita tinkama proga 

c pakartotinai nurodyti katalikėms moterims ir mergaitėms vokie
čių vyskupų taisykles viešąjai dorovei saugoti".

Prieš moterų madų kvailybes»
Vigevano arkivyskupas rašo, kad dėl vis didėjančio ne

padorių rūbų nešiojimo, jis liepia kunigams atsisakyti teikti šv. 
Sakramentą nepadoriai apsirengusioms moterims. Kaip pirmą 
mados nelaimę, arkivyskupas nurodo, „kad daug bepročių ne- 
mato kvailybių, biaurumo ir ištvirkimo, kurį? kyla dėl begėdiškų 
ir skandalingų trumpų rūbų“. Antra nelaimė yra daugelio mo
tinų ir tėvų nenusimanymas, kad jie savo tylėjimu ir nuodė
minga silpnybe leidžia savo dukterims tokius rūbus nešioti. 
Paskutinė nelaimė yra ištvirkimo drugys, kuris apima tautą dėl 
šios mados. Reikia bažnyčią vėl krikčionišką padaryti. Jėzus 
savo laiku begėdžius jėga išvarydavo. Begėdiškumas bažnyčioje 
yra šventvagystė. Tad tebūna vienas šūkis: „Būtinas tam pasi
priešinimas“!

j

A

Eucharistinis moterų apaštalavimas.
Antrą gegužės mėnesio savaitę Barcelonoje, Eucharistinio 

apaštalavimo moterų savaitės proga priimta visa eilė svarbių 
nutarimų. 1. Viatikaš mirštančiajam turi būti vežamas, sulig 
galimybių vežimu ne kunigo patogumo dėliaį, bet djdesniai 8v. 
Sakramento garbei; 2 Sv. Tomas Akvinietis turi būti garbina
mas kaipo Eucharistinių sąjungų globėjas; 3. Propaganda ir 
kova prieš keiksmą turi būti sustiprinta; 4. Reikia kreipti ypa
tingo dėmesio, kad joks katalikas nemirtų be šv. Sakramentų; 
5, Kad šv. Eucharistija bažnyčiose būtų ypač garbinama; 6. Kad 
katalikės moters rengtųsi kukliai ir vengtų nedorų šlykščių pa
pročių; 7. kad Šv. Oiovanhi deHe Abbadesse vienuolynas butų 
paskelbtas Katalonijos Eucharistine šventove. Eucharistinės mo
terų savaitės metu laikyta daug paskaitų, pav: „Moteris ir šy. 
Eucharistija“, „šv. Tomas—Eucharistijos daktaras“, „Eucharistija 
— viršgamtinio gyvenimo pagrindas“, „Eucharistija katalikų mo- 

• terų veikime'1, „Eucharistiją kaipo moters skaistumo, veikimo ir 
stiprybės šaltinis“. Kiekvienos konferencijos gale buvo duodami 
moterims praktiški patarimai, ypač, kad jos stengtųsi savo vai
kus išauklėti šv. Eucharistijos dvasioje.
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
Mergaičių ateitininkių Konferencija 192^ m.

Šiais metais laike Reorganizacinės Konferencijos Palango
je -įvyko Mergaičių Konferencija liepos 16 dieną Kurhauzo 
salėje;

Konferenciją atidaro C.Vald.MergaičiųVedėja jstud.Ald. 
Stalioraitytė. Nuoširdžia, gražia kalba ji nupasakoja šios Kon
ferencijos svarbą* Siūloma ir priimama ši darbų tvarka:

/ 1) Konferencijos atidarymas.
2) Prezidiumo rinkimas.
3) Pranešimai: *

Laisvas žodis.

4) Mergaičių statuto svarstymas. .
5) P. Ladygienės paskaita.
6) Rinkimai:

a) C. Vald- Mergaičių Vedėjos.
b) „N. Vaidilutes “ Redaktorės.

