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Mielas skaitytojau.
Gaudamas kas mėnesis nN. Vaidilutętf, Tu ja džiaugies, 

gėries radęs joje grąžių minčių ir tiki, kad »hl V.* žengdama 
vis pirmyn ir pirmyn gali išaugti iš silpnutės, jaunos „N. Vai
dilutės^ į galingį stiprią materialimu ir dvasinių atžvilgiu »N. V,*kuri 
bus Centru viso Katalikių jaunuolių judėjimo. ?.:?

JBet atmink, Oerasis Skaitytojau, kad Tavo draugė gali su
stoti progresavus ir lankius Tave, jei Tu nenorėši užsimokėti 
prenumeratą ir atsilyginti skolą 1927 metų. 1

Todėl, vardan laimingos „N. Vaidilutės* ateities, mes drį
stame Tamstai priminti, kad jau laikas savo prenumeratą apmokėti.
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P. Orintattė.
■ . . \ ;• L ■' ■ ■ . . ' ■ Z’ ■

PAVASARIUI.
Pavasaris siūlosi žydinčiais lapais, 
ir smailūs diegai visų širdis subadė. 
Nerimsta sužadintas kraujas — 

. jaunystės žiedų reikalaująs...

Išrausi gėles, kur prie tako 
tau juokiasi lūpoms pravertoms, 
nuskinsi leliją, kur pilnavidurė...
O ar bus tau gana jų— 
kad sieloje žemė, ir saulė, ir vandens, 
kur nei dugno nei krašto neturi...?

Pavasaris siūlo saulėtų dienų, 
kur iš tolo, kaip auksas, atskrenda 
ir išgeria širdį su vienu akimirksniu, 
o vakarui suslepia žiedus raudonus 
su gyvo dar kraujo lašais.».

‘ ' • ' ' . •' . 'r V

O besoti pavasari!
Tau milijonų gėlių ne perdaug!
Tau saulėtų dienų dar mažai!
O širdžių kad kiekvienas po dešimt turėtų— 
tau visos krauju pražydės!

s . ' . ■ ‘ ‘ • • ■ . •

i , ’ . ‘

■ • ' - 2. ' ■ . . ■
* . .• 1 , ‘ • ■ ’ - . ■

GYVYBĖS NAKTIS.
Į paupį lenkiasi sodai— 
aplinkui ramybė tylioji. į 

, Naktie, kodėl žvaigždžių nerodai?
Tamsoj mus budėti vilioji...
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a Kai pumpuras kriaušių ar slyvų 
prieš aušrų nedrąsiai pražysta, 
ir visa, kas jaučia, kas ,gyva, 
sulaukia pabundant jaunystę—

Pavasario svaigulio naktį 
nuvargus krūtinė atgyja: 
per amžius gyvenimu degti, 
o širdžiai nuskinti leliją...

• ’ • • ■ ’ ■ " *" — - - - - , - ------- _

Aplinkui per naktį taip Šventa,— 
gamtojplastant dvasią girdi... 
.mAukotum dienas išgyventas 
Už mirksnį laimingą Širdy!

* * . i • v- _ •' ■ ’ . ’ ■ . *

RYTMEČIO HIMNAS.

Sapnu pavirto vakaro miglos, 
Dangus užmigdė virpantį aidą 
Kupina siela saulėto džiaugsmo 
•Sutikti bėgsiu rytmečio dainą.

Rasotus žiedus baltų lelijų 
Austančio ryto daina dabinsiu, 
O iš šventųjų jausmų krutinės 
Kūrėjo garbei vainiką pinsiu.

Tik Tau, Aukščiausi s, klūposiu, melsiuos 
Tik Tau, dėkosiu tūkstančius kartų— 
Kiekvienam žingsny mano jaunatvės 
Saugoji mane nuo žemės purvo.

Tiktai prie Tavo, Viešpatie, kojų 
Sudėsiu mano džiaugsmą ir skausmą, 
Su ryto daina amžiams aukosiu 
Mano jaunatvės tekančią aušrą.

A. Vainorai te.
1.

•' » ■ *

PAVASARIO OAMTUŽĖJĘ.

Vai, kaip miela čia vaikščioti! 
taip ramu vienai svajoti, 
Kur giružė
Tyliai Ūžia, ?
Ramumai s banguoja.
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pavasario gamtūžėjė

Čia rugių varpos linguoja, 
Lenkias, sukąs ir bučiuojas: 
Rugiagėlių—
Gražuolėlių
Akys mėlynuoja.

Ten upelio srovė plaukia, 
J pievužę mane šaukia, 
Kur drugeliai—
M argu o lėliai ■ .
Žolynuos- ratuoja. '

v . • • ■

Žiedų žiedai, vainikėliai, 
Ramunėlės, dobilėliai... — 
Erdvės plotas 
Nematuotas 
Svajužėms banguoti.

Šoku, skrendu,—apsvaigino 
Žiedų kvapas, paskandino 
Aistringieji 
Galingieji
Dangau s žy d rtimy nai...

. ■ . •’ » 

Svajonėlės vėl plasnoja, 
J erdvynąžiedus moja... 
Nieks negirdi, 
Kas ten širdį 
Ilgesiu pripildo.

2.
Vakaras puikus! Medeliai šlama...
Liūdnos svajonės mintyse gema.

Vėjelis pučia pietų šalelės, 
Svajužės skrenda margon pievelėn

Čia rugių laukas... griovyje žolės...
Kur jis man skynė neužmirštuolės..

• ' - . - ’ ' • , ‘ ■ ■*

Saulutė leidos pro beržynėlį, 
Kai jis lydėjo tą vakarėlį.

Mudu sėdėjom žaliam beržyne, 
Vėjelis nešė mūs’ sutartinę.

Ten avižėlės tyliai čežėjo, 
Mano širdužė klausės... kalbėjo...
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Saulės šypsnių!..
Gęso paskutiniai saulės spinduliai. Dar kartą ir paskutinį 

pabučiavo baltąsias, alyvas, raudonu gaisru nušvietė tamsios ko
plytėlės altorių ir gęso, nyko...^ - M ‘ ■

Išnežinomų tolių veržėsi kaž koks ilgesys ir virpino 
<7/^0^ . S'S's.. ų./jė 'i ..f.'' j '

Vėjas alsavo griausmingais pavasario atdusiais;.. ? 
Mėnesiena.
Tvenkinių paviršiuj žaidė medžių šešėliai.

'■..■■z: Tylu. * S? : // XSl >
Tačiau krūtinėj kaž kas blaškosi, audrina ramutį jausmą...
Milijonai žvaigždžių kvatojasi, rodos, kad viena klajojau 

triumfuojančiame žiedais pavasary...
Viena...
Širdy kaž kas nebetilpo ir veržėsi tamsiais nykumos atdusiais... 1 
Sutemose paskendo alėjos, sodai ir buvo taip slėpininga, 

' tylu.. " '5 ■ ?''
Lakštingalos čiauškėjo alyvose ir vadino į saulėtą svajonių 

karaliją... j nebegrįžtamą karaliją...
Kai rūmų žiburiai nušvietė didingus medžių siluetus, toj 

šviesoj, užsidarę nuo besiveržiančios į sielą.harmoningostylos,—- 
šoko, klykė ir džiūgavo užmiršę visą, visą... Jiems buvo svetima 
visa, kas galėjo nors mažytę jų sielos dalelę paliesti —tylutėlių 
jausmu palytėti...

Ir kai jie apleido salę, palydėjo juos besijuokią šešėliai... 
palydėjo iš dulkinos salės...

Užsnūdo lakštingalų suokimais aidančios alėjos..
Kai aušo rytas ir saulę sveikino bundančią žemę — nubu-

■ do ir tylutėlis ilgesys...
Palei upelį pražydo neužmirštuolės,..
Gelsvutės — brangios neužmirštuolėlės...
Jos žvelgė, taip tyrai — į pat širdies gelmes ir... nešė ten 

ilgesį... mėlyną ilgesėlį. .
Norėjos virpančiom rankom prisegti mėlynąją, prie jaunos 

broliškos krūtinės — susitikti vienu žvelgimu, pajusti vieną sau
lėtą akimirksnį, bet aplinkui tik išdidžiai lingavo šakomis me
džiai... Šypsojos neužmirštuolės...

Koks didingas, koks saulėtas rytmetys, tačiau sieląšaukia— 
saulės šypsnių, negęstamų sąūlės šypsnių!.. *

O žmonės, nejaugi nesiveržė jūsų maldos tyloje prie Kry
žiaus? nekrito ašara skruostais?.. \-

Nejaugi jums svetimas laimės troškimas?!. Atrodot, lyg uo- j 
los snieguotų kalnų...

v
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Bėkime susikibęrankomis į žydinčius klonius, ten pamaty
sime mūsų laimę žaidžiant gėlių žieduos!,. pajuskime nors vieną 
bendrą didingą laimės Valandą, senai sapnuotą.» Juk mums pra- 
žydo ir baltosios alyvos ir rausvutės rožės... . ;;

Mėlynasis baltais debesėliais pasipuošęs dangus siunčia 
palaimą, tik reikia pajustu Jis laimina jaunas sielas!.. . .

Aš žinau jūs nebesi trau ks ite i r nebešypsosite taip: kėi< 
štai. — Krintant obelių žiedams mes susirinksime ir supinsirne 
vieną didžią sielos maldą..; — Meilei, ir skaidriajam sielų gro
žiui maldą!..", j • .

O tada ir bundant rytui ir sutemoms supant žemę, mes 
nebeilgės imės nemigo naktimi s ir nebešauksime —- saulės šyp
snių, negęstamų šypsniųL Saulužė mums nusišypsos laimuže, 
tyliu palaimą nešančiušypsniuL

Pražydės rausvutės rožės...
Mėlynasis dangus mus palaimins!..

;;^ainoraitė.

Gėlių šalyje.
Tai buvo visai nesenai, nes aš dar pamenu labai gerai pa

vasario skaistųjį rytą, Vėjelis šnerėjo tankiame gėlyne ir senąją 
pasaką sekė. Klausiausi jo kalbos, vos užtekėjusios saulutės 
spindulėliais myluojama. Klausėsi ir gėlės, nes jos mane visa 
širdimi mylėjo. Linksma, smagu man buvo. /

....Tos pačios gražiosios pasakaitės, gaivinančiais žodžiais 
pinamos... '

Jau pabaigta pasakų juosta, puiki graži. Vėjelis, pabaigęs 
mums pasakas pinti, pakyla aukštyn ir susilaikė medžių viršū
nėse, o skaisčioji saulė dar gausiau pabėrė mums savo auksinių 
spindulėlių. Gėlės sujudo, sulingavo* vėjelio apleistas.

— Ta pati puikioji pavasario pasaka,—tarė Žieminis Jurgi
nas:—bet, kas štai, nematytas, negirdėtas, didelis geltonas kamub - • 
lys? Gerai pamenu, kad jo pernai nebuvo. °

— .Ir aš tą patį galvoju, — tarė susimąstęs Floksas: -— kodėl 
tik šįmet jis atsirado?

Visos gėlės po viena kitos sulingavo ir palinko savo gra
žiomis galvutėmis prie manęs klausdamos, ką reiškia tasai keistas 
kamuolys. v

L- Pasakyk, mūsų Žydrioji Neužmirštuole, kas jis yra ir 
ką jis reiškia? — paklausė visų gerbiama ir branginama gėlė Rūta, 
sudrebinusi savo smulkiuosius lapelius, nuo kuriu nubyrėjo gy
vieji perlai.

— Koks jis stiprus! Aš norėjau jį pajudinti, bet jokiu budu 
negalėjau — atsiliepė silpnoji Nasturta.

— Tas tai nieko, bet, kodėl jis taip blizga, tartum, norėda
mas iš visų mūs išsiskirti. Fi! Mes nemanome, kad toks keistas
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blizgėjimas galėtų kieno nors akį atkreipti, r— šaukė įvairiaspalvės 
Tulpės, iškėlusiosaukštyn savo gražiąsias galvas, .

— Man tai vis viena, kas jis nebūtų; aš neturiu laiko apie 
jį mąstyti, kada mano širdį slegia gilus skausmas, — nuliūdusi 
ir įsmeigusi savo dideles; svajingas akis į vieną tašką, kalbėjo 
Našlaitė. ■■ T

— Kaip gyva esu, dar nesu mačiusi panašios esybės šiame 
margame pasaulyje, — įsikišo ir šenmergėRazeta.

— įdomu tai įdomu žinoti, kas jis yra, bet, bene jis mus 
pergalės, kad mes čia dabar suksime galvas... bene jis pikto ji šąl • 
na būtų?!.—perkirto didvyris Gvazdikas, visai arti manęs prilin- 
gavęs. 5:. ':•

Sujudo, susimaišė visos gėlės, išgirdusios Gvazdiko kalbą 
ir meiliai pabučiavo man į akis. Jos norėjo mano žodžių iš
girsti, bet aš padovanojau joms keletą šypsnių ir apjuosiau jas 
svajonių juosta. Tai buvo tikrosios meilės ženklas. O gėlės 
labai jautrios šiam jausmui: jos visos nurimo, sutiko ant jų nu
sileidžiančius tylos sparnus ir džiaugsme paskendo.

— Ei, jūs seselės ir boliukai, patys sukate galvas ir dar 
Žydriajai Neužmirštuolei neduodate ramybės! Geriau geriau nau
dokitės saulutės spindulėliais ir semkite maistą iš žemės! — drūtu, 
prikimusiu balsu sušuko senoji Pipirota, sudrumsdama švelniąją 
tylos harmoniją.

— Geriau nutilk, boba! — susinervavęs sušuko Žirniukas: 
— tuį nenaudėle, įlindai man tarp kaisiu, jog negaliu tinkamai 
vyniotis, ir dar čia iš tolo murmėši!..

— Sesės-Gėlelės, aš žinau tikrąją tiesą, tik nenoriu pasakoti 
dėl šios senės Pipirotos, nes jį mano žodžius pilnai galės išnau
doti. Ištraukite ją su šaknimis, kad ir žymės jos čia neliktų, 
tuomet sužinosite viską, kiek aš žinam

Visos gėlės ‘Sujudo, sulingavo, ir aukštasai Jurginas visų 
vardu tarė: • .

— Juk žinai, puikusąi Žirneli, kad mūsų šalyje viešpatauja 
švelnumas ir taika. Gal tik piktosios svetimšalės dilgės ar šiaip 
piktžolės jį suardo, bet ir. tai ne tarp musų; tai gi, męs tokio 
žiaurumo negalim įnešti.

— Ką?.. Ar jūs nemanote ir nuo priešų gintis? Jei taip, 
tai žūsite! — mušdamas savo didžiąją šaką į darželio tvorą grasi
nančiu balsu kalbėjo visa matęs ir geriausia iš visų gyvenimą 
pažįstąs senelis Dievmędis: — Visos ligi vieno turime stoti į 
žūtbūtinę kovą.

— Oi, ne, piėvmedėli! Kur matei, kad švelniosiom gėlės 
kariautų? Tai priešintųsi mūsų prigimčiai, — ramiai tarė baltosios 
Lelijos, karts nuo karto žvilgterėdamos į plastiškai linguojančias 
Pinąvijas.

Bet, tuo tarpų smarkiai sutrepsėjo paliai tvorą stovintieji 
Cebatėliai. Matyt, jie pritarė Dięvmedžio žodžiams. Gal dau
gumai vgėlių netiko kariškumas, nes ir visai paprasta, nedžentel- 
menė Salavija pakraipė galvą į šalia josios sujudusius Čebatėlius
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— Aš visų vardu prašau Žydriosios Neužmirštuolės, kad 
ji, ligi šiolei saugojusi mus nuo įvairių svetimšalių, dabar išrautų 
tą senę, kad jos nė žymės neliktų mūsų tarpe, — žemai nusilen
kusi prakalbėjo Astra.

Pipirota pikta, sena, 
Ji visas gėleles gena, 
eati visur viešpatauria. 
Net ant tako įsibrauna.

Ji žiuri, kad kur užklysti,
____  * X a.

Tarp mus sesučių įlįsti, 
Tad nėr ko čia jos gailėti,
Egoistus reik ravėti!

Vienu chorų užtraukė ir užbaigė visos gėlės, išreikšdamos 
pritarimą sesutei Astrai.

Nusišypsojau iš savo brangučių kalbos ir, tarusi „Bravo!“ 
susimąsčiau. ^Pipirotų man negaila, išrausiu ir tiek! Sename 
patvoryje dar jų yra—užteks!“ Taip mąstydama nuėjau prie Žir
niuko ir su šaknimis išrovusi Pipirotą, sviedžiau ją už tvoros. 
Žirniukas taip nudžiugo, kad net prasijuokė savo ružavomis lū
putėmis, lyg mažas vaikelis. Galop, kada buvo padarytas nu
sprendimas, jog I^irotoje nėra gyvybės ženklų, Žirniukas su
raukęs antakius, visu rimtumu pradėjo savo kalbą. O aš tuo 
tarpu giliai susimąsčiau:

Jis silpnasis Žirniukas, tik šį pavasarį gimęs.. Juk, ar senai
• . < ■ • !-■ * -w V 1 • * . T . < .• ■ < ' ■ • •aš bėgau į giraitę jam žabų parsinešti. Jaunus lazdynaičius 

išploviau ir įsmeigiau į Žirniukais užsėtąją žemę, o jis išdygo 
ir apsivyniojo. • u/

Tvirtastiebės gėlės gailėjosi jo sakydamos jį tokiu silpnu 
esant. »Koks jis silpnutis, išblyškęs, tarsi, mieste augęs ir galvą 
mokslais džiovinęs. Bet mums gaila jo, nes jis nelaimingas*—ne- 

* senai kuždėjo tvirtai v į žemę įaugę Dobiliukai. Bet, jie nežino jo, 
kad šįmet užgimęs Žirniukas yra galingesnis savo protu,

Jis savo gyvenimą remia tolimosios šalies žinovu Lazdynu, 
kuriam hera svetimas ne tik dainininkės lakštingalos sparnas, 
bet ir tolimuosius kraštus ir aukštąsias erdves mačiusiųjų pau
kščių pasakos, ir amžiname pavėsyje augančios menkutės gėlikės 
kušdėjimai, ir šimtamečių ąžuolų ošimas.

Kas žino, gal jis yra girdėjęs ir apie tolimosios šalies gra
žųjį Lijaną, kurs padarė gražią sutartį su tos pat šalies stipriąja 
Palme, ir apsivyniojo aplink josios liemenį, tokiu būdu ją pa* 
puošdamas ir sudarydamas tikrąjį pilnumą?..

A 4b A A
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Keturios seserys.
• , . * ’ " 4 . . '• ‘ . ,fc ' ♦ ' - • ’ / *’ . . • .' • ’ ' , \ .

Buvo šaltokas vakaras, r Saulė netoli laidos. Išblyškusiais 
spinduliais vos-ne-vos prasiskverbusi pro išdrikusį rūką ren
gėsi palikt žemę. Naktis artinosi.

Mažame kaimo namelyje šįvakar buvo namie pasilikusios 
keturios sesers. Jų tėvai buvo išvažiavę kaži kur toli—į miestą 
reikalingų daiktų nusipirkt.

5 Sesers kiekviena turėjo savo darbą-vienaverpė, kita mezgė, 
trečia audė, ketvirta siuvo. Jos buvo labai darbščios. Per visą 
dieną nė viena- nuo savo darbo neatsitraukė.

Atėjo vakaras. Saulė šykščiai švietė pro mažus langučius, 
vėjas cypdino langines, o sesers vis dirbo įkniubusios, lyg die
ną pratęst norėdamos. '

Viduje sutemo ir palši ilgi—nuo žemės ligi lubų—šešėliai 
slankiojo po aslą. Už krosnies sucirpė svirplys, o kamine pra
dėjo dejuoti nerimstančios, po pasaulį klaidžiojančios vėlės, mal
dų ir aukų ištroškušios, : -

Sesers tik dabar pasijuto neturinčios ugnies.
Kas daryt? Tėvai dar, gal būt, negreit parvažiuos. O išbūt 

tamsoje vienoms ir nejauku ir darbą reiktų pertrauki
■ Reik eit iš kur nors parsinešt!

, Netolokai nuo jų už kelio gyveno kaži kokia sena boba. 
Jos niekad pas ją nebuvo buvusios.

Ėjo šnekos, käd ta boba ragana ir pas- ją dažnai susirenka 
piktos dvasios.

Sesers, iš mažens pripratusios tik namie sėdėt ir savo dar 
bą dirbt, niekaip negalėjo susitart, kuriai eit ugnies. e w

-- Man adatėlė švięčia, ir šviesos dar nereik—teisinosi 
siuvėja. ...

Man šaudyklėlė šviečia,—pratarė, mikliai pakojas mindama ir 
audėja. ■ . ' . ' " ':

— Man virbalėliai šviečia—sakė mezgėja.
— Man ratelis Šviečia,—nenusileido nė verpėja.
Jos ilgai ginčijosi.
Pagaliau siuvėjai pasidarė taip tamsu, kad ji negalėjo ilgiau 

dirbt. Ką darys—reik eit ugnies.
Ji išėjo. Tuojau už vartų pamatė iš tolo dunksančius raga

nos namelius. Reikėjo tik pereit kelią ir pasukt per apleistas dir
vas siauru takeliu į jos sodybą.

Staiga ji žiuri- keliu kaži kas važiuoja. Raudonas vežimas, 
raudoni arkliai, raudoni pakinkiai, raudonai apsirengęs žmogų s, 
raudonas botagas, ir raudonas šuniukas paskui seka;

Ji lyg nusigando. Suėmė baimė. Bet vežimas nuvažiavo ke
liu. O ugnies reikia!

10



• Keturios seserys ’ - 141

Eina toliau. /;v .
Raganos kiemas, kaip visų žmonių: ir vartai užkelti, ir svir

tisvidury kiemo, ir šuns pastogė prie kampo. Ir daržas aplink 
triobą; . S /.<■'■<■■■■ <<’?•<•'■ ■":.ž'''->.'7',

Tik žiūri: ant šiaudinio stogo kaži kokios žarnos išdraiky
tos. Prieina būtą: žmogaus liežuvis į duris įkištas. Prieangy akys 
į sienos plyšį įspraustos.

Merginai plaukai ant galvos atsistojo iš baimės. Bet ugnies 
reikia—nięko nepadarysi.

Atsidaro duris į vidų: kerčioje, ant žemės; guli kaži koks 
kūnas, o sena boba tupi prie jo ir godžiai ėda. :

Siuvėjai ir kojos nutirpo iš išgąsčio. O lupos dreba ir dan
tys barška. ‘? .7;

Ragana atsistojo ir klausia:
—' Ką sakysi, kaimynėle?
— Atėjau ugnies - ta atsakė.
— Ö ką matei ateidama? — vėl klausia.
Mergina pradėjo pasakot.

■- Pirmiausia ant kelio sutikau raudoną vežimą, raudonais 
arkliais; raudonas žmogus ir raudonas šuniukas paskui seka.

— Tai mano saulė,—atsakė ragana,—ką daugiau matei?
— Mačiau žarnas ant stogo išdraikytas...
— Tai mano virvės džiūsta.
— Mačiau liežuvį į duris įkištą...
— Tai mano klenika. .
— Mačiau akis sienos plyšyje įspraustas.
-r- Tai mano žvakės. Ką toliau matei?-^prasist)eitus paklau

sė ragana ir šyptelėjo.
Mergina mirkt mirkt...
— Nieko...—nedrąsiai sumelavo ir nuleido akis.
Ragana capt ją už kaklo ir pasmaugė.
O namie sesers dirba patamsyje ir laukia ugnies. Niekaip 

nesulaukia.
Ir vėl ginčijasi, kuriai eit sesers ieškot ir ugnies parnešt.
Mezgėjai ir verpėjai iš pripratimo pakol dar ir tamsoj seka

si darbas. Ir teko eit audėjai.
Prieina kelią ir žiūri: važiuoja. Mėlynas vežimas, mėlyni ark

liai, mėlynos vadžios, mėlyni ratai, mėlynas žmogus, mėlyną bo- 
tagą laiko ir mėlynas šuniukas paskui seka.

Raganos kieme randa žarnas ant stogų džiūstančias, duryse 
liežuvį įkištą, sienoje akys žiba, o viduje ragana žmogų ėda.

— Ką matei?—tuoj klausia ragana.
~ Mėlyną vežiną važiuojant.
— Tai mano dangus.
— Ant stogų žarnos išdraikytos.
_ Tai mano virvės...

• Ir tą taip išklausinėjo ligi galo. Kai paklausė—ką viduj 
matei?—ir ši sumelavo iš baimės. ’

11
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' Ragana ir ją griebė už gerklės ir pasmaugė.
Nesulaukia sesers jų pareinant, ir eina ugnies ieškot mez- 

"■ gėją. Ir sir ta \
— Ką matei pakely?—klausia ją ragana?^2
— Mačiau keliu važiuojant baltą vežimą, baltais arkliais, 

baltai apsirengęs žmogus ir baltas šuniukas paskui seka.
— Tai mano mėnūd. Ką daugiau matei? Mezgėja viską iš 

eilės pasakė. ' '.T'

— O viduj ką matei?
; . — Nieko. \ /i ' U . // :

Ir ją ragana pasmaugė.
Paskutinė sesuo namie likusi suka ratelį prie mėnesienos 

ir seserų grįžtant laukia.
Gal bent tėvai netrūku s parvažiuos?
Po kiek laiko durys atsidaro ir įeina senas senas senelis; 

Lazdele pasiramsčiuoja, žila barzda kretena.
— Tai tu viena namie, dukrele?—klausia jis verpėjos.
— Vieną. Tėvai išvažiavo, o Sesers išėjo į kaimynus ugnies 

parnešt ir lig šiol negrįžo.
— O ar neduotum man^ką nors užkąst? AŠ taip išalkęs 

—prašo Senelis.
— Šilto nieko neturiu, bet atnešiu duonos riekutę, varškės 

dubenėlį, ir pavalgysi. <
Senelis pavalgė ir sako:
— Kuo aš už tavo gerą širdį atsimokėsiu?
— Dievas atmokės, seneli?
— Na>€o gal dar ir aš galėčiau ką gero padaryt? :
Atsiduso senelis, žila galva palingavo, įsmeigė akis į ver

pėją ir tyliai tarė:
—; Ąr žinai, dukrele, kad tavo visos trys sesers pas raga

ną pasmaugtos asloje guli?
Mergina ratelį sukt sustojo ir rankas iš išgąsčio nuleido.

v — Nenusimink, mažele, o eik jas prikelt ir ugnies parsinešt. 
Še tau stebuklingų žolelių skystimas, kurio įpilsi joms į lūpas ir 
jos atgis,—ir senelis padavė jai užkimštą ragą.

— O jeigu ir mane pasmaugs?—iš baimės drebėdama paklausė. 
—- Nemeluok nieko, į visus raganos klausimus teisybę sa

kyk, ir viskas gerai pasiseks.
Senelis dar kartą padėkojo už gailią širdį ir išėjo.
Paskutinė sesuo išėjo ugnies. .
Atėjus pas raganą rado asloje seseris pasmaugtas, kaip kad 

>.■ senelis buvo sakęs.
— Ką matei ateidama?—šypsodamosi klausia ragana.
— Juodą vežimą, juodais arkliais, juodos vadžios, juodas 

'žmogus ant pasostės sėdi ir juodas šuniūks paskui seka.
— Tai mano naktis,— atsakė ragana.
Ir taip visi klausimai iš eilės.
Į paskutinį—ką matei įėjusi į vidų?—
Sesuo drąsiai atsakė:
— Ragana žmogų ėda!

I
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Vos tik ji tuos žodžius ištarė, ragana griuvo, ant žemės 
negyva* <; X: < .v<V/. < ■< ;■■■.«

Mergina senelio padovanotu skystimu atgaivino savo sese- 
ris, pasiėmė Ugnies, ir visos laimingos grįžo namo. .

Netrukus parvažiavo tėvai ir rado visas keturias seseris 
linksmas vėl prie savo darbo. Židiny degė liepsnojo kaitri ugnis.$

Iz. Matusevičaltė.

»»Sužadėtinės portretas“.
■ . ■ ’ ■ •’.*». • * • ■ ° - •

Gražus gegužės vakaras. Sodai žydi baltuoja, rodos, lyg 
pirmas minkštutis sniegas. Kur tik pažvelgsi taip šviesiai, visa * 
žaliuoja. Žolė ir medžių lapeliai toki lengvučiai, gležni dar me
tasi kiek į gelsvą spalvą ir taip akį traukia, kad jais pilnai atsi- 
gerėti negali. Vėjas papučia maloniu dvelkimu, kuriame jauti aro
matišką sodo žiedų kvapą. Dangus toksmėlynas tyras, kaip my
limosios akys. Pamažu kiūtina balti debesėliai ir jie vis grupė
mis daugiausiai p»o porą, kaip slėnyje įsimylėjusios porelės.

Sekminių išvakarės. Jaučiama šventės nuotaika; namai ža
lumynais papuošti, žmonės toki linksmi tik narsto ir skuba 

.... gatvėmis. V-’/'’
Tik Danutė niekur neskuba, nes ji neturi kur skubėti. Ne

sišypso jos jaunas veidelis, nes ji neturi kuo džiaugtis, kuo vil
tis, ko laukti Ji pasaulyje neturėjo žmogaus, kurs ją mylėtų.

Stovėjo prisiglaudusi prie senos mūrinės prieglaudos sienų, 
rodos, prie jos norėjo savo Širdį priglausti, jai pasiguosti. Pa
prastas pilkas be skonio pasiūtas drabužėlis slėpė jos liekną m 
miklų liemenį. Baltas kiek pailgas veidas prieblandoje atrodė dar 
baltesnis ir buvo žavėtinai gražus. Tamsiai geltoni plaukai raitė
si aplink baltą kaklą, o žalsvos didelės tyros akys buvo įsmeig- 
tos į tolį...

Čia matėsi Nemunas ir Neris, kur jiedu susitinka. Nuo be
sileidžiančių saulės spindulių ir vanduo purpurais žaravo. Tolu
moje krantai apaugę miškais taip paslaptingai jos sielą viliojo.

Danutei jau šešiolikti metai, bet prieglaudos vedėja jos vis 
neišleidžia. Jai randa vis naujų darbų ir nors Danutė dirbo są
žiningai, bet ją nei geriau taisė, nei maitino. Ji išrodė kaip ketu
riolikos metų mergaitė, bet savo sieloje ji jau nebuvo vaikas ir 
jautė savo skriaudą.

Danutė taip aistringai ilgėjosi to nėžinomd, grąžau s, paslap
tingo pasaulio. Jos Siela troško laisvės, platumos, ji norėjo ... •'**. * •
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suktis gyveninio rate. Bet čia ji galėjo vien ilgėtis ir kaip pauk
štelis, uždaryta skurdžiose prieglaudos sienose, nykti.

: Tėvo ji neprisimena. Motina jai sakė, kad jis mirė, kada 
__ jai buvo dveji metai. Ji buvo motinos vienintelis kūdikis. Motina 

buvo viename dvare daržo ir gėlyno prižiūrėtoją ir savo dukrelę 
galėjo gražiai auklėti. Kartą motina staiga mirė, o ponia šešių 
metų Danutę atvežė į prieglaudą. Ji dar atsimena, kaip motina 
buvo pašarvota ir ji prašė jos valgyti. Paskui susirinko daug 
žmonių, įdėjo motutę į karstą ir išvežė iš namų. Danutė labai 
verkė, todėl ją paliko namie. Ir ji dabar nežino, net savo moti- .

* rios kapo. Po laidotuvių kaip ją išvežė iš dvaro daugiau ji ten 
negrįžo. Niekas čia jos nepaguodė, nesuramino. Jos viduje slėpės 
brangūs turtai, bet niekas į jos paslaptingus rūmus nėjo. O ji vis 
daugiau liūdo, nerimo, norėjo atverti kam savo vidų. Jai nenu
šluostė niekas jos tyrų ašarų nei širdingai nepabučiavo, nebent 
tik mirusi jos motina, kada dar ji buvo nesąmoningas vaikas. Ji 
pažinojo gyvenimą tik iš knygų. Apysakose ji rasdavo, kad yra 
meilė. Norėjo mylėti, bet neturėjo ką, pati norėjo būti mylima, 
bet jos niekas nemylėjo? Ji nuo žmonių buvo atskirta, niekas 

0 nesidomėjo maža našlaite.
Vakaras. Jau prieglauda miega. Danutė dar sėdi prie adaro 

lango ir jos žvilgis klaidžioja po žiburiais nušviestą miestą. Vis 
labiau ’ temsta^ bet visa matyti, nors mėnulio nėra. Žvaigždės 
mirkčioja tamsiame danguje. Jaučiamas žydinčių sodų kvapas. 
Oras toks šiltas gaivinantis. Tylu. Tik pasakiškai linguoją šviesiai 
žali medžių lapeliai nušviesta gatvės elektros lempos? Šalia prie
glaudos sodas tylus ir tamsus, rodos, lyg ką slepia, bet kartu ir 
masina. Po langu skoningai sutaisytose eželėse užškleidusios la
pelius miega gėlės. Danutė nemiega, jai smagu, niekas nekliudo 
jos minčių. Ji kalbasi su nakties tyla. Staiga malonios muzikos 
saldūs, žavėjanti tonai pasiekia jos ausis. Iš šalia stovinčio dide
lio mūrinio ‘namo pro adarą langą girdėtis radio koncertas. Ji 
galvą nuleido ir paskendo malonioje melodijoje. Jos širdis taip 
neramiai plakė, o vaizduotė pynė gražius vaizdus, kaip spalvuo
tieji ir žavėjantieji muzikos tonai.

Nutilo saldį melodija; Bet jos vidus nerimo. Ii niekada taip 
skaudžiai nepergyveno našlaitės dalios kaip šiuo momentu. Ji 
jautės taip viena^ apleista atstumta gyvenimo, kurio ji taip ilgė
jos. Krūtinėje taip sunku ir taip skaudėjo jai širdį, kad, rodos, 
jinai pliš iš skausmo. Nesąmoningai iššoko per langą ir su
kniubo ties gėlių ežele, šalia neužmirštuolių. Tyliai ir karčiai pra
virko, norėdama išlieti gėlėms savo visą skausmą. Verkė tol,’ kol 
krūtinėje nepalengvėjo.

Vedėja ją paskyrė gėlių pardavėja, nes ji geriausia tiko savo 
švelniu ir mandagiu būdu. Dabar Danutei prasidėio naujas gy
venimas.Jos širdis džiaugsmu plakė. Jai davė šviesią suknelę, 
kaip angeliukas stovėjo tarp žiedų, ne jie ją, bet ji juos, rodos, 

.. puošė. 
r . ■ ' . * * • • • *
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Ji šypsojos... <•
Kartą atėjo gėlių pirkti jaunas elegantiškai apsitaisęs ponas. 

Paprašė gėlių nenuleisdamas savo ugningo žvilgsnio, nuo jos 
veido. ’ Danutė paraudo, sumišo. Imdamas gėlės gražiai jai nusi
lenkė ir nusišypsojo. Jos širdis kaž kodėl smarkiai plakėr-ją visą 
dieną persekiojo juodos tamsios akys...

Jis ateidavo kasdien ketvirtą valandą ir pirkdavo keletą ne- 
užmirŠtuolėlių. Čia jį netraukė gėlės, bet dvi žalsvos didelės akys 
ir išblyškęs, stebėtinai gražus Danutės veidas. Danutės, širdį kaž 
kokia nesuprantama jėga traukė prie nepažįstamojo, Ji pradėjo 
jo ilgėtis ir nekantriai laukdavo ketvirtos valandos...

Kartą ji gavo didelį gražų laišką. Jame buvo daug prira
šyta^ bet Danutė maža suprato, tik žino jo, kad tasai nepažįstamas 
ponas ją myli, kad jis bepabaigiąs 6 meno mokyklą ir nori nutapyti 
ją pirmajai savo parodai ir prašo pozuoti. Jai galvoje ūžė, ji 
netilpo savyje, ji jautė, kad jam negali atsakyti. Jis buvo jai bran
gus ir artimas, nors ji nežino jo nieko - daugiau apie šįx jaunikaitį.

jaunojo dailininko akis pastebėjo gėlę tarp gelių, kuri buvo 
skaistesnė ir nekaltesnė už visus žydriuosius žiedus. Jos melsvo
sios akys įsiskverbė į jo sielos vidų ir jis pasiryžo Danutę nu
tapyti. -T... .

Rudenį jaunojo dailininko parodoje žavėjo publiką nepažįsta
mos mergaitės paveikslas. Kaž koks užburtas turtas slėpėsi jos 
akyse, baltame mažame veide matėsi skaudus skundas ir kaž 
koks tolimas ir begalinis pasiilgimas. Ji buvo taip nutapyta kaip 
pirmą kartą matė jis ją gėles pardavinėjant Publika domėjosi jau
na gražuole. Prie paveikslo buvo parašas. „Sužadėtinės portretas“.

■. , ii „ e •

Kalnų Šmėkla.

STEBUKLAS.
’ • . . S 1 ■ ■ • ’ ' ■ .

Dangus sviedė skaistų minties krislelį. Ir mano 
siela jį sugavo. Sugavo (ir saulės džiaugsmu pravirko... 
Ir dar skaistesnį krislelį sutvėrė. Saulės rūmus jam pa
skyrė. Ir meilės daina apipynė. Palaimino Tave... Iš 
žvilgių, maldą sudėjo... Galvelės tamsiųjų bangų, aukso 
svajužę ataudė... :

Tavo laimę auštančio ryto varsa padabino, džiaugsmo 
posmeliu apipynė. Ir visur tamsius šešėlius paskandino... 
Paskandino ir amžiams paliko sieloje skaistų krislelį.

I
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Moteris — namu ugnelė.
„Su giliu susijaudinimu“, sako vienas rašytojas „žengiu 

kiekvieną kartą per žmogaus gyvenamą namų slenkstį — jau pat
sai jų pavadinimas tiek prisiminimų, tiek įspūdžių sukelia!“ jau 
nuo seniausių laikų žmogus įprato mylėti savo namų pastogę— 
ramaus poilsio, šeimyninės laimės vietą. Čia jis grįžęs nuo 
sunkaus darbo randa Šiltą ir patogią vietelę nuvargusiam kūnui 
pailsėti, Čia mylinčios ir mylimos šeimos tarpe atsigauna jo dva
sios pajėgos, atsinaujina gyvenimo kovose išeikvota energija/ 
čia jis praleidžia malonias liuoslaikio valandas* linksmas švenčių 
dienas. Kiekviena vietelė, kiekvienas kampelis, kiekvienas daiktas 
čia jam pažįstamas ir brangus, su kiekvienu jų surištas koks 
nors prisiminimas, kokiu nors skaisčiam džiaugsme, ar sunkiam 

1 nuliūdime pergyventa valanda. Ir nors nemaža vargų bei rū
pesčių rišasi su namų gyvenimu, nors ne kartą karčios ašaros, 
skaudžios dejonės juos pripildo, tačiau visumet jie mums brangus 
ir mieli lieka. „Narnai pragarai, be namų negerai“, —ne veltui sako 
mūsų patarlė. Su skaudančia širdimi, su graudžiomis ašaromis ap
leidžia žmogus ilgesniam laikui savo namelius, jų prisiminimas lydi 
jį ir tolimomis jūromis beplaukiant ir per aukštus kalnus besike
liant, jų pasiilgimas neapleidžia jo nei didžiųjų miestų užesyj, nei 
svetimų girių glūdumoj. Ir tik tada tenurimsta jisai, kai grįžęs 
pagaliau iš tolimos kelionės džiaugsmu patvinusią širdimi vėl 
peržengia gimtosios pastogės slenkstį. Ir juo daugiau tenka žmo
gui bastytis po platųjį pasaulį, po svetimus kampus,v juo labiau 

, auga jo širdyje ramaus namų židinio pasiilgimas. Žmogus be 
pastogės! Kaip liūdnai skamba tie žodžiai. Nėra juk skaudes
nės dalies, liūdnesnio likimo, kaip benamio žmogaus, kurs bas
tosi plačiame pasaulyje, it rudens vėjo blaškomas lapelis, neturė
damas, ramaus kampelio, kur galėtų nuvargusią galvą priglausti!..