: 7) Laisvas žodis.
8)Konferencijos uždarymas.
j prezidiumą išrinkta stud. O. Labanauskaitė, Ladygaitė ir

_ Sereikytė. ■;'
Toliau eina pranešimai. Kadangi „N. Vaidilutės“ redaktorė 

dar nebuvo atėjusi, tad buvo einama prie antro punkto Mer
gaičių Vedėjos pranešimo. Ji plačiai papasakojo apie C. Vald. 
Mergaičių Vedėjos veikimą. Kas buvo nuveikta prieš ją ir ką jt 
nuveikė. Svarbiausiu jos, uždaviniu buvo sutvarkyti geriau mer
gaičių veikimą. Tuo tikslų išdirbo mergaičių statutą.

Jau „Naujojoj Vaidilutėj“ atspausdintą statutą perskaitė 
Aid. Stalioraitytė. Statutas priimtas su mažomis pastabomis^ „N. 
Vaidihites“ pranešimus darė1 Aid. Stalioraitytė. „N, Vaidilutė“ 
yra nėįparėigotas laikraštis, leidžiamas * tik gerais norais. Daug 
kartų buvo susilaukusi krizio, bet visada stebėtinu budu išsi 
gelbėjo iš tos padėties. Jei mergaitės visada už ją laiku atsi
lygintų, ji galėtų visai gerai gyvuoti. Paskutinis Nr. 6 išėjo skoloje.

Redakcija nori BN. Vaidilutę“ padaryti mėnesinę, iliustruotą, 
gražiu viršeliu. ' _

Po pranešimo ėjo įvairus paklausimai, pageidavimai. Kal
bėjo Jasiulytė, A Sereikytė ir O. Labanauskaitė. Jos pageidavo, 
kad »N. Vaidilutėje“ būtų daugiau rimtų straipsnių. Ne tiek 
daug domės kreipti j išviršinę pusę kiek į turinį. • . .

Stud* O. Labanauskaitė sakė, kad reikia „N. Vaidilutę“ 
padaryti realesniu laikraščiu.

Paskaitos nebuvo, nes p. Ladygienė negalėjo ateiti į Mer
gaičių Konferenciją.

t
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Pasiūlius stüd. O. Labanauskaitei palikti Mergaičių Vek 
dėją W pačių, visos mergaitės garsiai plojo prašydamos likti 
Mergaičių Vedėja Aid. Stalioraitytę. Jai atsisakius liūdesys lyg 
juodas. gėdųlo šydas apdengė mergaičių veidus.

Mergaičių Vedėja išrinkta Ap. Sereikytė. „K Vaidilutės* 
redaktorė palikta ta pati ir jai pavedama pasirinkti padėjėja ir 
visas štabas. _ ■ ■ 'V--</•■■■

Pabaigoj kalba Jasiulytė. Ji prašė Mergaičių Vedėjos lan
kyti dažniau mergaites. Buvo pageidavimų, kad.; mergaitės pa
dėtųsavo sesutėms pavasarininkėms. Konferenciją uždarė stud1 
O. Labanauskaitė, linkėdama mergaitėms išsiugdyti daugiau sa
vimi pasitikėjimo. Ypač lietuvaitėms reikia savimi pasitikėjimo.

Baigiama Konferencija su entuziazmu. Visos buvo pasiry- 
žusios dirbti ir parvežtomis iš Palangos naujomis mintimis su
judinti visas Lietuvos mergaites. A.Sereikytė.

■ ' , ' . r ’ ’ ■ , • , ■ ’ • . . 4 - J . ’ ‘ ’

Kauno „Saulės“ mokytojų seminarijos kuopa.
Susirinkusios, po linksmaus vasaros atostogų poilsio ir su

laukusios naujų jėgų, į savo bendrąją pastogę—„Saulės* rūmus, 
pradėjome senąjj darbą/ Nuo pradžios mokslo mėtų jau pada
ryti trys susirinkimai, kuriuose reiškėsi draugių progresyvinis 
aktyvumas ir pasišventimas idėjiniame darbe. Išrinkta nauja val
dyba ir sutvarkytas veikimo darbas. įvesta penkių minučių 
pirmininkė numačiusi kokią temą, duoda kuriai nors mergaitei 
apie kurią jai tenka penkes minules kalbėti. Per susirinkimus 
buvo dvi paskaitos: kap. kun. Žel vi o ir stud. Stalioraity t ės.

Pažymėtinas paskutinis šusirinkimas, kuris jvyk^ 
lių 23 d p. Stalioraitytės paskaita »Mergaitės idealas “, paliko 
nemažą įspūdi. Prelegentė labai vaizdingai karakterizavo keturius 
mergaičių tipus. Mergaitės buvo labai sujdomintos ir pasiryžo 
siekti idealios mergaitės tipo.

Be to, padaryti du bendri susirinkimai, atsiskyrimo reikalu. 
Nutartą ir įvykdinta; atsiskyrėme nuo „Simano Daukanto“ semi
narijos ir BSaulės“ gimnazijos atettinmkų. Dabar likusios vienos 
manome dar rimčiau dirbti ir sulaukti produktingesnių rezultatų.

Tik, draugės, daugiau gyvumo, pasišventimo, o atsieksime 
savo idealą »Viską atnaujinti Kristuje*. Saulutė.,

Utena. Mergaičių kuopelėje yra 34 nariai. Padaryta trys 
susirinkimai. Išrinkta vaidyba iš trijų asmenų: pirmininkė Elena 
Sabalytė, vicepirmininkė Ona Ruzgai tė, sekretorė Marija Strazdaitė.

Kuopelė pasiskirstė j tris ratelius. Pirmąjį sudaro V-klasės 
mergaitės, antrąjį — VI klasės, trečiąjį — VII klasės mergaitės. 
VIII klasės mergaitės ratelio nesudaro, bet pasiskirstė po vieną 
j kiekvieną ratelį. Kuopelėj yra rankdarbių sekcija.

Linkuva. Šių metų spalių 1 dieną Įvyko mergaičių ateiti
ninkių susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba, kurios sąstatas toks: 
pirmininkė Matilda Mišeikaitė, ^vicepirmininkė Nastė Jurgaitytė, 
sekretorė Nastė Janulevičiutė. S. m. spalių 23 dieną susirinkime 
laikyta paskaita „Kuo įdomus gyvenimas*. .
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Bardzilauskaitė,vicepirmininkė Zosė Andriukaitytė, sekretorė Ona 
Barauskaitė. '■■■■■: ■;

tininkiųsusirinkimas, kuriame išrinkta valdyba iš šių asmenų: 
pirmininkė Br. Gabaliaųskaitė, vicepirmininkė St. Dargytė, sekre
torė C. Kumpikevičiutė.

Antalieptė. Kuopos pirmininkė Smirnovaitė. Mergaičių 
L Okio mokyklos kuopelės pirmininkė Aleksandra Tiškaitė, vice-

Marcelė Matijošaitė. vicepirmininkė K Kasperavičaitė. sekretorė 
Ö. Kasperavičaitė. . \

Kartą mėnesyje šaukiami visuotim kuopelės susirittkim?i 
organizaciniams klausimams rišti. Kuopelėj veikia dvi sekcijc s: 
literačių, visuomeninkų; be to, dar sporto biireliš. Sekcijos su
sirinkimus daro nėrečiau kartą mėhesyjė. Visuomeninkių sekci
jos nariai dirba vietinėse katalikiškose organizaciijose. Be to, kuo
pelės skirti nariai vadovauja»Angelo Sargo“ draugijėlei ir jeina i 
jaunesniųjų ateitininkų globos komitetą. Kuopelė leidžia laik
raštėlį „Sesutę“. Narių kuopelėj 14.