Žmogaus gyvenimas taip tampriai yra surištas su jo na
mais, kad ilgainiui jo namų gyvenamam bute, kaip veidrodyje, 
atsispindi visa jo siela, jo būdas, jo privalumai, bei ydos. Tik 
peržengę namų slenkstį, nors dar nepažinę jo gyventojų, galime 
jau spręsti apie jų gyvenimą bei papročius. Kalba mums apie tai 
patsai buto sutvarkymas, kalba ir baldai ir sienoj kabantieji pa
veikslai ir žydinčios languose gėlės. „Kokie namai toksai ir žmo
gus • sako vienas mokslininkas „toks jo gyvenimas, tokie jo ide
alai“. Pavyzdžiui paimkime, kad ir kaimo gyventojus. Vienų kie
man įžengę iškart pajuntame kokio tai skaidraus džiaugsmo pa
gauti. Jau ištolo šypsosi mums margaspalviais žiedais darželis, 
vilioja baltu smėliu pabarstyti takeliai, linksmai kviečia vidun lan
gų gėlelės smalsiai iš po baltų uždangalų savo galvutes iškišu- 
sios, sveikina kiekvienas suolelis, sveikina ir gražiai kilimėliu už-
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tiestas stalelis ir baltai nušveistos grindys. Ir Šunelis čia, rodos, 
kaip tai prietėlingai suloja ir varteliai linksmai sugirgžda, tartum 
džiaugdamiesi svetelio atvykimu. Priešingai, kitų kieman įžengus 
iŠ karto kaip tai niūru ir šiurpu mums pasidaro; užžėlę takai 
kiaulių išknaisioti pasieniai, tamsūs, užrūkę langai, tartum paniū- 
rusios piktos žmogaus akys, nesvetingai žvelgia į atvykusį svetį 
ir atima jam norą arčiau susipažinti su tų namų gyventojais. įė
jus vidun tik skubini kuogreičiaušiai atlikti reikalą ir lauk iš čia 
išsinėšinti—taip viskas čia neprietelingai ir nesvetingai tave su
tinka. Nešvarios dulkėtos sienos, prišnerkšta asla, tartum kalba 
apie nuodėmių nešvarumais suteptas gyventojų sielas, visur dar 
rods tebeskamba neseni nutilusių barnių ir klyksmų aidai. 
Esama, tiesa, ir tokių namų, kur berods visko pilna, viskas pui
kiai įrengta, visur viešpatauja perteklius, tačiau valandėlę juose 
pabuvus, kaip tai šalta ir nejauku pasidaro, pajunti, kad nėra 
juose širdingumo ir meilės, kad jų gyventojai tik pinigus yra pa
mėgę, kad turtas krauti jiems terūpi, kad visas jųgyvenimas šal
tu iš skaičiavimu tėra paremtas, o ne kilnia artimo meile.

Kituose namuose irgi paviršium žvilgterėjus tartum links
ma ir rami nuotaika viešpatauja, butas gražiai net puikiai įreng
tas, atidžiau pasižiūrėjus pąstebi, kad viskas čia tik paviršiuje žvil
ga, kad viskas čia taip puikiai įtaisyta tik tam, kad pasirodyti, 
kad akis apdumti, kad viskas čia dirbtina ir melaginga kaip ir 
perdaug saldi ir maloni šeimininkų šypsena, kuria jie sveikina, 
savo svetį plaukianti ne iš ištikro širdingumo, tik iš no
ro patraukti į save žmogų, kad paskui jį savo tikslams 
išnauduoti; Kitur priešingai širdingumas ir tyras, gyventojų šir
dyje gyvenąs, džiaugsmas spindi iš kiekvieno namų kampelio ir 
oras juose tartum, koks tai ypatingas, koks tai kvapsnus ir sau
lėtas. Patekę į tokius namus jaučiame iš pat pirmo karto savų 
giminingų žmonių tarpe, taip juose ramu ir gera.

Taip tat namuose atsispindi jų gyventojų siela, bendra Šei
mos dvasia, joje viešpataujanti nuotaika ir manau, nereikia jiems 
ilgai įrodinėti, kad tos nuotaikos sudarymui kaip bendrai visam 
namų sutvarkymui, visam jų gyvenimui daugiausiai reikšmės tu
ri moteris. Yra sakoma, kad kokie gyventojai tokie ir namai, bet 
lygiai nuklysdami galime pasakyti, kad tokie visumet yra namai 
kokia yra moteris. Vyrai, kurių pareiga yra aprūpinti visą šeimą 
duonos kąsniu, dažnai priversti yra net ištisas dienas praleisti už 
namų sienų ir tuo būdu visas namų ūkis, visa namų tvarka, na
mų darbai bei rūpesčiai tenka moteriai, ji tai nuo amžių vadina
ma namų židinio saugotoja, namų ugnelės kūrentoja. šios kilnios 
savo pareigos niekumet neprivalo pamiršti. Ir klystumėm many
damos, kad apie tas pareigas nėra reikalo kalbėti, nes jos ir taip
kiekvienai moteriai—namų šeimininkei gerai yra žinomos.

Kaip jau minėjau toli gražu ne visi namai vienodai kalba 
apie savo šeimininkes, kad kaip esama malonios ir nemalonios, 
gražios ir biaurios išvaizdžos namų, taip esama ir gerų ir blogų 
šeimininkių, skaidriai liepsnojančių ir vos pelenuose berūsenan-

17



148 Moteris—namų ugnelė <
I1""-" " i  ; 1 L.; L, 1 lu;i. •' . - T~' r,. , ’ ‘ , *.- r T'J r--^—  -,i- ■■••;'>.- ...ū.^.

’ * ’ ’ " • • ' /..* , - * '■ ■ .

■ . * ’ ■ • . ► * j

menčių namų ugnelių. Negana to malonios skaitytojos, kad kiek
viena iŠ jūsų su pasitenkinimu sau pasakysit— pas mane namai 

■' i pavyzdingai vedami, tai nėra ko panašiais klausimais ir galvą 
sau sukti. Ne, to neužtenka—jūs kurios vadinate save susipratu
siomis moterimis, privalote mokėti ne tik sau, bet ir kitoms iš t 
aiškinti, kaip moteris tūri tvarkyti savo namų gyvenimą, o gal dar 
atidžiau ir į savo namus pasižiūrėjusios nemaža ten rasite, ką rei
kia pataisyti ar patobulinti. Taigi pasistenkime Šiandien aiškiai 
sau atsakyti į šį klausimą: ko k i e turi būti namai, kuriuose mo- 

. teris iš tikrųjų y ra s k ai d riai 1 iepsn o jan čia Ugne 1 e, 
kurios Šiluma bei šviesa visu s vilioja ir džiugina. 

Pirmiausia viešpatauja ten visumet p a v y z d i n g a tvarka 
i r š va r u m as. Kaip skaisčioj ugnelėj dingsta visi nešvarumai, 
kaip ji visą valo ir skaidrina, taip moters prisiartinimas turi paša
linti visas dulkes ir nešvarumus, turi visą valyti ir skaidrinti. Gar
sus vokiečių pedagogas Foersteris sako,kad »kaip vitriaolio lašas 
patekęs ant rūbų, kiaurai juos perėda ir persiskverbęš iki pačiam 
žmogui skaudžiai žeidžia jo kūną, taip kiekviena dėmė, kiekvie
nas nešvarumas išėda visą žmogų iki pat sielos. Kas nesibiauri- 
na nešvarumu, kas nesigėdi dėmėtų, purvinų rūbų ir nesiskubina 
jų valyti, kas pakenčia, kad aplink jį būtų dulkių ir šiukšlių krū
vos, tas nesirūpina taip pat ir savo sielos skaistumu, tas nesi- 
kubina ją nuo ydų valyti, tas nesigėdi nešvarių minčių ir kalbų. 
Aišku, kad žmonės apsipurtę namuose su šiukšlėmis, purvais 
ir dulkėmis išsineša iŠ jų ydų, prišiukšlintą, nedorybėmis supur
vintą sielą. Tiesa, kad užlaikyti švarumas namuose, kuriuose yra 
keletas mažų vaikų, nelengvas yra dalykas, kartais ir rankos jau 
ima alpti nuolat bevalant ir betvarkant, tačiau mylintį švarumą 
moteris niekad to daryti nepaliauja, visus sunkumus pergali ir 
jos namai visuomet žiba švarumu ir tvarka. Nesunku taip pat 
suprasti, kaip viešpataujanti namuose tvarka veikia į gyventojų 
ūpą, kaip palengvina visus atliekamus ten darbus, kokio ramu
mo ir kokios šviesos įneša su savim. Priešingai namuose, kur 
nuolatinė netvarka, kur joksai daiktas neturi paskirtos sau vietos 
kur visa metama, kur kas pakliūva, nuo ryto iki vakaro žmonės blo
game ūpe, nepatenkinti, nuolat susikrimtę ir susierzinę, tas ieško vie
no, tas kitodaikto, iš vartydami visus kampus,visas spintas bei skry* 
nias, vienas kitam prikaišiodami, vienas kitą koliodami ir bardami. 
Gaišinama veltui laikas, gadinama daiktai, nuvalkiojama rūbai, o kas 
svarbiausia įnešama piktumo ir neapykantos į savitarpius namų 
gyventojų santykius, užnuodijama visas jų gyvenimas. Taigi 
namų tvarkos palaikymas, kaipo būtina ramaus ir taikingo šei
mos narių sugyvenimo sąlygą yra antras lygiai svarbus moters 
uždavinys.

Toliau negana namai švariai ir tvarkingai užlaikyti, reikia 
dar ir apie tai pagalvoti, kaip juos papuošti, pagražinti. Na, čia 
tai jau išmisląs, gal pasakys viena kita moteris, jau švarumo ir 
tvarkos palaikymas tiek laiko ir pajėgų atima, kad dažnai ir 
atsikvėpti nėra kada, o čia dar ir apie pagražinimus galvok. Ne-
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tiesa, galima į tai atsakyti, prisiminkit tik senovės laikus, kada 
visa šeima' buvo apdengiama darbščiomis moters rankomis — 
ploniausios, drobės ir stori milai, vingių vingeliais išvingiuotos 
staltiesės, margomis gėlėmis nusagstyti kilimai, puikiais raštais > 
pagražintos priejuostės — visa tai pagamindavo moteris, tuo pa
čiu nuo kitų, namų ruošos darbų, atliekamų laiku. Šiandien ke
tvirtos dalies visa to nereikalaujama, nes Skarelėms, priejuostėms, 
sijonėliams ir daugeliui kitų dalykų naudojamasi fabrikų gami
niais; Mat, šiandien jau kita gadynė virto. Nėra reikalo tiek darbo 
ir laiko dėtį tokiems dalykams, kuriuos galima nebrangia0 kaina 
krautuvėj nusipirkti. Tačiau ir šiais laikais lietuvė moteris nepri
valą pamiršt, kad nevalia jai išsižadėti tos brangios savo dova
nos, to ypatingo gabumo, kuriuo yra mokėjimas pagražinti, pa
dabinti visa, ko tik prisiliečia jos rankos. Tąja ypatinga savo 
rankų dovana lietuvės moterys jau nuo senų senovės laikų pa
sižymėjo.

Kas nesigėrėjo puikiais jų darželiais, kurie jau ankstybą pa
vasarį, vos sniegui nutirpus jau vilioja akį baltais narcizų rūbeliais, 
skaisčiais bijūnų žiedais, žaliais rūtų garbiniais. Nespėjo peržy
dėti vienos gėlelės, jau skleidžiasi kitų pumpurai ir taip kiaurą 
vasarą iki pat vėlybo rudens žydi, marguoja kvapsnių pilnas dar
želis, linksmindamas praeivių akis, džiaugsmu ir pasididžiavimu 
pripildydamas moters, savo globėjos, sielą. O puikūs lietuvių 
moterų audiniai, staltiesės, kilimai, gražiausiais t raštais išvingiuo
tos juostos, kuriomis ir svetimtaučiai atsigėrėti negali, ar visa 
tai neliudija įgimtą lietuviai moteriai grožio pamėgimą, gyvą jos 
įsięlos troškimą, kad visa, kas tik aplink ją yra, žibėtų puikiai su
derintomis spalvomis, kad viskas būtų gražu ir skoninga. Toksai 
įgimtas grožio pamėgimas, be abejo, negalėjo išdilti,, išnykti ir iš 
šių laikų moters lietuvės sielos, reikia tik jis žadinti, neleisti jam 
apmirti, laikant jį ypatingai savo namų papuošimui bei pagraži
nimui, ir nereikia čia kokių nepaprastų išlaidų, ir ne tiek jau 
daug laiko atima, kad tas galėtų atitraukti nuo kitų pareigų pil
dymo. Šauni moteris paprasčiausiomis priemonėmis daug ką 
gali padaryti: gražiu kilimėliu užtiestas stalelis, ant jo skoningai 
sudėtas gelių bukietas, baltai užleisti pilnį žydinčių gėlių langai, 
vienas kitas gražus rankdarbėjiš jau visai atmaino buto išvaizdą.

Tegu tik moters rankos nuo pat mažens įpranta būti darb
ščiomis, tegu įpranta be paliovos judėti, siūdamos, megzdamos, 
taisydamos, nerdamos, tegu nei Įsi s be paliovos ramiai sunertos 
rankos, tuo tarpu, kai tik liežuvis tesisuka visokias naujienas bei 
pletkus po kaimynes benešiodamas, tai nereikės tada teisintis, 
kad ląiko neužtenka, viskas bus savo laiku padaryta, viskas su
tvarkyta įr pagražinta. Darbščios moters rankos stebuklus padaro.

»Palaimintos teesie, sako vienas prancūzų rašytojas, silpnos 
jaunos mergaitės rankutės iš pat mažens skubinančios pagalbon 
motulei sunkiais darbeliais apkrautai, palaimintos teesie dreban
čios senelių rankos apčiųpoms adančios anūkų kojįnėles! Garbė 
jums darbščios ir rūpestingos mūsų motinų, žmonų 'ir sesučių

■ . ■ ■ ‘
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rankos! Iš viso geriausia, ką Dievas sutverė, jūs esate pačios 
geriausios. Mokate ne tik verpti, siūtį pagražinti, padabint na
mus, prirengti stalą, darydamos taupumo ir tvarkingumo stebu
klus, mokate ne tik skleisti grožį ir šviesą, bet mokate taip pat 
būti geromis ir švelniomis. Kūdikystės dienose muš supate ir 
nešiojate, šluostote pirmai mūsų 7 ašaras, o kada paskui sun- - 
kioj gyvenimo kovoj kraujais paplūsta mūsų Širdys, tik jūsų vie
nų, švelnios ir jautrios rankelės, temoka gydyti mūsų širdžių 
žaizdas, malšint jų skausmus!“...

Berods tokiuose namuose, kur viskas aprūpinta darbščio
mis moters rankomis, viskas dailiai sutvarkytą ir papuošta, visi 
gardžiai pavalgę ir švariai apsirengę, ten, rodos, savaime turi įsi
gyventi geras ūpas, visų gyventojų pasitenkinimas, ramybė ir lai
mė. Tačiau, deja, ne visumet taip ėsti. * Kaip židiny įžiebta ūg- 
nelė tai dega gyva, aiškia liepsna, skaisčią, linksmą Šviesą skleis
dama, tai vėl neramiai ima blaškytis, rūkti tamsiais dūmų ka
muolėliais apsisupdama, taip ir namų gyvenimas ne visumet ta 
pačia lygia ir ramia vaga eina. Esama tokių nelemtų dienų, kada 
viskas kaip tai žmogui nesiseka. Lauke blogas oras dargana, 
tamsiais debesėliais apsiniaukęs dangus, tartum, slėgte prislegia 
žmones, o čia dar pasitaiko koks nemalonumas, gaunama kokia 
nesmagi žinia, darbas koks nepasiseka ir tuoj bematant susidaro 
namuose koksai tai įtemptas, tarsi įelektrintas Ūpas. Pakanka 
vieno 'kito nekantraus žodžio ir sudiev namų ramybei ir tvarkai!..

Plūste, plūsta žiaurūs, šiurkštūs žodžiai, prikaišiojimai ir 
koliojimai, vaikai be reikalo barami ir stumdomi; viskas kaip tai 
yra, griūva,.. Paskui vaikščioja visi paniurę, surūgę, vienas į kitą 
Šnairuodami, lyg pikčiausi priešai. O kaip svarbu tokiomis va
landomis, kad moteris, toji namų ugnelė, žėrėtų lygia ir skaisčia, 
visus raminančia, visus sutaikančia šviesa, kad nuo jos lūpų 
neišnyktų gerumu ir širdingumu žavinti šypsena, kad ji visumet 
ramiu savo akių žvilgsniu, Švelniais žodžiais skubėtų tildyti kilu
sias namuose rūstybės ir nesantaikos audras. Liūdna gi tuose 
namuose, kur moteris užuot raminti ir guosti visus, savo visuo
met giedria nuotaika, savo blaiviu veidu, pati dažniausiai savo 
užsispyrimu ir nekantrumu esti vaidų ir barnių priežastim. Visada 
susiraukusi ir pasiputusi ji toli gražu neprimena mums namų 
ugnelės, kurį malonią šilumą ir šviesą skleidžia.

Priešingai, pikta, nekantri, nuolatos besibaranti moteris ne 
šilumą, bet koki tai šiurpų žiemos speigą įneša į namus. Dažnai 
visai menko nepastebimo mažmožio užtenka, kad pagadinti jai 
ūpą ir vaikščioja tada visą dieną bambėdama ir duris trankyda
ma, o visi jai iš kelio traukiasi stebėdamiesi, kas jai pasidarė, 
kairiąja koja iš lovos išlipo, ar kuris galas. | ją nusižiūrėję ir kiti 
Šeimos nariai užsikrečia jos nekantrumu ir blogu ūpu, nebenori 
vienas kitam nusilenkti, vienas kitam dovanoti, piktą žodį, seka 
dar piktesnis žodis, keiksmams ir plūdimams nėra galo ir visas 
namų gyvenimas tikru pragaru virsta. Kiekvienas tik savim už
siėmęs, tik savo patogumais susirūpinęs^ beveik su neapykanta
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žiūri į kitus, žodžiu, išyra visas šeimos gyvenimas, nes nėra ten 
hamų ugnelės, kuri visus rištų ir vienytų, įžiebdama vi sų širdy
se meilės ir pasiaukavimo liepsnelę.

Ypatingai tada, kai užstoja namams vadinamos juodos die
nos, kai ištinka juos kokia nelaimė, kokie nors nepasisekimai^ ar 
tai pasitaiko nederlius, ar išdvesia gyvuliai, ar kokie nuostoliai 
atsitinka, arba, kas dar sunkiau pergyventi, aplanko sunkios li
gos, ar mirtis apdengia juodu gėdulos Šydu—tokiomis liūdnomis 
dienomis, kada nelaimės prislėgti namų gyventojai, paskendę nu
siminime, nuleidžia rankas ir netenka pajėgų tolimesniam darbui 
arba kantrybės netekę ima vienas kitą kaltinti dėl ištikusios ne
laimės, keldami vaidus ir neapykanta, tokiomis valandomis mote
ris privalo mokėti ne vien raudoti ir aimanuoti, ašaras lieti ir ran
kas laužyti, bet turi mokėti palaikyti nupuolusią namų dvasią, 
suraminti visus šeimos narius giedresnės ateities viltimi ir vesti 
juos prie to, kad nelaimės spaudžiami dar labiau vienas kitą pa
miltų. Kaip žiauriosios žiemos metu, kai lauke kaukia pūgos ir 
spigina speigas, visa šeimynėlė susiburia apie tą linksmai židiny 
liepsnojančią ugnelę, stipriai prie vienas kito glausdamiesi, taip 
gyvenimo speigo ištiktus, sunkios nelaimės prislėgtus Šeimos 
narius turi jungti ir vienyti mylinčia savo širdimi namų ugnelė 
—moteris. Juk yra sakoma, kad tik nelaimėje žmonės geriausiai 
vienas kitą pažįsta ir mylėti išmoksta. Taip ir šeimos gyvenime 
nelaimių metas yra tai baudimo metas, tuo metu arba stipriai 
užsimezga Šeimyninės meilės ryšiai, arba ima visiškai irti ir griūti 
Ir jei moteris tuo metu moka įkvėpti visiems šeimos nariams 
meilės ir pasiaukavimo dvasios, tai ir pačios nelaimės, tartum, iš 
nyksta, nes niekas ten vienas savyj užsidaręs nesigraužia, nesi
kremta ir nesisieloja — visi bendrai liūdi, bendrai ašaras lieja, o 
bendrai visų dalijamas skausmas, bendrai liejamos ašaros ne tik 
neapkartina ir neužnuodija žmogaus širdies, bet priešingai skai-' 
stina ją, moko vienas kitą užjausti, vienas kitą raminti ir guosti. 
Žodžiu tariant, jei moteris nuolatos budriai saugojä šeimyninės 
vienybės, sutarimo ir meilės ugnelę, tai patirti likimo smūgiai, 
nelaimės bei nepasisekimai neardo šeimos gyvenimo, bet prie
šingai stiprina jį ir daiginą jame kilniausius gailestingumo ir už
uojautos žiedus.

Bet ar mes neperdaug iš moters reikalaujame, norėdami, 
kad ji, būdama jautresnės sielos ir silpnesnės prigimties negu 
vyras, labiau visa atjausdama ir širdin įsidėdama, mokėtų nelai
mėje tiek stiprumo parodyti, kad ne tik pati nenupultų dvasia, bet 
dar ir kitus ramintų ir guostų. Tiesa, nelengvas tai dalykas, 
kurs dažnai viršija silpnutės moters pajėgas, bet reikia prisiminti, 
kad moters sieloje visumet gyviau negu vyrų sielose liepsnoja 
tikėjimas, kad giliai ten yra įspaustas pasitikėjimas Dievo Apvei- 
zda, kuri niekad žmonių neapleidžia, nors kartais ir sunkius kry
želius jiems skirsto. Tasai gyvas tikėjimas ir teikia moteriai virš- 
prigimtos pajėgos, kuri padeda jai sunkiausioj nelaimėj nenupulti 
dvasia ir nenustoti vilties, k k- *
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Be to moteris, norėdama sustiprinti šeimos pajėgas, norėda
ma, kad ji įstengtų atlaikyti smarkiąsias gyvenimo: audras, turi 
tas pajėgas ugdyti ir giedriomis dienomis, laistant jas džiaugsmo 
rasa. Kai praslenka tamsios nelaimės šešėlis, kai nūdžiūsta nuo 
akių ašaros, tada reikia, kad vėl linksmumas ir džiaugsmas įsi
gyventų ir nuolat viešėtų mūsų namuose. Blaivus ir linksmas 
ūpas, maloni ir jauki, džiaugsmo pilna aplinkuma ypatingai rei
kalinga yra augantiems kūdikėliams ir bręstančiam jaunimui. Be 
linksmumo ir džiaugsmo jaunos augančios sielos vysta ir nyksta, 
kaip be saulės spindulių skurstąš augalėlis.

Kaip veltui lauktumėm iš tokio augalėlio žiedų ir vaišių, 
taip veltui tikėtumėmės darbštumo ir veiklumo iš tokio jaunuo
lio, kuris nuolat paniuręs ir surūgęs nei dainelės užtraukti, nei, 
smagiai pašokinėti nemoka. Linksmintis ir džiaugtis yra įgimtas 
jaunimui palinkimas, yra jo švenčiausia teisė ir labai neprotingai 
daro tie suaugusieji, kurie tą jų teisę nori sulaužyti. Tą reiktų 
gerai įsidėmėti ypač senesnėms moterims, kurios dažnai pamiršta, 
kad ir pačios buvo jaunos ir taip pat mėgo linksmintis, dainuoti, 
o dabar labai neprielankiai žiūri į besilinksminantį jaunimą. „Ko 
čia jodotės, ko žvengiate,“ bara dažnai motina ar senutė gar
džiai besikvatojančius jaunuolius, „poterius verčiau eitumėt kal
bėti, karunką atgiedotumėt, ką Čia be reikalo tik laiką leidžiate 
dantis vienas kita rodydami“. Toks nuolatinis barimas ir stab
dymas skambaus ir sveiko jaunatvės juoko; toks neprotingas 
reikalavimas, kad jaunieji nuolatos tik darbą dirbtų, ar poterius 
kalbėtų yra labai kenksmingas. Žinoma, reikia visumet daboti, 
kad jaunieji gražiai linksmintųsi, kad darytų tai tinkamu laiku ir 
visame kame laikytųsi saiko nekeldami per didelio triukšmo ir 
kitiems nekliudydami, bet iš kitos pusės, jei stengsimės savo na
mus paversti kokiu tai vienuolynu, kur visi tik apie mirtį, nuo
dėmes galvotų ir poterius kušdėdami vaikščiotų, galima užtikrinti, 
kad nieko gero tuo neatsieksime. Suardysime tik šeimos gyve^ 
nimą, versdami jaunimą kur nors kitur ne namuose ieškoti sau 
pramogų ir pasilinksminimų. Nuolat baromas ir poteriauti varo
mas jaunuolis tik žvalgos kaip čia iš namų pasprukti ir stengiasi 
kuo ilgiausiai į juos nesugrįžti. Ką sako mums šiandien taip „ madon“ 
įėjusios gegužinės, kuriose mūsų jaunuoliai jaunuolės beveik kiekvie
ną vasaros šventadienį praleidžia dažnai tik išaušus namo tegrįždami.

Nekalbu aš čia apie organizacijų rengiamas gegužines pav. 
pavasarininkų, ateitininkų ar blaivininkų kur, beveik visuomet 
stengiamasi daboti tvarkos ir padorumo ir kur be to susirenka 
jaunuoliai, kurie vienas kitą pažįsta, kuriuos riša bendras darbas, 
bendra idėja. Bet šiandien priviso Lietuvoje tokių v gegužinių, kur 
susirenka būriai dažnai visai nepažįstamo jaunimo kur kiekvie
nas traukia su degtinės borika kišenėje, kur mindžiojama 
sielos skaistumas, kur neltnksminamasi, bet paleistuvaujama! 
Kokia širdimi turėtų žiūrėti į taip žūvantį jaunimą tos moterys, 
kurios nuolatiniu savo barimu ir bambėjimų išvarė jaunuolius 
iš namų ir privertė juos ieškoti pramogų tokiose gegužinėse!
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Kokia širdimi turėtų žiūrėti į jas kiekviena susipratusWmoteris, 
kuriai rūpi jaunimas--tautos ateitis? Ir kas bedaryti? Praėjo jautie lai
kai, kada tėvas arba motina pamirkę virvę ar pastvėrę lazdą atimda
vo sūnui arba dukteriai norą lankytis į vakaruškas, o barimas ir 
koliojimas irgi nedaug tegelbsti. Aišku, kad čia padėti gali tik 
moterys iš pat mažens pratindamos vaikelius mylėti savo namų 
židinį nestabdydamos įgimto jiems noro žaisti ir linksmintis,; 
by tik gražiai ir padoriai. Ir ar negeriau, kad šventadienio vaka- 

-rą čia pat prie vyresniųjų akių susirinktų pažįstamų ir kaimynų 
jaunimo būrelis ir kvepančiam daržely susėdę linksmą dainelę 
užtrauktų, arba Čia pat dailia kiemely pažaistų, pa
šoktų ir pasilinksmintų? Argi ne geriau ir nesmagiau ir tėvam s 
ir pačiam jaunimui čia pat pasilinksminti negu keliauti į gegu
žinę kartais net u^ trejeto kilometrų ir grįžti iš ten vėlai 
naktį nuvargusiu kūnu, ir kas svarbiausia supurvinta, skaistumo 
netekusia, siela? Nuolat girdima tik senesnius nusiskundžiant, 
kad jaunimas ištvirko, kad jaunimas namų nedaboja, bet tepa
klausia jie savęs, ar stengiasi jie bent kiek, kad jaunimas savo 
namus pamėgtų, kad juose galėtų susirasti sau būtinai reikalin
go linksmumo ir džiaugsmo. IŠ namų, kuriuose visuomet viešpa
tauja blaiv us ir linksmas ūpas, kur šventvakaria i s skamba link
smos dainos ir tyras jaunatvės juokas iš tokių namų neįstengs 
jaunuolį ištraukti. Mylinti motinos ar sesutės širdis visuomet rū
pinsis, kad kiekviena praleista namuose liuoslaikio valanda būtų 
linksma ir maloni ir tuomi apsaugos jį nuo nedorų pramogų 
ieškojimo.

Kad labiau suartinti šeimos narius palaikyti namuose link
smumą ir gerą ūpą, nemaža reikšmės turi įvarios vadinamos šei
mos šventės pav. kad ir vardinės. Jų nereikia laikyti kokiu tai ne
reikalingu ponišku išmistu, yra tai labai graži priemonė šeimyninės 
meilės jausmams pareikšti. Tai yra ne tik turtingųjų, bet ir varge 
gyvenančių žmonių teisė. Nekalbu čia apie kokias nors nepapras
tas iškilmęs, ar balius, kurie paprastai daug išlaidų reikalauja, o 
maža smagumo duoda. Užtenka ir to, jei pavyzdžiui tėvo ar moti
nos, ar kurio kito Šeimos nario vardo dieną gražiai papuošime ža
lumynais ir gėlėmis mūsų būtą, jei parengsime kokią mažutę savo 
rankų darbo dovanėlę, jokių ypatingų išlaidų^ nei ilgo rengimosi 
čia nereikia, tik mylinčios širdies ir gero noro. Kartais juk menkutė 
dovanėlė mylinčią širdimi mums dovanota brangesnė yra mums 
už auksu ir sidabru žibančias dovanas. O kiek linksmumo, kiek 
džiaugsmo, kiek širdingumo įneša tokios šventės į kiekvienus 
namus, viskas tada berods spindėte spindi, dainuote dainuoja 
skaisčiu sielos džiaugsmu.

Taip tai kartais ir menkomis priemonėmis moteris daug ką 
padaryti gali ir kaip tikra namų ugnelė įneša tiek šilumos ir švie
sos į namus, kad kiekviena praleista juose valanda yra mums ne- 

. apsakomai brangi ir maloni. Toji tat plaukianti iš moters širdies 
šiluma ir padąro dažnai, kad laimė vieši skurdžioj darbo ir var
go lūšnelėj tuo tarpu kai veltui jos ieško tumėm puikiuose tur-

23



'' ■ ■ ■•■ ■■ < . '■ • .. •/ .. - 

... , . •

154 Moteris—-namųugnelė
l'l ii !'■>■»■» ' if, I. t ..į'.,» ,.w 1....  I M.m'ii ■■ m .. , ' I „ " ' J n ■' ' ------------------------------------- '»/•

tuolių rūmuose, kur moteris užuot rūpintis namų gerovė, vien 
apie savo papuošalus tegalvoja. Ir jei labiausiai apleistuose na
muose, kur nuo ryto iki vakaro riejamas! ir koliojamasi,apsigy- 
ventų gera ir protinga moteris, pamatytumėm, kad trumpu laiku 
ji savo švelnumu ir širdingumu burte užburtų visus namų gy
ventojus ir privalėtų mylėti vienas kitą. Nes žmogus savo el
gesyje yra visumetMinkęs sekti kitų elgesį: Jei pratarsime į jį pik
tu, šiurkščiu žodžiu, atsakys mums taip pat žiauriai ir storžie
viškai, o prieikime tik net labiausiai įpykusį įniršusį žmogų su 
šviesia, prieteimga šypsena, pašnekinkim jį lipšniai ir meiliai, o 
pamatysime kaip veikiai išsiblaivys jo rūsčiai suraukta kakta ir 
greit grįš linksmas ir geras ūpas. Taip elgdamosi moteris kiek
vienuose namuose mokės įgyvendinti ramybę ir taiką, • širdingą 
ir malonų šeimos narių sugyvenimą. Tačiau esama ir tokių na
rnų, kur ir kilniausių, geriausių norų moteris nieko neįstengs pa
daryti. Yra tai namai, kur Dievo meilė užgeso gyventojų širdyse, 
kur Dievo vardas jau nebeminimas. Tikybinis gyvenimas taip 
giliai yra įaugęs taip tampriai surištas su Šeimos gyvenimu, kad 
jam nykstant ir merdėjant, ima nykti taip pat ir šeimos gyveni
mas, ima merdėti savitarpė jos namų meilė.

Įvairios namuose atliekamos tikybinės apeigos, bendra mal
da, visokį nuo amžių įsigyvenę surišti su tikyba namų papročiai 
įneša į namus kokio tai kilnaus ir švento džiaugsmo, kokios tai 
nežemiškoj ramybės ir laimės. Prisiminkim pavyzdžiui gražų 
vaizdelį, kurį teikia Kūčių vakarą ties baltai užtiestu stalu susė
dusi šeimynėlė. Taip čia visi ramūs ir smagūs, taip širdingai 
vienas kitą sveikina plotkelėmis dalydamiesi, koks džiaugsmas 
spindi visų veiduose, tartum, ramybę žemei skelbią angelai ties 
jų galvomis baltais sparneliais plevendami dangiškas, savo gie
smes giedotų... Ar gi galima ką panašaus rasti bedievių namuo
se? Tuos gražius ir daugely šeimų, deja, jau nykstančius papro
čius moteris ypatingai turėtų stengtis palaikyti ir gaivinti, juk 
kiekviena moteris aiškiai supranta ir giliai jaučia, kad tik tas žmo
gus, kuris gyvena ne vien šios žemės rūpesčiais, tik tas, kurs 
savo sieloje nešioja amžinosios tėviškės pasiilgimą, tik tas žmo
gus temokės mylėti laikinojo savo poilsio vietą, net menkučius 
savo namelius, kaipo paveikslą tų, ne žmogaus rankomis statytų 
namų, kuriose susirinks Amžinojo Tėvo pastogėj visa didžiulė 
žmonijos Šeima ir kur nuvargę žemės keliautojai ras sau galuti
ną ramumą ir poilsį.

Tokiam gi žmogui, kur vien žemės gerybių teieško, kuriam 
turtai ir visokie gyvenimo patogumai terūpi, sunku yra prie ra
maus namų židinio prisirišti, jis pinigus besivaikydamas, visur tik 
pelno ieškodamas lengvai be Širdies skausmo savo namus pa
meta, be džiaugsmo į juos sugrįžta ir ilgainiui visai nuo namų 
atpranta. Šiais laikais, deja, jau nemaža galima sutikti tokių žmo
nių, kurie nemyli ir nebrangina savo namų židinio ir kas nuo
stabiausia, rastumėm jų tarpe nemaža ir moterų. Nekalbant jau 
apie miesto gyventojus ir kaime esama tokių, kurios tik ieško
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progos,, kaip iŠ namų- pasprukti. Tokia moterisbeveik kasdien 
išranda reikalo tai pas kaimynus, tai pas tolimesnes gimines ap
silankyti, jokie atlaidai, bei jomarkai taippat be jos^ neąpšėina. 
Liūdna tokios moters Šeimoje. Išsklidusi ji, kokia tai iširus nėra 
kas ją jungia, kas riša, atrodo, tartum, visos tos šeimos purius 
botagu kas krūvon būtų suvaręs visi tada tik laimingais jaučia
si, kai vienas kito nemato. Ne! Norėdama būti tikrai namų ug- 
nelė, norėdama visus išmokyt sąyo namelius mylėti, moteris 
pirmiausia pati tūri juos pamilti. Žinoma, tas nereiškia, kad ji 
visai užsidariusi namie sėdėtų ir pečių dabotų. Bet visur ir vi
suomet pirmoje vietoje turi dėti savo namų, savo šeimos reika
lus. Taigi blogai darytų ir toji moteris, kuri visa pasišventusi 
visuomeniniam veikimui, uoliai dirbdama savo organizacijoj, 
pamirštų dėl jos savo šeimos reikalus. Ką padės visas jos visuo- 
meninis veikimas, jei jos šeimoje augą busimieji visuomenes na
riai, negaudami iš Š ito savo namų židinio pakankamai šilumos 
ir šviesos, išeis visuomenėn silpni ir iškrikę ir neįstengs joj tin
kamai savo pareigas atlikti.

Baigdama aš čia ir noriu ypatingai pabrėžti tąją nepaprastą 
namų gyvenimo reikšmę jaunosios kartos auklėjimui, kurio mo- 
t eris niekumet neprivalo pamiršt. ■ .

Jei nuo pat kūdikystės dienų vaikas auga taikioj ir ramioj 
šeimoj, tvarkinguose ir švariuose namuose, jei nuo pat mažens 
mokosi mylėti savo tėvelius, savo brolius, sesutes, mokosi, jiems 
patarnauti ir jiems pasišvęsti jei šeimyninės meilės šilumoj auga 
ir stiprėja jo pajėgos, drąsiai jis gali keliauti gyvenimari -- švie
su s ^kūdikystės ir mylimos šeimos prisiminimas saugos jį nuo 
gyvenimo pavojų ir neleis pasirinkti nedoro kelio. Lygiai taip 
pat bei blogoji namų auklėjimo įtaka sunkiai yra iš vaiko sielos 
beišdildoma.

Geriausia mokykla, uoliausieji mokytojai, auklėtojai kartais 
neįstengia išrauti iš auklėtinio sielos išsineštos iŠ namų^ydos, 
ypatingai, jei vaikas namo sugrįždamas iš naujo tomis pačiomis 
ydomis užsikrečia.

Aišku tat, kad tik • tada tauta susilauks sveiko, tvirto ir 
kilnius idealus mylinčio jaunimo, jei jos moterys bus tikromis 
namų ugnelėmis, kurios skleidžia skaisčiąją ramybės ir taikos 
ir šviesą kilnios, pasiaukojančios meilės Šilumą.

Taigi tegu nei viena lietuvė moteris te nepamiršta, kad jos 
rankose tautos ateitis, kad ji gali išvesti savo tautą į šviesią sau
lėtą, doros ir meilės dėsniais pagrįstą gyvenimą, arba nustumti 
ją į nupuolimo kelią. Tegalvoja ji nuolat apie tai, kad 
toji mažutė namų židinio liepsnelė, kurią ji saugoja, yra drauge 
ir tautos gyvybės liepsnelė, kad namų ugnelei gęstant gęs ir 
tautos gyvybė, jai gi skaidriai liepsnojant, augs ir stiprės tautos 
pajėgos, laime ir gerove žydės jos gyvenimas!

{Paskaita skaityta L, K . Moterų Ėaįorio Kongrese).
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Romėnų vestalės turi analogijos su lietuvių vaidilutėmis, 
nes ir lietuvių vaidilutės, ir romėnų vestalės saugojo Šventąją 
ugnį, kad neužgestų, ją kurstė ir buvo amžinai pasišventusios 
tarnaut Dievybei. Yra ir skirtumo: romėnų vestalės tarnavo ug
nies deivei Vestai, o lietuvių vaidilutės skaistybės deivei Prauri- 
mei, (jei tokią deivę lietuviai iš visa turėjo). Bet senosios lietu
vių religijos pėdsakai neaiškūs, tąmsoki, o jei kadaise' buvo ai
škūs ir yra buvę vaidilučių, tai apie jas beveik visai neliko ra
šytis žinių, nes lietuvių dvasininkai kriviai rašyt nemokėjo; Visas 
senosios lietuvių religijos buvusias apeigas užrašinėjo svetimtau
čiai, nėkenčią pagonių tikėjimo ir jo nesuprantą. Būdami svetim
taučiai, jie ir negalėjo suprast mūsų prosenių kulto dvasios. O 
ir patys senovės lietuviai nenorėjd svetimtaučiams, jų dievų nie
kintojams ir naikintojams, išduot savo tikėjimo paslapčių. Galimas 
daiktas, kad ir lietuvių vaidilutės turėjo tam tikras taisykles^ bet 
nesurašytas, tik iš dvasininkų į lūpas perduodamas. Kas kita 
spręst apie romėnų vestales, jų pareigas, nes patys romėnų dva- 
šininkai paliko apie tai rašytų dokumentų.