Kražiai. Naujiems mokslo metams prasidėjus . buvo pada
rytas susirinkimas, kuriame išrinkta valdyba. Pirmininkė S. Biel- 
škaitė vice-prim, O. Oirdvainytė ir sekretorė L. Kazlauskaitė, 
Mergaičių kuopelėj yra 12 narių.

Jurbarkas, Kuopelės valdybon išrinkta: pirmininkė A. Lin
gytė, vice pirm. P. Karaitytė ir sekretorė S. Rimkevičaitė.

Iš Stud. Ateitininkių gyvenimo.
Sąryšy su prasidedančiais mokslo metais Stud. Ateitininkių 

Draugovė gali pasidžiaugti tu o, kad sulaukė nemažo būrelio 
naujųjų draugių. Neturėdama dar savo tradicijų, o tačiau norė
dama kuo nuoširdžiausiai priim ti naująsias drauges, Draugovė 
sušaukė susirinkimą, kuriame joms iškilmingai pasižadant eiti s 
ateitminkijosidealų keliais, buvo priimtos j bendrą ateitininkių 

'.■šeimyną.
Draugovė nusistatė šiems metams veikimo planą. Be vei

kiančių šeimotyros ir pritaikomojo meno būrelių, užsibrėžta 
naujai suorganizuotilabdaringų darbų ir vi'Uomehirtinkių būre
lius, Narius supažindinti su labdarybės veikimo reikalu, suruo
šta paskaita „Kristaus įsakytos artimo meilės vykdymas gyve
nime“. '
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Visuomenininkių uždavinys — padėti moksleivėms ateiti
ninkėms, pavasarininkams ypač Kaune.

Be to Draugovė rūpinasi šiemet įsteigti naujuose ateiti
ninkų namuose savo valgyklą; tam yra išrinktas iš Draugovės 
narių komitetas. (Įdomu, kas sudaro tą komitetą? 7?^). ^To
liau, visų narių pastangomis ruošiamasi prie rankdarbių lote
rijos.

Bendrai, šiemet ypatingai stengiamasi atkreipti dėmesį i 
vidujinį susitvarkymą ir ugdymą narių tarpe solidarumo ir 
drausmingumo.

Draugovės Valdybą sudaro: d-gė E. Jakševičiūtė — pirmi
ninkė, J. Petrauskaitė—vicepirmininkė, N Račiūnaitė — sekretorė 
p. Paltarokaitė — iždininkė ir A. Kliorytė laisvas narys.

E. Jakševičiūtė.

Studenčių A-kių Draugovės pritaikomojo Meno ratelis,
St. A-kių Pritaikomojo Meno Ratelis įsisteigė gale 1925 m. 

prie Studentų A-kų kuopos. Daryta gan dažnai susirinkimai, 
nagrinėta įvairūs klausimai, liečiantieji lietuvių papročius, tautiš
kus raštus ir t t. Laike tų susirinkimų kiekvienas narys turė
davo kokį nors rankų darbelį ir dirbdavo.

Į pavasari 1926 m. paaiškėjo narių linkimas pažinti lietuvių 
tautinį meną. Buvo surengtos dvi paskaitos temomis „Lietuvių 
♦autinis menas“ ir „Tautiškų raštų pritaikymas praktiškam gy
venime“. Vis daugiau ir daugiau nagrinėjant tos srities klausimų, 
galutinai nusistatytas Ratelio tikslas—pažinti lietuvių tautinį me
ną ir kiek galint taikyti jį praktiškame gyvenime.

Įsikūrus St-čių A-kių Draugovei, Pritaikomojo Meno Ratelis 
pasiliko ir prie jos su tais pačiais nusistovėjusiais pagrindais it 
išsidirbo Ratelio reguliaminą.

Toliau, kadangi pasistatytas Ratelio .tikslas rinkti tautiškus 
raštus surištas su tam tikromis išlaidomis, tad buvo surengta 
1927 m. kovom. 1 d. A-kų Sendraugių Sąjungos tradiciniam ba
liuj iš 110 rankų darbų fantų lotereja, kuri davė Rateliui gryno 
pelno 759 litus, iš šių pinigų buvo 200 lt. paskirta A-kių Drau
govei, o iš likusių pinigų nutarta įsigyti 2 albomu: tautiškų juo
stų ir audinių rinkiniams. Taip pat įsigyta sąsiuviniai specialiai 
raštų rinkimams.

Kad nariai galėtų plačiau susipažinti su tautiškais raštais 
yra rengiamas miesto muzėjaus lankymas, prekių muz. ir Ciųr- 
lionies Galerijos. Taip pat rengiamos paskaitos liečiančios šio Ra
telio tikslą.

Plačiau pažinus mūsų tautiškus raštus, numatoma vesti 
analogija su mums giminingų tautų tautiškais raštais ir palaikyti 
ryšiai su savo ir kaimyninių tautų draugijomis užsibrėžųsioms 
panašų tikslą. AL Tamašauskaitė.

v

»

Redaktorė st. J Lau/inaviciūtė.
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daUi’^. ,®J|Ok&raagės straipsnelio tuo tarpu nededant Oal 

utal. Kol kas nepasinauduosime. Oal vėliau.
Raselei* Rašinėlis gražus. Tik kairi reikėjo taip šabloni

škai užbaigti? Jeidraugč sutiktum užbaigą pakeisti — dėtume.

■» *

oi

Atsiųsta paminėti knygos ir žurnalai
• ■ StWaavMūs:Daržovių atmainųkiltnė.Theo 

garden ve«et»bl«’ varieties. .Žinijos- bendrovės leidiny: 
tow»as, 1927 ^^

v /%sefe Krikščioniškasis solidarlzmas arba
socialė darbo sistema. Vertė J. K-lis. »Žinijos'b-vės leidinys
5 Nr. Kaunas, 1927 m. Kain. 1 liL

Dvasios vadovybė. Marijonų vienuolijos leidinys. Mari- 
ampolė 1927 m.

Gyvenimo pinklėse — apsakymėliai L U. L K. Studentų 
Ateitininkų abstinentų Korporacijos leidinys 1 Nr. Kaunas, 
1927 m. ; / r <■ ■ ■

Ateitis — mėnesinis moksleivių žurnalas.
1927 m. liepos ■— rugsėjo m. Nr. 7—9.
Židinys — literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiš-

daiti$,_ViImetai 1 Nr.

iki tapkfO
O. Stadalninkienė.

iki spalių 'mėn. Leidžia* Vyr. St Karo Mokslo Valdyba. Redak
torius kapitonas T. Sakmanas. . e

Sargyba. Paveiksluotas liaudies savaitraštis. Gauta visi

tižia L S. B. Vyt. Skautų Stabas. Ats. Redaktorius Ig. Tama
šauskas.

Sv. Pranciškaus Varpelis — mėnesinis Lietuvos tretiniti- 
kų laikraštis. 6-7 Nr. 10 Nr. 11 Nr. x

Žvaigždė — mėnesinis S. š. Jėzaus Širdies laikraštis. Nr 9 » 
1927 metų rugsėjo mėtų

Logos — filosofijos laikraštis. Redaguoja prot Pr. Dovy
daitis. VIImetai 1 Nr.

Šaltinis — savaitraštis. Visi numeriai nuo gegužės mėn. 
iki iapkHfiOi Mariampolė. Atsakomasis redaktorius ir leidėjas — 
O. Stadalninkienė.

Karys— eina sykį savaitėje^ Visi numeriai nuo gegužės

torius kapitonas T. Sakmanas. . .
Sargyba. Paveiksluotas liaudies savaitraštis. Gauta visi 

numeriai nuo gegužės iki spalių mėn.
B

t
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