Kad tinkamai suprastume romėnų vestalių reikšmę ir parei
gas jų religijoj, pirmiausia reikia panagrinėt, iš kur yra kilęs ves
talės vardas. Vestalės vardas yra kilęs iš deivės Vestos, Vesta 
mater, vardo. Vesta mater yra vienintelis moteriškas asmuo di
dėliame žymiausių ir vyriausių romėnų dievų būry. Religinėse 
romėnų apeigose Vesta mater stovi artimuose santykiuose su 
'Janus pater, tik Janus pater, maldaujamų dievų tarpe, užima pir
mąją vietą, o Vesta. mater — paskutinę. * Vestos vardas ir kultas 
nėra skolintas, kaip daugelis kitų dievų, iš kaimynių tautų, bet 
yra grynai lotyniškas, nes jos garbinimo pėdsakai randami tik 
lotynų žem ėj. Vestos vardas i r apeigo s rodo, kad ji yra ne kas 
kita, tik šeimos gyvenimo namo centras, jo židinys.

Religinga romėnų vaizduotė sukūrė dievišką užtarytoją ir ser
gėtoją namų židinio—ugnies deivę V estą. Židinys gyvenamame name 
buvo namo širdis. Iš jo plaukė malonumas, šilima ir meilė. Židinį 
saugojo, kurstė ir palaikė rūpestinga ir pamaldi moteris. Juk tuo 
metu tik moteriai reikėjo atlikti toks sunkus darbas, kaip ugnies 
gavimas primityviu būdu. Tat ji pasišventė dieną ir naktį tą jau 
sukurtą ugnį saugot, kurstyt, kad ji visuom et rusentu židiny. 
Ugnies pagalba ji pagamindavo skanesnį maistą ir reikalingą šei
mai šilumą. Tas židinys dar buvo identifikuojamas su namų šva
ros židiniu, nes švarą ir tvarką tik moteris ir gailėjo palaikyti.
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Tam daug kantrybės ir rūpestingumo reikalaujančiam darbui— 
saugot ugnį, .švarą ir tvarką gyvenamuose namuose—galėjopa- 
dėti tik moteriška asmenybė, be nė vyriška, nes vyrai permaža 
sugebėjimo turi tokiems darbams. Tat ir židinio—ugnies globėja 
buvo moteris—deivė Vesta?

Vestos pagarbos pagrindas—rūpinimasis švarai Vestai buvo 
skirta daug švenčių. Panašiai kaip ir Vestos^ šventės, vėliau bu
vo malūninkų ir duonos kepėjų šventės, už tai, kad jie palen
gvindavo moteriai sunkų malimą ir vargingą duonos kepimą.

Vestą, židinio saugotoją,|turėjo atskiros šeimos, giminės ir 
pati didžioji bendruomenė—valstybė. Valstybės Vesta buvo va-^ 
dinamą Vesta publica populi Romani. .

Imperatorių gadynėje valdovai pasisavina dvasiškių teises. 
Tada Vestos kultas labiau priartėja prie imperatoriaus rūmų, 
tampa, tarsi,privatiniu imperatoriaus namo židinio kultu ir tuo 
pačiu jis pažymi, kad imperatoriaus rūmai yra valstybės centras 
—židinys, o pati Vesta dabar buvo pavadinta Vestą Augusta. 
Naujai statoma Vestai šventykla Palatine, sujungta su karališkais 
rūmais. Senoji Vestos šventykla buvo prie Forum Romanum.

Vestos vardas senas, gal būt, kaip sena pati lotynų tauta. 
Vestos senumą parodo tai, kad ši deivė nebuvo atvaizduojama 
jokiu paveikslu. Senojoj Vestos šventykloj, (kuri, gal būt, buvo 
seniausia iš visų Romoš šventyklų), niekados pirmiau J nėra bu
vę Vestos paveikslo, tik aukuras, ant kurio amžinai degė šven
toji ugnis. Maldyklos buvo senoviška, paprasta, tik nuo
užgesimo šventąją ugnį saugojantį apvali pastogė. Vestos šven
tykla vadinama aedesVestae. Vėliau ir Vestos šventyklą palietė 
graikų kultūros poveikis, tik, žinoma, išorinę pusę. Imperatorius 
pastatė šalia senovinės Vestos šventyklos naują valstybinę šven
tyklą su visais to laiko modernumais ir su, pirmu kartu pasiro
džiusiu, Vestos paveikslu.

Vestos namai buvo labai gerbiami, šventyklos vidus buvo 
kilimais perdalintas (atskirtas) į dvi dali. Vidujinė dalis vadinama 
penus Vestae, kurioj amžinai ruseno aukuras. Išorinėj dalyj bu
vo sudėti ir saugojami visi aukavimo įrankiai bei indai. Vidujinė, 
švenčiausioji dalis, romėnų manymu, buvo romėnų galybės sim
bolis. J penus Vestae buvo galim įeiti tik vyriausiam kunigui ir 
prižiūrėtojoms vestalėms. Valant Vestos šventnamį, prieš jos di
džiąją šventę, kuri būdavo birželio 7-15 d., galėdavo įeiti ir šiaip 

, moters, bet tik basos.
Vesta buvo garbinama kaip valstybinio židinio šeimininkė, 

palaikanti amžinai degančią ugnį ir per ją romėnų giminės egzi
stavimą. Jai meldėsi viešo gyvenimo pavojuose ir nelaimėse. Visi 
manė, kad bendroje vestalių maldoje Vestai yra nepaprastos jėgos.

Vestai tarnaudavo Šešios ' vestalės. Be vestalių, religinėse 
apeigose daugiau moterų beveik visai nedalyvaudavo. Tiesa, ei
nant senoviniu papročiu dievybei tarnauja ne tik viens dvasi
ninkas, bet ir visa jo Šeima t. y. ir moteris. Dar likę žymių, kad 
žmonos dvasininkų, vadinamų Rex Sacrorum ir Flamen Dialis
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drauge su savo vyrais tarnaudavo aukų metų. Kaip liekana teku
sias jiems už tai pagarbos buvo paprotys, kad joms neleisdavo 
avėti batų, pasiūtų iš dvėsenos odos. Be to, prie kulto ir reli
ginei puotų patarnaudavo ne tik berniukai, bet ir mergaitės. Daž
niausia tarnavo pačių dvasininkų vaikai, tačiau kartais jie būdavo 
imami ir iš pašalinių asmenų, bet tik gyvų tėvų ir iš įžymių šei
mynų. Taip, jog kulto apeigose, išskyrus vestales, moterų daly
vaudavo maža,

Kaip jau minėta vestalių būdavo tik šešios. Jos priskiriamos 
prie žymesnės ir labiau gerbiamos dvasininkų kolegijos. Jas daž
niausiai skirdavo Pontifexmaxim u s-—vyriausias kunigas. Kartais 
jos skiriamos nominacijos t. y. būdu balsavimo. Balsuodavo už 
tas kandidates, kurias pastatydavo Pontifex maximus. Kiekvie- 
nas balsuojantis turėjo prisiekti tik pačią geriausią kandidatę rinkti. 
Kitos vestalių skyrimo būdas—kooptacija. Kartais vyriausias ku
nigas tiesiog paskirdavo iš esamų kandidačių reikiamą vestalių 
skaičių. Imperatorius, tapęs vyriausiu kunigu, pats savo nuožiūra 
skyrė ne tik kitus dvasininkus, bet ir vaidilutės.

Pontifex maximus skirdamas romėnę į/garbingą vaidilutės 
vietą, ne visada atsiklausdavo jos sutikimo ir dažnai paskirdavo 
mergaitę į vaidilutes prieš jos norą, priverstinu būdu, kaip kad, 
senąja romėnų teise, jaunikis per prievartą paimdavo jam pain 
kusią merginą: ita te, amata, capio;.. Buvo net išleistas įstatymas, 
vadinamas lex Papia, vestalėms paskirti. Šiuo įstatymu, iš dvi
dešimties nurodytų kandidačių, Pontifex maximus burto keliu 
paskirdavo šešias.

Vestalės buvo tiesioginės Vestos šeimininkės, jos pavaduo
tojos, Šventos ugnies saugotojos, kurstytojos ir aukų ruošėjos. 
Jų visų viršininkė vadinama Virgo Vestalis Maxirna. Bet gi tiesio
ginis vestalių viršininkas yra vyriausias kunigas, kartais vad. net 
sacerdos Vestae.

Kaip kiti dvasininkai taip ir vestalės, turėjo atskiras taisyk
les rūbams dėvėti, jos turėjo būti be kūno trūkumų, niekuo ne- 
nusižengusios, Romos1 laisvos pilietės ir laisvų tėvų dukterys. 
Vestalės savo tarnybą pradėdavo nuo 6 — 10-ties metų ir galėjo 
iš tos tarnyvbos išeiti ar būti atleistos tik ištarnavusios 30 metų. 
Vestalių tarnavimas buvo skirstomas į tris periodus: mokymąsi, 
praktiką ir kitų mokymą. Priimtos į vestales jos turėdavo gy
venti griežtoje klauzūroje joms skirtuose namuose, vadinamuose 
Atrium Vestae2-). Vėliau imperatorius joms pastatė namus Palatine.

Atrium’e Vestae gyvendamos, jos visą ląiką buvo užsiėmu- 
sios darbu, savo šventos tarnybos pareigomis, dieną ir naktį

V • ’ • ‘ . '■ . ‘ ’ ■ ■

ų 7880 m, atkasus Atrium Vestae rasta daugel vyriausiųjų vestalių 
statulų, kuriose jos atvaizduotos savo senoviškuose oficialiuose drabužiuose 

‘ 4stola, palliuni, seni erines, suffibulum). Ant vienos, 364 m. po Kr. pastaty
tos statulos posromentb viena vestalių vyresnioji išgirta už jos skąistuma, 
drausmingumą ir už jos nuostabų aukų ir šventų paporočių žinojimą. Bet 
vėliau jos vardas visiškai čia panaikintas; yra pagrindo spėti, kad taip pada
ryta dėl to, kad Ši vestalė buvo iš pagonų dvasininkų kolegijos išėjusi ir ta
pusi Kris aus išpažintoja. (Sam. Wide).
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reikiamų javų Triticum spęltta (kviečių rūšies javas, stovįs vidu
ry tarp kviečio ir miežio), iŠ kurių pagamindavo aukavimui me
džiagą: juos sudžiovindavo, sugrūsdavo ir rupiai (stambiai) suk 
maldavo. J gautuosius miltus pridėdavo grūstos, degintos ir 
vandenyje atskiestos druskos (molą salsa) ir padarydavo Jokį 

nešti tik iš toliau esančių versmių: kasdieniam vartojimui lies
davo iš versmės Egeria, esančios netoli Porta Capena, o, kulto 
reikalams iš tolimesnės versmės Camenae. Vanduo tegalėjo būt 
nešamas tik moliniais indais, ir tik tokiais, kurie buvo be kojos, 

žasčių užgesdavo šventoji ugnis, ją turėdavo įkurtu pačios ves
talės tik senoviniu primitiviu būdu trindamos medžio gabalėlį į 
medinę lentelę.

Už savo tarnybą romėnų vestalės buvo labai gerbiamos. 
Joms, kaip ir Flamen’ui dialis,teikiama didi pagarba, nes ir jos 
yra pašvęstos kasdien dievams tarnauti, cotidie. feriatae. Flamen 
dialis (Jupiterio dvasininkas) pirmasis po Pontifexo mąx. nega
lėjo net matyti, kaip kiti šventadienį dirba; jo lovoj negalėjo gu
lėti joks kitas asmuo; iš jo židinio ugnies galėdavo imti rituali
nėms apeigoms; jo plaukus kirpti dega įėjo tik laisvas pilietis. 
Plaukų ir nagų liekanos negalėjo būti kur nors^ į pašalį nume
tamos, bet tam tikroj vieto i po „laiminguoju medžiu“ (arbor Jelix) 
užkasamos, Taip pat ir dėl vestalių plaukų kirpimą ir pašalini
mo buvo tam tikros taisyklės. Flamen dialis negalėdavo pa
siekti ir prie jo negalėdavo' būti ko nors panašaus į geležinius 
pančius. Si taisyklė taikoma ir vestalėms,. tik su ta *išimtimi, 
kad jos tam tikrais atsitikimais* turi net būtinai prisiekti, tik, ži
noma, Vestos vardu. Dvasininkas gali išgelbėti nuo mirties nu- 

stitinka. Vestalės gali ir senate naudotis garbės. teisėmis.
Už savo darbus ir elgesį vestalė buvo dideliai atsakinga. 

Ji buvo smarkiai baudžiama net fizinėmis bausmėmis, jeigu jai 
saugojąnt užgesdavo šventoji ugnis. Bet už vis žiauriausia ir bar
bariškiausia bausmė sekdavo tai vestalei, kuri prarasdavo skais
tybę. Ta vestalė, einant sakraline romėnų teise, buvo gyva pa
lai d o Ja m a. Kad tokių bausmių tikrai vykdyta, liudija .Romos 
valstybės kronikos, siekiančios ne tik miglotų senesnių laikų, bet 
ir iš istoriko Symąehp gadynės.

Gyvas vestalės palaidojimas atliekamas su iškilmingomis, 
bet liūdnomis apeigomis. Ištyrus nusikaltimą ir pripažinus ves
talę kaltą, Pontifex Maximüs, susirinkus visoms dvasininkų ko-

29



į60 Romėnų vestalės
\ —z------—z:..-, . .... ......... / : -.^-—zzzz ■ ...

• . ■ * . ’ * • . r T ‘

legijoms, paskelbia kaltinamąjį aktą — nusmerkia vestalę mirti- 
Paskui nusteistąją lydi iškilminga laidotuvių eisena per Forumą 
į jos karstą — palaidojimo vietą. Lydi ją visa miesto minia, lydi 
giminės ir draugai aimanuodami ir verkdami. Visoje minioje reiš
kiasi prislėgtass liūdnas ūpas. Minia sustingusi,- nuliūdusi, tyli, 
tarsi, artinantis baisiai nelaimei. Gyvos vestalės palaidojimo diena 
laikoma didžiausios nelaimės ir liūdesio diena. Minia, dvasinin
kai ir nusmėrktoji eina į palaidojimo vietą — žiemos rytų miesto- 
dalį prie Porta Čollina. Tą vietą tauta pavadino Campus scele- 
ratus - nuodėmingas laukas. Atėjus į šią vietą, diržais surištą ves
talę paguldo ant neštuvų, pagaliau ją išvelka iš dvasininkės rūbų. 
Čia dešinėje pusėje gatvės, kuri vedė iš Forumo, buvo kaltosios 
karstas — požeminis urvas. Kad ilgiau į palaikytų nusmerktosios 
gyvybę, urve buvo paruoštas guolis, deganti lempa, stalas su 
maža duonos, vandens, pieno ir aliejaus atsarga. Prie urvo nu
ima nuo vėstelės pančius, Pontifex Maximus, pakėlęs į dangų 
rankas, kalba kelias paslaptingas maldos formules, tuo tarpu kal
toji su užrištomis akimis pradeda leistis laiptais žemyn į savąjį 
gyvosios karstą Pontifex Maximus atsitolina, vestalė nusileidžia 
į savo karstą Kopėčias ištraukia ir urvą (landynę) užberia že
mėmis, sulygina su paviršium. Tokiu būdu nuo vestalės atski
ria visokią pagarbą, kokia gali’būti suteikiama mirusiems.

Vestalės j kaltės bendrininkas susilaukia panašios žiaurios 
bausmės, — romėniškos kryžiavimo bausmės, kuri tik prasižen
gusiems vergams buvo skiriama. Viešoje aikštėje įspaudžia jo 
galvą į Šakių pavidalo kartuves ir kunigai jį užplaka iki mirties. 
Kurį pirmiau nuteisdavo mirti, vestalę ar jos kaltės bendrininką, 
nėra žinių.

Prof. G. W i š s o w a, didžiausias šiais laikais romėnų reli
gijos žinovas, šį laidojimo būdą aiškina kaip prodigijo išdavą 
Prödigium — ypatingas reiškinys gamtoj ar žmonėse, priešingas 
normaliam gyvenimui, Kaip karštis parodo kūne ligos buvimą, 
taip prodigijos parodo, kad nuodėmėmis yra sutepti geri dievų 
ir žmonių santykiai. Prof. Wissowa mano, kad už skaistybės pa
žadų sulaužymą negalėjo bausti, nes nėra niekur įrodyta, kad 
vestalės darydavo tokius pažadus, o antra jos nė negalėjo tokių 
pažadų duoti, nes Vestai tarnauti buvo paskiriamos 6—10 met„ 
dar toli gražu nepilnametės. Tą vestalę, kurioje prodigijas paro
dydavo Šventosios ugnies saugotojos sutepimą nenorima nužu
dyti, bet tik pašalinti iš šio pasaulio be pėdsako, ką liu
dija ir maža atsarga maisto, dedama gyvosios karstam Ves
talės nuteisimas esąs ne teisėjo sprendimo nutarimas, 
bet tvirtas išpildymas dalyko, reikalaujamo dėl prodigijo.

Štai vieno prodigijo aiškinimo pavyzdys:
114 m. pr. Kristų romėnų riteris Helvius su žmona ir 

dukteria grįžo iš Romos į savo vietą Apulijoj, Kely juos ištiko 
didelė audra. Kad greičiau atvyktų į saugią vietą visi sėdo joti 
raiti. Bejojant, žaibas nutrenkė mergaitę ir jos arklį. Audrai praėjus, 
rado žaibo nutrenktą lavoną baisiai išrodantį, su sudraskytais,
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drabužiais/ apnuogintą. Tai davė pagrindo šį atsitikimą laikyti 
ypatingu prodigiju, Haruspicija (tam tikri būrimai) nurodo pra
sižengusias vestales. Padarė tyrimą ir surado net tris nusidėju
sias.Pontifex Maximus surado kaltą tik vieną iš trijų, Liciniją 
ir ją nuteisė mirti. Tada vienam tautos tribūnui įsikišus, sekan
čiais metais tauta pareikalavo ir kitų dviejų vestalių bei jų kal
tės bendrininkų bausmės 'mirtimi. Pasaulinio teismo įsikišimas į 
dvasininkų gyvenimą čia yra tik išimtis.

Mano manymu, atskirai s atsitikimais nubausdavo vestalę už 
tai, kad ant jos krito prodigijo nurodymas, bet kartai s ją, galėjo 
bausti tik už praradimą skaistybės, suteršimą dvasininkės garbės 
ir sulaužymą pagrindinio nekaltybės principo, kuriame buvo vi
sa vestalės, kaip dvasininkės esmė, (Nenoroms skverbias mintis, 
kad panašiai smarkiai žmonės baudžia tą mergelę, kuri, lietuvi
škai tariant, neteko rūtų vainikėlio; tik skirtumas tas,_ kad romė
nai bausdavo ir jos suvedžiotoją, tuo tąrpu kai mūsų žmonių 
etika šiuo atveju kitokia).

Vestalės saugojo romėnų tautos židinį, nuo senų laikų ir 
jam neleido užgesti iki tol kol pagaliau ateina naujas didis nė 
tik židinio saugotojas, bet ir, liepsnos kūrėjas Kristus. Jis su
kuria liepsną kiekvienoj gyvenamdj troboj, kiekvieno širdy. Am
žinai liepsnai degant, židinio nereikia! Kam gi pustyt židinys, jei 
šalia dega ungiš?!

Tiesa, da romėnų vestalės rūpestingai kur
stė savo gęstančius židinius, bet įkurti neįstengė, nes jie jau 
nebuvo reikalingi. Imperatorius Gracijonas 382 sukonfiskavo 
vestalių turtus, o Teodosijus 394 įsakė užgesinti centrinį- 
židinį, uždarė jau bereikšę Vestos šventyklą ir net uždrau
dė visas Vestai daromas apeigas. Užgesta ir naminiai židiniai 
Drauge su Vesta pranyksta ir jos tarnautojos vestalės. Vietoj 
šešių vaidilučių atsiranda tūkstančiai, tik nė žemiškam židiniui 
kurstyt, bet skaidriai ir amžinai degančiai Kristaus liepsnos mei
lei nešiot įr ją didint.

PSt. Šio darbelio pagrindan paimta prof. V i s s o w o s sene
snieji ir naujesnieji romėnų religijos tyrinėjimai.

P. OrMaitė,

Meilė ir moteris.
1. Įvadas. Šis klausimas yra labai platus ir gilus — filoso

fiškas, ir jo pilnam išgyildenimui reiktų didelius tomus, atskiras 
knygas prirašyti. Svetimomis kalbomis (vokiečių, prancūzų) yra 
prirašyta nemaža. Bet šiandien mes dar neturime progos tas vi
sas knygas į savo kalbą išsiversti ir tenkinamės tik trumpomis 
santraukomis,; bendru apžvelgimu, kuris mums gali duoti bent 
bendrą supratimą ir kartu pagrindą toliau tam klausimui savo
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sąmonėje svarstyti. Įvairiose aukštesniose mokyklose prie mer
gaičių kuopelių kuriasi šeimotyros sekcijos — jų tad pareiga 
štengtis parūpinti mūsų būsimų jaunųjų šeimų kartai platesnės 
ir giliau šį kląūsirtią gvildenančios literatūros iš: svetimų kalbų. 
Yra Šiuo klausimu knygų ir lietuviškai parašytų ar išverstų XX 
am. pirmame dešimtmetyje ir dar anksčiau, —- tai daugiausia 
a i erikoniški leidimai, pilni materializmo, anų laikų pozityvizmo 
įtakoje; jomis maža galima pasitikėti, nes vienas kraštutinumas 
neveda į tikrą mokslinių žinių sintezę, tik- dar labiau išsklaido 
mintis. ■ . ■ ■ . '

Daug kas mūšų šiandien kalba dėl moterų judėjimo, susi• 
pratimo reikalo ir per spaudą paleidžia po pluoštelį žinių, kurios 
sukelia jaunosiose skaitytojose didelio malonumo, bet neduoda 
nei pagrindo tolimesniam to klausiirio savo sąmonėje plėtojimui,/ 
nei bent Šiek tiek sutvarkytos sistemos (gal, iškyrus prof. St. 
Šalkauskio straipsnį „N. Vaidilutės“ Š. m. 3 ir 4 NMjfc Paskuti
niais keleriais metais pas mus eina ginčai tarp šiek Jiek prašija* 
virtusių mergaičių, inteligenčių poniučių, susiduriame ir su vy
rais, aukštesniųjų gimnazijos klasių mokiniais ar baigiančiais 
mokslą studentais — vis s moterų klau simai-, emancipacija i r tt. 
Kartais šie ginčai prasiveržia į spaudą (praeitų metų ,,Ateitis , 
\N. Vaidilutė“, kartais ir „Lietuva“), bet karščiau eina privatiš- 
kupse pasikalbėjimuose, salionuose. Viši tie ginčai neštų šiokią 
tokią- naudą bendram Lietuvos moterų moteriškajam susipratimui, 
jei būtų laikomasis tarn, tikrų pagrindų, kurie rodytų, iš kurios 
kertės dalykas yra imamas ir kaip apžvelgiamas. Ir jau bendrai, 
pradedant ginčą apie bet kurį dalyką ar įvykį, reikia tuo pat 
metu visumet turėti galvoje bendra sistema nuo pradžios ligi 
galo, į kurią būtų galima įvesti ta ginčijamoji viėnetos dalis. 
Kaip ir visur, dilentatizmo pažymys — nemokėjimas prasiskverbti 
į gilesniąsias priežastis į dalyko užuomazgą.. O jau ypač nepa
geidautini diletantiški ginčai moterų klausimais, nes aiškinimas 
dalyko, nežinant jo pradžios nei pabaigos, suprofanuoja ir ant 
juoko^pastato rimtas ir mums šventas idėjas.

Šis mano straipsnis gal pasirodys kai kam per siaurai ir 
negiliai paliečius dalyką — tai todėl, kad aš noriu čia duoti ko 
populiariausias, moksleivėms prieinamas žinias.

II Šeima. Šeimotyros ratelių veikimo pagrindas -— tyrimas 
šeimos pagrindų. Tinkamas klausimo pažinimas, jį apibrėžiančių 
svąvokų nustatymas — pirmas žingsnis į klausimo sprendimą 
Žinodami klausimo platumą, negalime iš sykio apimti viso, bet 
turime tinkamai susiskirstyti dalimis; žinoma, toks ar kitoks jo 
suskirstymas tūri būti taip pat visumet pagrįstas. Toliau—siste
mingai nagrinėti klausimo dalys ir paliesti dalykai; kurie bent 
kiek su mums rūpimuoju klausimu jungiasi.

Einant grynai materialiu šeimos supratimu, šeimos pagrin
das — palaikymas žmogaus giminės žemėje, ekonominė socia
laus sugyvenimo gerovė, kūno lytinių jausmų patenkinimas ir 
daug kitų naudingumu žmogaus materialiam (kūno) gyvenimui.

32



Plačiau materialinės sistemos nagrinėti čia nesiimu (norint galia
mapastudijuoti gamtą, biologiją, žmogaus kūną),nes ji įdomi tik 
tiems, kurie nepripažįsta nemirtingosios dvasios vyravimo, žmo-

■

dvasios kultūros žemėje, perduodant ją iš kartos į kartą, dvasi
nė socialaus sugyvenimo gerovė, išeinanti iš tiesioginio ir ne
tiesioginio auklėjimosi šeimoje, dvasinių skirtumų lytyse (Ge
schlechte) susiliejimai, skirtingų lyčių asmenybių viena kitos,har
moningas papildymas per sanveiksmą. Cią tik patys bendriausi 
apibrėžimai, iš kurių išeinant, galima smulkiau skirstyti ir nagri- 
nėti atskiros dalys. .'a?.

Turiu pastebėti, kad visa tai, ką aš čia rengiuos išdėstyti, 
nėra mano sukurta filosofija ar išprotavimų padarinys,, bet aš 
duodu jau lig šiol pasireiškusias ir tik mano čia siaurai susin
tetintas mintis.

Iii Meilė, Galų gale prieiname prie dalyko, kuriam pana
grinėti ir buvo mano šio straipsnio pagrindinis uždavinys. Čia 
pasvarstysime vieną svarbų elementą, įeinantį į pagrindus Šeimos, 
dvasinės ir materialinės harmonijos supratimu. Meilė yra svarbus 
veiksnys šeimoje, kaipo skirtingų lyčių asmenybių harmoningas 
sanveiksmas,viena kitos papildymas, kuris padeda išaugti ir su
silieti asmenybių individualumams, sukurti pilnutinį žmogaus 
gyvenimą. „Tik per meilę ir meilės supratimą žmogus tampa 
žmogumi» (Fr. Schlegel, Lucinde, 223).

čia kalbama ne apie artimo, tėvynės ar giynai Dievo meilę, 
bet apie meilę skirtingų lyčių dvasios ir kūno harmoningume.

Meilės klausimas mums šiandien yra tik problema,. ne 
daugiau. Rimtesnieji veikalai, parašyti šiuo klausimu svetimo- 
mis kalbomis, kaipo moksliniam klausimui paskutinip žodžio 
neduoda. Daugiau šia peržvelgiama meilės, supratimo stadijos i sto- 
rijoje, atskirų visuomenių srovių mokyklose ir baigiame nagri
nėjimu meilės vaidmenio realiame gyvenime, tad aš čia taip pat 
stengsiuos duoti istorinę meilės supratimo apžvalgą ir tezes taip 
patiekti, kadskahytojos galėtų pačios, nors bendrąsias, išvadas 
padaryti.

Kad meilė yra svarbus veiksnys_ žmogaus pilnos ^ asmeny
bės susidarymui, ir todėl mūsų susirūpinimas ją pažinti nėra jau 
taip tuščias, netenka abejoti. Meilė yra pirmapradė užuomazga 
pasaulio gyvybės, šaltinis energijos, pasiryžimų ir didžių darbų, 
nes meilėje pasireiškia pilnas žmogus.

Kad klausimas geriau paaiškėtų, reikia nušviesti visas gali
mybes, kurios tik gali įvesti į klaidingą meilės supratimą, nes pa
ėmus kitą sąvoką, čia išdėstytos mintys jau neatinka. Pirmiausia

U Sąvoka termino sanveiksmas: veikimas vieno į kitą, vienas kito 
papildymas.

4
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peržvelgsime jr trumpai panagrinėsime tos meilės sąvokas, ku
rios lig šiol yra pasireiškę žmonių gyvenime ir iiėteratųroje. .r 

Mažiausia atatinka tikrąją meilės sąvoką materialistiškas jos 
-supratimas. Tai vien kūno meilė, prigimti instinktai, lytiškosios kūno 
aistros pasireiškimas, tai gyvuliškoji meilė (nors aš linkčiau šiai 
sąvokai meilės termino visiškai netaikyti ir nevartoti). Iš materia
liškos meilės niekuomet nekils didi J karžygiški darbai, nei 
žmogus pasireikš savo pilnoje asmenybėje. „Už materiališką 
meilė dar nė vienas pasaulio raitelis nėjo su priešininkais muštis 
ir savo galvos guldyti (Vaižg. Pragiedr. II t. 142 p.)“. Materia
liška meilė niekuomet nebuvo ir nebus šeimos laimės pagrindu, 
nes ji visumet bus žemesnė už žmogaus pilną asmenybę, už jo 
aukščiausius gyvenimo tikslus. Šių iaikų šeimyninis gyvenimas 
ir yra taip suiręs, nes žmonija, pasidavusi materialistiškų pašau-? 
lėžvalgų bangoms, išleido iš po savo kojų tikruosius dvasios 
ir kūno harmoningumo šeimos pagrindus. Griūva Šeima, griūvą 
ir dvasinė socialaus gyvenimo gerovė (klaston ir neapykantos 
keliai politikoje) griūva kartu palaikymas bei ugdymas dvasinės 
žmonių kultūros (kyla pramonė, prekyba, masinė bet žmonijos 
asmenybė šiais laikais kažin ar kyla (?).

Iš kitos pusės, vien materiališkai suprasta, meilė yra biau- 
ri ir stačiai negalimą visiems, kurie bent kiek supranta ir jaučia 
savęs, kaipo žmogaus, skirtumą nuo bet kurio žemės gyvūno. 
Žmogaus įgimtas instinktas, jo sveika, nesugadinta prigimtis to
kią meilę atmeta. '

Čia reikia prisiminti, kad neigiame vien materiališkai supran
tamą meilę, bet kaipo sudėtinę dalį į kūno dvasios harmoningą 
meilę ne tik neneigiame, bet pilnai pripažįstame.

Priešingas* materiališkam—vadinamas platoniškas meilės - su-
pratimas taip pat nėra teisingas, kaipo kraštutinis, nepilnas ir
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lė yra tobula ir, toli giražu, neneigiama, bet ji neapima visą, į>ib
ną žmogaus asmenį; ji nepritaikoma visai žmonijäi, o tik išimtims, 
tik atskiriems asmenims, kurie Čia, žemėje būdami, jau daugiau 
gyvena ateinančiu gyvenimu ir kurių dvasios yra beveik pasi- 
liuosavę nuo materijos, • nelinksta į ja, o yra jau pusiaukelėje į 
dvasių karalystę. Tobulos asmenybės—tobula meilė, bet ne kiek
vienam „smertelinam“ yra galima. Tačiau žmonijai tiek pat rūpi 
—neužmiršti ir neniekinti savo kūno, nes ir jis turi savo ti kslą 
pareigas žemės gyvenime, ir jis turi atlikti tam tikrus uždavinius 
žemės gyvenimo kelyje. Tik harmonija yra musu žemės pasau
lyje aukščiausia tobulybė.

Trečias klaidingas meilės supratimas—tai nepripažinimas mo
teriai lygios plotmės dvasiniame veikime. Ši mintis yra labai aktu
ali ir įdomi šeįmotyrai —ją aš noriu šiandien čia išplėšti: ji ir 
mane paskatino šį straipsnį parašyti.

Moteries žeminimas įvairiose gyvenimo srityse turi labai seną 
istoriją ir įvairias, ne visai aiškias, priežąštis. Vienalabiausiai apčiuo
piama priežastis—moteris, kaipo kūno atžvilgiu silpnesnė, turėjo vi-

* ■ ' < 1 • . *
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sumet pasiduoti silpnesnei vyro jėgai, o tad šeimynose nuo senų 
laikų viešpatąvo vyro; namų tėvo, valia ir tartu jėga (Faustrecht), 
netenta ahėjoti. / Z,.

Pažiūrėsime į praeitį, taip lig mūsų laikų tikroji, meilė ir 
joje moteries rolė suprasta. Mums svarbu meilės supratimas dar 
ir dėl to, tad nua meilės i įvertinimo pareina ir moteries įvertmsmas. 
„Kuo aukštesnės vertybes įžiūrime moteryje, juo aukštesnis su- 
pratimas yra ir apie jos meilę (moterį). (PaulKIuckhohn,„Die 
Auffassung der Liebe in der Litt, des 18. Jhr. und in der Ro
mantik)“. ZzZZZiZ^’ ? ZZ\. Z ■

Fats pirmasis meilės filosofijos atstovas yra Platonas (Ldu* 
aližmo atstovas). jią skiria meilę į dvi priešingas rūšis: dangišką 
ir žemišką, sveiką ir sugadintu, dorą ir nedorą, arba meilę dva
sios ir kūno. Jo ta daniškoji meilė priklauso ne vien idėjų, bet 
ir tarpiniam, pasauliui: jiriorinfi pataltL į nemi-
rybės plotmę. Noras, troškimas kilęs iš to, kad žmogus jaučia 
savo netobulumą, pasiilgi tobuliausios vertybės yra Platono 
meilės pagrindas. Mylimev tai, kas yra kuo nors vertingiau, au
kščiau už mus pačius. Žinoma, tas Platono dualizmas ir yra 
kertinis jo filosofijos akmuo. Bet apie moters meilę jis savo 
nuomonės neišgvildena, — supranta tik kaipo kūniškai lyunį jau
smą, nes „lyčių skirtumą tarp vyro ir moteries jis matė taipgi 
tik ■fizišką* (Paul Kluckhohu, ten pat.), o mes šiandien jau neabe
jojame, kad lyčių skirtumai yra nemažesni ir dvasios vyro bei 
moters asmenybės da^įe. '

Vėliau Aristotelis stato bičiuliškume tarp lyčių aukščiau ne
gu meilę; vedybose, pagal jį, vyras aukščiau stovi už moterį—va
dinas, jis lyčių dvasios skirtumų dar kiekybės žvilgsnių nelygina.

Nuo to senojo graikų pasaulio šios idėjos tęsėsi toliau. 
Neoplatonikai (Platono pasėkėjai) pripažino tik dvasinę meilę.

Viduramžio krikščioniškasis pasaulis atgaivino senąsias grai • 
kų mokyklas ne imitavimo būdu, bet sąmoningai pritaikydamas se
nas idėjas naujam, toli j priekį nužengusiam gyvenimui. Krikščio
niškosios filosofijos atstovas, šv. Augustinas, jau daug giliau 
pagrindžia meilę: meilės pagrindas nesąs vien pažinimas, tobu
lumo suvokimas, bet siekiąs daug plačiau. Kuo turtingesnė (dva
siškai) būtybė, tuo daugiau meilės gali duoti. Juo didesnė (dva
siškai) juo giliau gali mylėti, o visokia šmonūį, meilė išteka i§ visa 
apimančios Dievo meilės šaltiniox). Sis krikščioniškasis meilės su
pratimas yra jau pirmas žingsnis j tiesą, tik jis dar visai bendras, 
neišplėstas į smulkesnes klausimo dalis ir todėl praktiškai sun
ku dar jame Susivokti. Tačiau duodamas tvirtas pagrindas.

Viduramžio laikais tarp menkesnių filosofų buvo mada dis
putuoti apie platoniškąją meilę: ar ji yra tik grynas ilgėjimasis, 
troškimas tobulybės, ar ji yrą visiškai laisva nuo visokių asmens

... • • ’ ' ‘ - •' ■ . * * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' .'s

Šis istorinis apžvęlgimas yra tiek sutrauktas ir popūliarižuotas, kad 
nežymu citatą jas galima rasti-knygoje Paul Kluckhohn, die Auffassung 
der Liebe in der Litteratur des 18 Jhr. und in der Romantik, iš kurios sė
miau medžiagą.

35



-166 Meilė ir moteris
M——■—WwÜ—>^|ll >"t***^^*a*l*,^**<^^*^T*;,**,"l *** ■i,"1"—1 Į I « iwll lj į w

norų ir tt. Betgi „amor natūralis“ suprasdavo tik dvasinę (gei
stige) meilę, o jausmas, kurs suveda vyrą ir moterį^ su ta 
prantama meilė nieko bendra neturėjo ir buvo ne t vedamas į 
meilės sąvoką, arba buvo vadinamas „amorsensitivus“, „appe- 
titus sensitivus“. Žinoma, nereikia užmiršti, kad * tas jų filoso
favimas ir jų pačių praktiškas gyvenimas beveik nieko b endra tarp 
savęs neturėjo. Vedybos (die Ehe) jiems yra nuodėmė— pirma
pradės rojaus nuodėmės padarinys. Kiti eina dar toliau ir kiek- 
viename lyčių ryšyje mato nedorumą (Unreinheit);,

Naują moteries (o kartu ir jos meilės) įvertinimą atneš va
karų šalyse „tarnavimas moterirps“ (Frauendienst), ypač mine
zingerių, trubadūrų dainose. Čia nusilenkiama rnoterims, jos 
aukštinamos, o jų meile yra aukščiausia laimė. Ši meilė palai
kom avisatuo,kas. gražu, kokios tik gražios ir kilnios mintys 
bei vaizdai gali kilti Sąmonėje. Čia moteriai priduodama žymiai 
aukštesnė vertė, simboliškos šventovės sąvoką, o galų gale ši 
tobula meilė siekia lyčių susivienijimą. Su v ėdy b omis; šeimos 
pagrindais betgi ši viduramžio riterių meilė nieko bendra neturi. 
Minezingeriai apdainuodavo ne savo žmonas, ne sau lygias da
mas. Jų obalsis—laisvė, jokių įstatymų nevaržoma meilė.

(Bus daugiau).

Draugės moksleivės.
' * ' ■ ■ . • . ’

Baigiant gimnaziją kiekvienai kyla klausim ai: „Kur eiti?“ 
„ Kas daryti?“ Ir įŠtikrųjų gavus ^brandos atestatą prasideda sun- 
kesni egzaminai, negu buvo. Čia tenka pačiai apsispręsti ^Ku
riuo keliu eiti?“ Nuo šio apsisprendimo priklauso beveik visa 
ateitis. Todėl Šis žingsnis turėtų būti labai gerai apgalvotas.

Mes dažnai kalbame apie per didelį inteligentų skaičių ir 
tą dalyką įsivaizduojame labai pražūtingu. Mano nuomone, rei
kia tik džiaugtis, kad pas muš kartas nuo karto inteligentinės 
pajėgos didėja. O ypač mergaitėms to nereikėtų bijoti. Tik at- 
siminkimė, kad vos 60 metų, kai moterys turi teisę eiti aukštąjį 
mokslą ir tai nevisose šalyse. Kai kuriose šalyse dar ir dabar 
moterys neturi teisės lankyti aukštąsias mokyklas. O Lietuvoj 
kiek metų kai moterys turi teisę eiti aukštąjį mokslą? Kažin ar 
siekia 30 metų.

Be to atsiminkime, kiek lietuvaičių lanko gimnazijas, ypač 
Aukštaitijos kaikuriose vietose, tiesiog gėda. Argi Lietuva gali 
susilaukti geresnės ateities kai toks mažas mergaičių skaičius 
mokosi. Nuo moters : priklauso tautos ateitis. Ar gi ji būdama 
neišiavinta galės tinkamai išauklėti jaunąją kartą?! O, ne!

Moterų yra Lietuvoj daugiau, taigi jų privalo daugiau negu 
vyrų ir mokytis;

paskutiniais metais pastebėta, kad moksleivių skaičius gim- 
nąžijose mažėja. Tai yra liūdnas reiškinys, tuo tarpu kai ma-

1 I
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žumų moksleivių skaičius didėja. Ko gi iš to messu si lauksime? 
Tuo susilauksime tik jau ne lietuviškosios kultūros. Tuo būdu 
gresia lietuviams išnykimas, sutirpimas mažumose, kai turėtų būti 
atvirkščiai. 'Z-*'" X

z Todėl mergaitės, pačios stenkitės rimtai mokytis ir kitus 
prie to raginti, kad taptumėte tikromis specialistėmis ir tuo budu 
išlaikytumėte mažumų konkurenciją. Kas gali lai eina aukštąjį 
mokslą. Tampą ne vien įtaikomojo meno žinovės, bet ir tik
rojo ir t. t. Kas negali eiti aukštojo mokslo, neturi lėšų ar pa
šaukimo, tos lai pasirenka kitą sritį, bet visur, kur būsime, ką 
dirbsime, bukime sąžiningos, dirbkime sistemingai.

; gyvenimas moteriai stato vis naujus ir naujus reikalavimus, 
atsiveria naujos sritys, niekumet negirdėtos, gal net nesvajotos, 
(Pav. socialių agenčių ir kitų).

Šiandien labai daug reikalinga motiniškos meilės. Kiekvie
ną dieną gatvėse kiek susitinkam vargšų senelių ir mažų našlai
čių neturinčių prieglaudos, neturinčių savo kampelio.

Mūsų pareiga sudalyti tokias sąlygas, kad tų vargšų gat
vėse nebūtų. '

Antra taip pat svarbi sritis —- vaikų darželiai. Šios srities 
speciališčių yra labai maža. Būtų labai geras dalykas, kad tokią 
mokyklą įsteigtų Lietuvoje. Dabar kada jau įvedamas privalo
mas mokslas, laikas būtų rimčiau susirūpinti ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikais. Draugės, kurioms leidžia sąlygos ir kurios turite 
pašaukimą važiuokite j užsienį pasispecializuoti šitame dalyke.

Kitos, kurios jaučiatės turinčios užtenkamai gabumų eiti aukš
tajam mokslui, važiuokite Universitetan. Universitete mus laukia 
sunkus ir atsakomingas darbas. Mes dvigubai, trigubai turime 
dirbti ir parodyti sugebėjimo tam pačiam darbui atlikti, nes ki
taip mes nesulaužysim senų tradicijų. Jūs jaunųjų draugių pa
reiga parodyti, kad jūs tikrai mokslo trokštate, o ne jo parodijos. 
Važiuojate universitetan dirbti, o ne flirtuoti.

Kad atlikti tokias sunkias ir atsakomingas pareigas, reikia 
moterims labai daug jfizinės ir dvasinės stiprybės. Čia jos_ tu
rėtų išsidirbti tvirtą »rpąsaūlėžiūrą ir todėl stodamos į tą ar kitą 
fakultetą gerai apgalvokite.

Universitete laukia didelis jūsų draugių ir draugų būrys. 
Laukia jūs įnešant, kitokios dvasios, laukia iš jūsų didelės ener
gijos, didelių darbų.

Jaunuolės, spieskitės apie vienintelį jau
nuolių laikraštį' „Naująją Vaidilutę“!

f- • . * ■ ’ , ' - * ' ■
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Dėl Moksleivių Ateitininkių 
reguliamino.

Paskutiniame »N. Vaidilutės“ Nr. buvo pranešta; kad gin
čas dėl Moksleivių Ateitininkių reguliamino atiduota išspręsti 
Ateitininkų Federacijos? Vyriausiai {Valdybai. Ateitininkų vyriau- 
rMusioji Valdyba šiam reikalui sudarė s_pecialinę komisija j kurią 
įėjo stud.* M. Krasnickaitė, stud. A. Stalioraitytė ir Generalinis 
sekretorius K. Šapalas. Ši Komisija ^palyginusi konferencijoj pri
imtąjį ir Redakcinės Komisijos peržiūrėtąjį reguliaminųs, yra pri
ėjusi maždaug tokio nusistatymo. Taisant Moksleivių Ateitinin
kių reguliaminą stilistiniu atžvilgiu ir derinant jį su kitais Moks
leivių Ateitininkų įstatais, statutais ir reguliarumais yra pašalinta 
kai kurie dalykai. Pav., naujoje redakcijoje yra siauriau išvystyta 
ateitininkių uždaviniai, Komisijos nuomone, reguliaminu kol kas 
gąlima vadovautis. Del trūkumų, kurie yra naujojojTeguli amino 
redakcijoj, Komisija pareiškė pageidavimo, kad jie butų atitaisyti 
prie pirmos progos, (pav., šių mėtų Moksleivių At-kių Konfe
rencijoj).

Š. m. liepos 3 dieną bus mergaičių at-kių 
konferencija.

Numatoma ši darbų tvarka:
1. Atidarymas.
,2. Prezidiuman kvietimas.
3. Paskaita p. M. PeČkauskaitės.
4. Pranešimai: a) C. V. Mergaičių Vedėjos.

b) „N. Vaidilutės “ redaktorės ir 
administratorės.

5. Rinkimai: a) C. V. Mergaičių Vedėjos.
b) „N. Vaidilutės“ redaktorės.
c) Atstovės į r At-kių Vadovybės“ 

įstatų paruošimo komisiją.
0. Laisvas žodis.
7. Uždarymas.
Kviečiame drauges kuo skaitlingiausiai dalyvaut.
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A. a. Jadvyga Balinskaitė.
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A. a. Jadvyga Balinskaitė gimė 1911 . m. vasario mėnesį 
Latvijoje Jakubštato mieste. Einant tėvuikarines prievoles, mo
tinai vienai teko ieškoti pragyvenimo šaltinių. Del tokių tad susi
dėjusių aplinkybių ji atidavė visai dar mažą, vos vienų metų, duk
relę Jadvygą globoti savo dviem seserim. Tos Jadvygos tetulės, 
iŠvykdamos į Daugpilio miestą, ir ją kartu pasiėmė, kur' lenkų 
pradžios mokykloje ji gavo pirmą mokslą, Praslinkus didžiajam 
karui, Jadvyga kartu su tetulėmis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Zarasų miestelyje. Tuo laiku Jadvygos tėvai. išvažiavo į Lenkiją, 
kur po kelių mėtų mirė jos motina o tėvas vienas ten ir pasili
ko. Tokių būdų Jadvyga tapo beveik našlaitė ir iki pat mirties 
gyveno pas savo tetulės. Jau nuo pat mažens ji rodė ypatingus 
gabumus į mokslą. Tad nors ir sunki buvo materiale padėtis, 
gerosios tetulės paskutiniomis išgalėmis leido Jadvygai savo ga
bumus ugdyti. Pradžioje lankė Zarasų lietuvių pradžios mokyklą. 
Laimingai baigusi III-čią skyrių, 1924 m. rudenį ji įstojo į Za
rasų vidurinės mokyklos 1-mąją klasę. Mokymosi Sąlygos buvo 
sunkios: neturėjo savų vadovėlių nei kitų mokslo priemonių. Ta
čiau dėka savo darbštumo ir gabumo ji prasimušė į pirmųjų eiles. 
CiT besimokant jos jaunutė siela pamilo kilnų idealą „visa at
naujinti Kristuje“ ir įstojo į ateitininkų eiles, kur uoliai dirbo idė
jinį darbą iki mirties. Paskutiniu laikų i velionė buvo mergaičių 
kuopelės valdybos narė. Be to aktingai dalyvavo ir skautų drau
govėje. Turėdama artistinių gabumų, ji dalyvavo visuose at-kų ir 
kitų Organizacijų rengiamuose vakaruose.

A. a. Jadyyga buvo darbšti, kupina energijos ir • giliai reli
gingos sielos jaunuolė. Ypač pažymėtina jos budo ypatybė, tai 
jos nepaprastas linksmumas, gyvumas.. Nors ir sunkios buvo.gy^ 
venimo sąlygos, nors nekartą skausmo šešėliai sudrumzdavo jos 
širdį, tačiau ji visuomet būdavo linksma. Ji drąsiai žengė prie už
brėžtojo tįkslo, optimistiškai, su pasitikėjimų žiurėjo ateičiai į 
akis. f

Daug ji žadėjo ateitininkams, skautams ir savo brangiajai 
tėvynei, tik dėjaj skaudi mirtis sugriovė, jos plačius ateities pla
nus ir neleido išugdyti tuosius gabumus.

Š. m. balandžio mėn. 16 dieną Jadvyga susirgo plaučių už
degimu. Sirgo sunkiai ir tris savaites pasikankinusi mirė.

Gegužės mėn. 5 dieną buvo laidotuvės Zarasų kapinyne. 
Lydėjo didelė žmonių minia: pedagogai, moksleiviai ir daug vie
tos inteligentų bei gyventojų. Naujas smilčių kapas skendo žalu
mynuose—gražiuose gėlių vainikuose. Prie kapo kun. J. Oųdonis 
pasakė pamokslą, gražiai apibūdindamas jos gyvenimą. Mokyklos 
vardu atsisveikino direktorius kun. J, Steponavičius, ateitininkų 
vardu kuopos pirmininkas P. Barzda ir skautų vardų—draugini n- 
kas—J. Namajūnas.

Tad ilsėkis, brangi idėjos drauge, amžinai ramybėje To, per 
Kurį visa atnaujint buvai pasiryžus!..
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Apžvalga.
Saugojimas viešosios doros.

(Santrauka prof. Bučio paskaitos, skaitytos š. m. kovo 18 d. Stud. At-kių 
Dr-vės „Birutę“ Oąjlesfingrj darbų Bū-relio ruošiamuose „Apaštalavimo“ kur* 
suošė).

. papiktinimų yra viešų ir slaptų. Šiandien kalbėsiu tik apie 
pirmuosius.

Mūsų laikais dechristianizacijos procesas yra gana veikalus,, 
ir Lietuvoj papiktinimų kiek slaptų tiek ir Viešų vartoja tam tik
slui, kaip geriausią priemonių. Kam rupi dechristianizacijaiuž- 
bėgti už akių, tas turi stengtis viešąjį ir slaptąjį papiktinimą pa* 
naikint. - > ■... •<

Viešųjų papiktinimų pirmoje eilėjereikiaminėti karęįamas. 
Joje visa užnuodyta. Užnuodytas oras, nes jis išsiveržės iš gir
tuoklių krūtinių susimaišęs su išgerto alkoholio dujomis patenka 
į plačius tų asmępų, kurie dar buvo laisvi. Užnuodinti indai, nės 
begeriant girtuokliai apseilėja indus ir jų dugne palieka nuodų: 
Tuos pačius indus smuklininkas, kartais, duoda retesniems savo 
svečiams.<Tos girtuoklio seilės—-nuodai, patekusios į organizmą, 
mažiau pratusį alkoolį vartoti, pradeda smarkiai veikti ir sudaro 
pragarišką palinkimą į alkoholį* Visuomenės bendroji dora da
ro spaudimo į kiekvieną asmenį, bet karčiamoje susirenka savotiška 
rnažą vi suomen ė neturinti jokio s do ros, nedaranti jokio spaudimo. 
Todėl doriškai iširę asmens noriai lankosi smuklėje nes jie ten jaučiasi 
liųosi, niekeno nevaržomi. Smuklininkui žmonės sukiša savo tur
tus, su velka javus, o moters kiaušinius ir linų grysteles... Ten 
žūna mūs nariai su dvasia ir kūnu. Karčiama veda mūs jaunutę 
ir taip neskaitlingą tautą prie išsigimimo, degeneracijos.

Kita žemų veiksmų užsimezgimo vieta tai kinematografai. 
Jie yra geras ir naudingas XIX š. išradimas, tik netaip sutvarky
tas ir netam tikslui panaudojamas, kaip turėtų būti. Nekalbant 
apie geras jo ypatybes», kaip ir kiekvieno daikto, paliesiu tik blo
gąsias. Negatyve kinematografų pusė ta, kad jie stengiasi patikti 
daugumos norams, jiems pataikauja. Visuomenei labiausiai pa
tinka žiaurios scenos ir šlykštus vaizdai. Jaunuoliai pamėgždžioja 
juos. Kovai su tųomi Vakarų Europa įvedė filmų cenzūrą. Prie 
žąstis buvo ta, kad Koeln’e du II ar III kl. mokiniai išsivedė trecią 
savo draugą už miesto ir pakorė. Išaiškinus dalyką pasirodė, kad 
juodu padarė tai ką buvo matę kinematografe. Bendrai paėmus, 
kinematografuose trys dalykai yra neigtini; kerštas, žiaurumas Ir 
žemesnių geidulių žadinimas. Panašiai veikia į žmonių dvasią ir 
menki teatrai. Norint tautą išlaikyti skaičią ir sveiką reik rūpin
tis mūsų kinematografus ir teatrus nuo tų nešvarumų paliuosuoti. 
Geriausiai tai atsieksime padarant juos tuščius, kuomet jie de
monstruoja nepadorias filmas.

■«A
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Koedukacinėsmokyklos taip, pat turi lemiančios reikšmės 
tautos gyvenime. Berniukas baigęs mišrąją mokyklą žiūrės į mer
gaitę labai paprastai, jis joje nieko ideališkesnio nemato. Ne 
mišrios .mokyklos auklėtinis žiūrės į mergaitę, kitaip. Pirmuoju 
atveju šeimos gyvenime moteris teturi vertės tiek, kiek patenkina 
vyro užgaidas, ir šeima dažniausiai nelaiminga. Tie dėsniai, kaip 
matome, labai reišmingi šeimos gyvenimui ir tautos ateičiai. Taip 
pat daug nelaimių neša šeimoms ir literatūra, tie nelemtieji ro- 

_manai, kurių idėjomis daugelis gyvena. ,
Be visų kitų dalykų daugelis asmenų papiktina nepadoriu 

elgesių, kalba, apsirėdymu. Ypač greitai plečias ir auganioder- 
niškų mergaičių skaičius. Kas link elgesio ir kalbų mergaitė tu
rėtų visur ir visuomet atsiminti savo karališką neliečiamybę ir jei/ 
mėrgaitė-moteris bus skaisti, visuomenė savaime pakils.

Stūd. M;

Darbo bendrabučiai vienišėms moterims. Sovietų 
Rusijoj per 2 paskutinius metus įsteigta 25 bendrabučiai. Ben
drabučių tikslas — išimti iš gatvių vienišes, neturinčios pastogių, 
motinas su mažais vaikais, suteikti toms motinoms prieglaudą, 
išmokyti jos darbą dirbti; kad tuo sustabdytų vaikų pametimą.

VoMßäii kai kurioseprovincijose yra įvestosrnergaičiųauk- 
lėjimo mokyklos. Stengiamasi, kad; mokymas būtų pavestas mo
terims, kurios yra gerai išsilavinusios pedagogikos srityje. Kai
muose tokios mokyklos veikia žiemos metu, kai yra laisvo laiko. 
Kitur yra tik keletos savaičių, išrytum kursai. Lanko daugumoje 
kaimų mokytojų Žmonos ir dukterys ir taip pat ūkininkės ir jų 
dukterys. Mokoma ten visa ko apie ūkio reikalus ir lauko darbus; 
Virimas, skalbimas, namų ruoša, rankų darbai. Daugiausia ; krei- 
piama dėmesio j praktišką darbą ir patyrimą. Dar teikiamos ži
nios apie valgių gamtinę sudėtj, higieną ir kūdikių auklėjimą.

k Toliau taip pat kalbama ir apie paukščių auginimą, sodų prie
žiūrą, karvių milžimą ir tt. (

Lietuvoje panašių mokyklų taip pat jau yra, tik dar labai 
maža, ir mokslas tęsiasi gana ilgą laiką, todėl tie kiekviena ūki
ninkaitė gali j jas pakliūti. Oera būtų, kad moterų draugijų sky
riai ruoštų įvairiose vietose bent trumpus kursus, ypač, žiemos 
metu, kuriuos galėtų lankyli daug mūsų kaimo mergaičių, bū
simų šeimininkių. ■//'■■.' r ■

Magdeburge policija uždarė žaidimų klubus, moterims reika
laujant, nes jų vyrai, palinkę j įvairius žaidimus (kortos, loto,_ 
biliard etc.) ir praleisdami daug pinigų, ardo šeimynose gerą 
sugyvenimą, ir valkų auklėjimą.

^Korrespondenz Frauenpresse*.

Si

Suomija. Suomijos moterys praeitais metais šventė 20 me
tų balsavimo teisių gavimo sukaktuves. Bet moterų atstovių 

. skaičius per paskutinius rinkimus nukrito lig 16. Aiškinama tuo, 
kad moterys yra susiskaldę į įvairias partijas.
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Naujas gyvenimas Tu riti joj. Nuo to laiko,- kai Turkija 
nuėmė moterims priverstinas veidų uždangas. ir pašalino dąugmp- 
terystę,. moterys mokosi, lavinasi, studijuoja ir užima įvairias vie- 
tas. yra gydytojų, teisininkių ir kitų profesijų. Teisių sulygi
nimui trūksta tik rinkimų balsavimo teisės, kurios jau taip pat 
reikalauja ir tikisi išgauti; j •

Dabartiniai katalikių moterų uždaviniai. „Catholic 
Times“ apgindamas moterų socialį veikimą nuo daromų 
pesimistinių (nusiminimo pilnų) užmetimų Šiaip iškelia ka 
talikių moterų uždavinius. — Mūsų laikų gyvenimas vis la- 
biaugriauna tautos pagrindus, būtent šeimą ir tėvynę. Ir krik
ščionių šeimą vis dažniau jungia tik butas, — moteris visla- 
biau įtraukiama į pramonės gyvenimo sūkurį. Mums labai reika- 
linga tikrų katalikių vadų, kurios raštinėse, pramonės įstaigose, 
fabrikuose, mūgėse, stotyse, traukiniuose, žaidimų . aikštėse, visur 
nukreiptų kalbą j vienintelį svarbiausj moterų veikimo tikslą 
i katalikų šeimą. Daugelis katalikių moterų neka nebylės, kada 
šie klausimai iškeliami. Čia reikalingas išaiškinimas ir vado vybė! 
Katalikų Bažnyčiai buvo pirmoji moters ginėja. Moteris daugiau- 
šia pralaimėja, kai šių dienų pagoniškos idėjos vis daugiau 
sinasi suardyti Šeimą, visuomeninio gyvenimo pagrindą. Kata
likė moterisi regis, turėtų turėti daugiau įtakos j mūsų gyve
nimo sveiką atnaujinimą, kaip vyras. Katalikių moterų orgahiža- 
cijos turi būti savo seserims vadais! *

>l^pto!rų vienybės frontas.“ Ši didelė moterų or
ganizacija Norvegijoj priėmė tokią, programą, kurią turės 
įvykinti per parlamentą: ; -l. pripažinti moterų ruošos dar
bą (namuose, šeimoje) lygios vertės esančiu šalies gero
vei, kaip ir kiti vieši vyrų atliekami darbai; 2. steigti dau
gelis motinoms pagelbėti draugijas; 3, teikti neturtingoms motK 
noms pensijas; 4. siekti geresnio išlavinimo ir geresnių darbo 
sąlygų ligonių prižiūrėtojoms, slaugytojoms, pribuvėjoms; 5. rei- 
kalaųt bent dviejų moterų j sveikatos komisijas >peišti; 6. teikti 
pašalpos motinoms, kurios turi daug vaikų; T reikalauti teisės 
moterims užimti įvairias valdžios vietas; 8. ąntialkoįinky moky- 
mo mokyklose, ir dar daug kitų naudingų dalykų..

Kova prieš nepadorias madas ir šokius Italijoje. 
Padoriems papročiams išlaikyti yra susidaręs Italijoje tau
tinis komitetas, kurs veikia sutartinai su vyskupais ir kitais in- 
teiigentais, kurie iki Šiol pasireiškė kovoje prieš netikusias nau- 
joviškiausias madas. Nesenai tas komitetas pasiuntė visos ša
lies rūbų dirbtuvėms aplinkraštį, kuriame prašoma atsakyti j 
šiuos klausimus: 1) ar madoms pagerinti iš esmės sutinka pri
imti aiškius pasiūlymus, 2) ar sutiktų naujuose ateinančiųmetų 
rūbų kataloguose prisilaikyti greta grožio tikslų, krikščionystės 
ir žmoniškumo dėsnių, taip Italijos madoms reikalingų. Ap
linkraštis pažada aukso medalį kiekvienai firmai, km 
mų knyga geriausiai atatiks aukščiau išdėstytus reikalus.
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Vaidilutėj*, rodos beveik nebuvo rašyta, bet iš to dar negalima 
spręsti, kad kėdainiečių ateitininkių visai nėra, arba, kad jos 
oičlconedirba. » j

Kėdainių at-kėsjau treji metai, kaip veikia atskirai nuo 
berniukų, sudarydamos vieną kuopelę. Narių joje buvo ir yra 
nedaug, nes maža yra mergaičių aukštesnėsegimnazijosklasėse. 
Per tą, ne visai trumpą, laikotarpi, Kėdainių at-kės pergyveno 
įvairių valandų. Kartais jų veikimas įsibėgėdavo, kad net vyrus 
pralenkdavo, kartais susilpnėdavo ir visaiapsnusdavo.

Šių mokslo metų pradžioj, sugrįžusiosiš vasaros atosto
gų at-kės sušaukė susirinkimą, išsirinko naują valdybą ir rodos... 
pasiryžo dirbti. Bet ar tai dėl stokos sugebėjimo, prityrimo, 
jėgų valdyba lig šiol ypatingesnio veikimo neparodė: (Sakau, 
dėl stokos prityrimo, jėgų, nes v-bą sudaro V-, VI- klasių mer
gaitės), ■

Tiesa, netrukus sušaukė antrą susirinkimą, apsvarstė kuo
pelės reikalus, išsirinko komisiją, kuri aprūpintų, rašančias refe
ratus, tinkama medžiaga ir bendrai stengtus^ kad susirinkimai 
bitų rimti, o sykiu jdomus ir įvairūs. i

Gruodžio mėn. 4 d. sušaukė šiais mokslo metais trečią 
susirinkimą. Iš Kauno atvyko A. Lukošiūtė, stud. At-kių Dr-vės 
Visuomeniriinkių-Pėdagogių Ratelio narys, laikė paskaitą »Moters 
psidiifct“.

Susirinkusios klausėsi paskaitos su dideliu susidomėjimu; 
iškėlė keletą labai aktualių klausimų j kuriuos prelegentė atsakė. 
Po paskaitos stud. A. Lukošiūtė pasiūlė kuopelei veikimo pla
ną; susirinkimas tam pritari

Pasikalbėjus dar kai kuriais svarbesniais klausimais susi
rinkimas baigtas. Nariai skirstėsi pasiryžę dirbti.

Tikiu, kad tas pasirižymas nenueis vėjais ir kėdainietės 
energingai imsis darbo.

• ’ * * - . ‘ ’ * * ’ » , ■ •
• “ . . ' • . . ’ . • ’ ■ b . • ■ * ■

Raseiniai. Ateitininkių kuopelėj yra 15 narių. Nuo 1928 
metų sausio mėn. iki gegužės padaryta 5 susirinkimai. Skaityta 
5 referatai: „Moteris dabarty", „Graikų menas“, „Pajuokos bai
mę-, „įpročiai ir kova prieš juos“, ^Blogi darbai išeina aikštėn". 
Kadangi pas mus daugumą sudaro jaunos mergaitės, todėl re
feratai daugiausia lengvo turinio. Referatus ruošia kiekviena 
mergaitė iš eilės. ; . .

Telšių rajono merg. atokių vedėja Z. juškevičiūtė, Semina
rijos kuopelės pirmininkė D. Juzumaitė, gimnazijos M. Gudmo- 

; naitė. Kuopelės susirinkimus daro kas dvi savaiti. Susirinkimų 
programą užpildo pačios mergaitės. Bendri susirinkimai daromi
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su paskaitomis, kurie mums noriai padeda ypač musų globėjas 
V-; kun AperayįČius^^^

; ^z Kaunas. „Kultūros“mokytojųseminarijos ateitininkės š. m. 
birželio 3 d. * įpądąreMdel^ 'susirinkimą, g korįdaug: atsilankė 
svečių—Kauno moksleivių at-kų. Paskaitą laikė prof. Eretas. Pa
kaita . Oerb, prelegentas nurodė ką 

paskambintą ir porą monologų pasakyta.- Pageidaujamą daugiau

r®j savo brangiąsias motutes ir šiuntė 
joms nuoširdžius linkėjimus. Ö savo kuopelėse taip pat pasįs-

„Motinos į dieną*irM.Pe gimimo su-

kauskaitė ^r: jos kūryba^ \x idekliamuota eilės.
Mergaičių mok. seminarijos at-kių kuopa. Šių metų 

gegužės 6 d. padarė susirinkimą paminėjimui „Motinos dienos“. 
SuSirinldmas praėjo įdomiai. Viena iš pačių narių laikė paskai
tėlęy Apie Mixers pareigų . Po to paskaityta rašinėlis
ir keletas straipsnių taikonaų »Motinos dienos“ paminėjimui. Ben- 
drai, visos at-kėš buvo -pilnos gilaus jausmo, minėdamos tą.kilnią, 
reikšmingą dieną.. .
į Martampolas, Vilkaviškio at-kės taip pai minėjo „Mo

tinos dieną“. •<■'■■■■,■
□□□□□□□□
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Studenčių Ateitininkių Draugovės Įsikūrimas ir veikimas.

Per aštuonioliką mėtų Ateitininkės dirbo mišrose berniukų 
ir mergaičių moksleivių kuopose. Apie 1921— 22 m.kyla mintis, 
kad mergaitėms atskirai dirbti butų patogiau; vienur ir kitur prie 
bendrų ( At-kų kuopų pradeda atsirasti atskiros mergaičių kuo
pelės. tą mintį dar labiau sustiprina prof. Pr. Dovydaičio lei
džiamas irredagųojamas moksleivių mergaičių laikraštėlis »Nau
joji Vaidilutė*. Šis laikraštėlis įžiebė mergaitėms atskiro, savai
mingo organizacinio gyvenimo norą.

Mergaičių ateitininkių judėjimas prasidėjęs gimnazi- 
* J3sę, persikėlė ir į Alma Mater rūmus, kur pradžioje jas būrė 

lyg ir į kokį atskirą mažą vienetą „Naujoji Vaidilutė*. Rūpintis 
vien „Naujosios Vaidilutės * reikalais paširodėį per maža ir 1922 nu 
įsteigiama lietuviu katalikių studenčių kuopa, kurios valdybą su
daro: A. Mažylytė, P. Kaupelytė ir S. JUozelėnaitė.
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....■■U,įXKu^pA nusistato: pažinti giliau : katalikų: tikėjimą, ugdyti 
kr i kŠ čion iškąstas dorybes, pratintis savarankiskak ties b s. ieškoti, 
stengtis sudaryti lietuvės studentės tipą, sąžiningaistudijuoti pa
sirinktąsias specialybes ir t t Toji lietuvių katalikiųstudenčių 
kuopa norėjo būti savarankiška, nepriklausanti nuo bendros atei
tininkų kuopos,: net kitų vardu norėjo pasivadinti, tačiau su tais 
jos norais nesutiko Centro Valdyba. Iškėlus šį klausimą 1923 
metų konferencijojkuopos valdyba pareiškė, kad sutinkanti likti 
bendros Studentų ; At-kų kuopos ^kuopele. Valdybom išrinkta: F. 
Rogalskytė,p.Karečkaitė ir O. Žylytė. Naujoji kuopelė nusistato 

. tolimesnius veikimo planus. '/ '■'; \ 3. • X::733T
Didysis 1925-ųjų metų kongresas reorganizavo Ateitininkiją. 

Tada Studentų At-kų kuopoj susidaro Studenčių Ąt-kių.grupė, 
kuriai vaddvauja Z. Endziulaityte padedant M. Balčiūnaitei ir K. 
Jonkaitytei. Geresniam veikimui' grupė susiskirsto į atskirus rate
lius: visuomenininkių, spaudos, pritaikomojo meno ir k. 1926 m. 
spalių mėn; 3 d. įsikuria Studenčių Ateitininkių Dr-vė, kuri pa
sistato sau tikslą: „Sutelktinis Studenčių Ateitininkių lavinimasis 
bei auklėjimasis tiek bendrąja krikščioniškosios pasaulėžiūros, 
tiek specialiąja moters uždavinių v pakraipa". Draugovei tvarkytis 
padeda p. Ladygienė ir prof. St. Šalkauskis. Valdybą sudaro: K. 
Marcinkaitė, Em. JakševiČiutė, B. Lukpševičiutė, M. Grigaitytė ir 
M. Gražytė. 7.;';

Šiais (1927 - 8) mokslo metais Draugovė turi 100 narių. Sėk- 
mingesriiam veikimui yra susiškiršęiusi būreliais: 1) VisuQme- 
nininkių — pedagogių, 2) Labdaringų darbų, 3) Pritaikomojo, 
meno ir 4) Seimotyros. \

Visuomenininkių — pedagogių tikslas: auklėtis katalikiškoje 
pašaulėžiūroje, lavintis pedagogikos srityje ir energingai ruoštis, 
visuomeniniam darbui., Būrelis f padeda įvairioms katalikiškoms 
organizacijoms paskaitomis ir k. d. Jam vadovauja dg; Kulinskaitė.

Labdaringų darbų būrelio tikslas: įvairiais budais padėti mo
raliai ir materialiai skurstantiems. Šio būrelio nariai ruošia pa- 
škaitas kalimams, lanko ligonines, skurstančias šeimas, prisideda 
prie rinkliavų ruošiamų labdaringiems tikslams. Būrelio pirm.; A. 
Čeilytkaitė. :J:

■ . . ■ • ’ . » > \ ‘

Pritaikomojo meno būrelis veikia bene geriausiai iš visų 
būrelių. Turi įsigijęs du didelius gražius albumus; vieną—tautinių 
audinių pavyzdžių, antrą juostų. Jo tikslas: pažinti ir pamėgti lie
tuvių tautinis menas, kiek galima taikinti jis praktikos gyvenimui 
ir tą idėją plėsti platesniuose visuomenes sluoksniuose. Būreliui 
pirmininkauja M. Tamošauskai te.

Seimotyros būrelis taip pat gana gerai veikia. Jo tikslą^ 
tyrinėti visus klausimus, surištus su Šeimyniniu gyvenimu --^5- 
statyti lietuvės katalikės moters tipas, nurodyti jai kryptis, krff^z 
principais vadovaudamasi ir kokios taktikos vedama turėp>W 
į gyvenimą. Šiam būreliui pirmininkauja J. Jaržemskaitė. . ĮĮ

Taip eina veikimas būreliuose. S/ O
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176 , Pakvietimas j eucharistinį kongresą.

Visos Dr-vės iniciatyva buvo surengta loterija, kuri davė apie 
800 lit. pelno. Be to, įsigyta vėliava ir vėliavos šventinimo proga 
suruošta pirmoji Draugovės Šventė.

Sumani ir darbšti Dr-vės Valdyba tuo dar nesitenkino. Ji 
įvykino dar vieną, ilgai svarstytą sumanymą — įsteigė At-kų 
namuose valgyklą. Įsteigė ne tuo tikslu, kad pasipelnyti, bet, kad 
patarnauti studentams duodant prieinamus, skanius ir higieniš
kai pagamintus pietus. Aptarnauja pačios studentės, tuo parody
damos, kad nesibijo darbo ir nelaiko jo pažeminančiu: Valgyklą 
nūnai lanko apie 120 žmonių. Žinoma, pradžioje galbūt yra dar 
daug trūkumų, bet neklysta tiktai tas, kuris nieko nedirba. Val
gyklos komiteto pirmininkė O. Jasaitytė.

Taip stambesniais bruožais atrodo Studenčių At-kių Dr-vės 
veikimas. A. Čeilutkaitė,

PAKVIETIMAS Į EUCHARISTINI KONGRESĄ.
t

Brangus Jaunime, ar jau girdėjai tą naujieną, kad šią vasa
rą, birželio 17 ir 18 d., Panevėžyj įvyksta didžiulis visos Lietuvos 
Jaunimo Eucharistinis Kongresas. Į tą kongresą suvažiuos visa 
katalikiška Lietuvos jaunuomenė; pavasarininkai, ateitininkai mokslei
viai ir studentai, skautai ir užjaučiąs katalikiškas jaunimas. Į 
kongresą suvažiuos vyriausi mūsų bažnyčios ganytojai: Jo Ek
scelencija Arkivyskupas Metropolitas, Šventojo Tėvo Atstovas 
Msgnr. Faidutė, kuris pranešė Šventajam Tėvui apie Eucharistinį 
Katalikiškos Jaunuomenės Kongresą, ir gavo nuo Šventojo Tėvo 

.įgaliojimą suteikti visam kongresui Apaštališką Palaiminimą.
Dalyvauja kongrese taipgi kiti vyskupai: J. E. vyskupas K. 

Paltarokas, J. E. vyskupas Reinys, be to Aukštai Gerbiamas Ge
nerolas Įeit. Tamašauskas, žymiausi Lietuvos Universiteto profe
soriai; kaip prof. kun. Česnys, prof. kan. Kuraitis, pro f. Pr. Do
vydaitis, prof. Dr. kuu. Usaris, Dr. kun. Česaitis, prof. Eretas, 
žymiausias jaunuomenės vadas ir kiti.

Kongreso programa labai turininga ir įdomi. Suglaustas 
kongreso turinys bus šioks: kasdien iškilmingos pamaldos, ben
droji Šv. komunija, giesmės, muzika orkestrų, pamokslai žymiau
sių bažnyčios kalbėtojų, eisena su procesija iš vienos bažnyčios 
į kitą orkestrui lydint, pamaldos lauke prie Marijonų bažnyčios 
ant altoriaus, kurio aukštis turi apie 7 mtr. Kuris bus matomas 
iš tolimiausių aikštės vietų; konferencijos, paskaitos iliustruo
jamos v gyvai šiai s paveikslais.

Žymiausios paskaitos bus šios: 1) prof. dr. kun. Česaičio 
tema »Paskutinis Tarptautinis Kongresas Čikagoj“ 2) prof. kun. 
Česnio—»Eucharistinė Auka Pirmaisiais Krikščionijos Amžiais“, 
3) prof. kati. Kuraičio — »Eucharistinė Gyvybė Asmens ir Soci- 

v aliniame Gyvenime, 4) prof. Pr. Dovydaičio — .Eucharistija ir 
Jaunuomenė“. Bendroji vakarienė, sveikinimai, pranešimai Centro 
atstovų, draugingi pasikalbėjimai — giesmės, himnai.
Redaktorė: J. Laurinavičiutė. Karo cenzūros leista.
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Jaunuolės (iai) į Kongresą. -
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— I kongresą visi turi suvažiuoti 16 d. birželio, šeštadienį, 
nakvynėms butai bus parūpinti visiems dalyviams veltui, reikalinga 
tik maisto pasiimti.

Pageidaujama, kad važiuojantieji į kongresą galėtų atlikti iš
pažintį savo bažnyčioje, neš laukiama apie 10 tūkstančių dalyvių, 
tat Panevėžy gali pritrukti klausyklų. ,

Prašoma atvažiuojančių atsivežti po 1 litą paaukoti kongre
so ruošimui, nes didžiuliui kongresui suruošti reikalinga, datig 
išlaidų, o pajamų nėr iš kur paimti.

Butų labai malonu^ jei kas galėtų kokiu nors būdu parinkti 
aukų kongreso išlaidoms padengti.

j kongresą važiuoti dabar yrą vyriausybės duodama nuo
laida tik 25 nuoš? bet Euch. - Centras rūpinasi išgauti didesnę 
nuolaidą ekskursijoms, ir apie didesnę ekskursantams nuolaidą 
bus pranešta vėliau per laikraščius „Rytą“, „Lietuvos Aidą“ ir 
kitus. sekcijos, esančios pavasarininkuos, ateitininkuos,
moksleiviuosir studeiduos turi igalioti atstovus, kuriegalėtųatskiram 
posėdyje svarstyti įstatus ir kitus svarbius euckaridininkų klausimus* 
Sekcijose,kuriose yra ne daugiau Ugi UtO- narių, turi atsiimti vieną at
stovą, o kuriose yra 20 narių, tai 2 atst^ kitaip sakantį vis nuo JO 
narių vieną atstovą, kuopos įgaliotų*

Važiuojančių į kongresą prašoma pasimokinti šias ^esmės:
a) Pulkim ant kelių#
b) Prieš taip djdį Sakramentą, >
c) Garbinkim, ŠŠ. Sakramentą,

; d) Garbė ir Šlovė, ; \ A
■ ’ e) Dievas musų prieglauda,

f) O Salutaris«. -VH.:
g> Tantum ergo..., . . ' . ................

,.t kurios bus giedamos bažnyčiose per pamaldas ir lauke 
pritariant orkestrams. y: ,/:*• 7

Norintįemš gäufi kokių informacijų ir paklausimų dėl kon
greso, jprašorha kreiptis šiuo adresu:Sodą Nr. 3« 
(tek 366*} "&mįrt puošti Reikalų Gedėjas iėch. J, Barisas,
* ■ ■ ’??-.■;? ? Ęuck. į. 0. Valdyba, >

i 1 ■ ii III > Wl
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„Naujosios Vaidilutės“ kaiffą
- .. • ‘ . •/ ’ • . • /s* *’ ■

Moksleivėms (iams) 
Nemoksleivėms (iams) 
Atskiras numeris 
Užsieny dvigubai ^^ ^^^

„Naujosios Vaidilutės“
stracijos. adresas: K A U N A S, Laisvės Alėja Nr. 3 

' ‘ ’ . . k . J. ■ --rr- i . r —- . —•• * , ’ *•
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Moksleivių Ateitininkų S-gos Konfe- 
y <yy .•': rencija. ■..<

Moks! At-kų S-gos .Centro Valdyba jau yra nusistačiusi 
S-gosmetinę Konferenciją ^ruošti Kaune Š. m. liepos 3—4 d. 
Prisitaikius prię gana patogaus laiko tikimasi gausingaus atstovų 
ir dalyvių atvykimo, net ir iš tolimųjų Lietuvos kampų. Atvyku- 
sieji-sios į Katalikių Moterų Kongresą ir Parodą, Dainų šventę 
(mokyklų choruose daugumoj dalyvauja at-kai-ės) nepamirš turi
ningos ir įdomios Sąjungos Konferencijos. y 

• . - * • » . . • ’ ' ■ * . - • . a*T’ - . • * ' ■ ‘ ~

Ateiti ninku Darbo Biuras.
• x ' * > ’• * - . * . -

Pasiūlo visų inteligentinių profesijų darbininkus: mokytojus 
(aukštesniosioms, viduriniosioms ir pradžios mokykloms), ekono
mistus, buhalterius, raštininkus, mašinistes, kooperatininkus, ver
tėjus iš svetimų kalbų, spaudos darbininkus, repetitorius ir kit. 
Darbo Biure registruojama visi ieškantieji darbo ateitininkai-“Sen
draugiai, studentai ir moksleiviaL Kreiptis prašome šiuo adresu: 

• ‘ - - • ' . . ; . o ‘r ’ a . . b . r « ; * * - •.*-->* * • ■ * - <’

N AS, Laisvės Al. 3 nr, 1V kamb., telef. 28-21.
Priimanios vaL kasdieii nuo l2 iki 13.

į Gautos paminėti knygos.
Raganos (M, fačkattskattesį Raštai H t. Sename 

Apysaką. Žinijos bendrovės leidinys 1928 met. Kai-

Rraf. E Auklėjimas ir aukleįimasis. Ver-
tė Pečkauskaitėi Žinijos bendrovės leidinys. Kaunas
1928 met: ' . . L/■■■ .- < " ?’.y

Prof. dr. J. Totoraitis. Rygiškių Jono gimnazija Mari
jampolėje. „Šaltinio“ leidinys. 1928 met. Kaina 50 centų. ;

Bern. Brazdžionis. Verkiantis vergas. Poema. »Šaltinio* 
leidinys. 1928 met. Kaina 1 lit. x . .

Stasius Būdamas. Už motinos meilę. Apysaka. »Šaltinio* $ 
leidinys. 1928 met Kaina 75 cent.

Säw/ös Bravos. Broliuk, nevirkdink seselės!.. Gyve
nimo bruožas. »Šaltinio* leidinys. 1928 met. Kaina 30 cent.

Kun. prof. Tėvu teisė ir pareiga auklėti
vaikus mokykloje ir namie, „Šaltinio“ leidinys. Mariąmpotė, 
1928 met Kaina 90 centų.

■ *
t,, V-
•1 . L

5 ? i

♦

VysAu/ra VßZanÄzzzs. Vaikų knygelė su dailininko K. Si- 
monies paveikslais. Redagavo L Kuodys. „Sakalo“ bendrovės 
Ipirlirivc KmmA« 1028 met;
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