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t MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ ŽURNALAS
f 1929 m. Sausio mėn. C

Naujų metų angoje

Peržengiau slenkstį —■ 
girdžiu— vėl kartojasi 
mėnesiai;
savaitės,
dienos
ir valandos.
Nuobodžiai skamba, kartojasi minutės. • »»vūl

Žinau aš,
kas bus, kaip yra, 
o yra taip, kaip buvo:

<?

e

tos pačios nublukusios žvaigždės ir saulė, 
tie pat plokščiais veidais draugai.

Kažin kur tolumoje gūdžiai gandas aidi —
„Būk žmogus!“

Širdy jo atbalsį juntu
ir suprantu,
jog Tu many kalbi.

Lenkiuosi, ryžtuosi, tikiu, 
’ —Bukie pagarbintas. Tu, v 

Kurs amžius akimirksniais matuoji!
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Sidabro naktis.

Sidabro vilnis

Sidabro naktis.
J. Driirigaitė. ~~

Ir tavo takus
Kloja sidabro šviesa. 
Sidabras blankus 
Visur it blanki šypsena.

Ir tavo širdis
Šešėliais naktis sidabruoja. Sidabro skambaus kupina. 
Medžiai ir bokštai Sidabras tau veria akis.
Sidabru rasoja... Sidabras — tavoji daina!...

Užmirštas kapas.
« ‘ ■ ",

Mažoji Seselė.

Negesk tolimasis dangau vakarini, 
Naktis tuoj sušalus į žemę ateis. 
Ant kapo žolytės pavasarį mini 
Ir kryžius dar dega tavais spinduliais.

‘ ‘

Velėnomis kapas apaugo, užžėlę, 
O dar nenurimo širdis alkana.
Matai, dangau rausvas, badaujančią vėlę — 
Vis gyvos jos žaizdos negis niekada!

Su liūdinčiu kryžium maldas atkalbėki 
Už širdį palaidotą gyvą kapuos.
Neverk, vakarinis dangau, negedėki, 
Per nakt rudens vėjai ir verks, ir dejuos.

• ' * ■ • . * • ■ . t , , ' • .

Šviesa paskutinė, rausvai sužibėjus, 
Krauju dažo kryžių ir beržo šakas. 
Labanakt, pasauli! Naktis jau atėjo 
Į užmiršto kapo slaptingas gelmes.
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Žiemos sapnas.
•* » . “•*•*... • ‘ . * " 1 , ' •

' Ig. Na. ■

Šiąnakt pražydo langai ir sodai. 
Miestas — šventykla: tylus ir baltas. 
Šiąnakt per sapną sako man rnofias: 

„Tu nepabusi — kraujas jau šaltas!“.

Juodoji baimė rangos krūtinėn.
Nutirpsta gyslos, man trūksta kvapo. 
Kažkur sužibo.,, kažkur pragydo...
Manoji lova — baltasis kapas...

• • . • • . t ‘ , ■

Už lango švinta vėl naujas rytas. 
Ties durim svyri jaunas berželis 
Vieškelis ilgas, vieškelis baltas — 
Tyloje skamba mažas varpelis.

Šiandieną žydi langai ir sodai.
Miestas — šventykla: tylus ir šaltas. 
Beržų alėja nunešė karstą.
Kažkas prie kapo tarė— „koks baltas!“.

■ • * * ’ . »

š novelės ,,Gyvenimo prekyvietė“.
P. Orintąitė.

Štai eina viena moteris, kuri žengia per minią didingai, kaip 
Kleopatra. Ir ji eina, tartum— deganti ir trokštanti, jos žvilgan
čios, kaip gyvatės, akys dairosi į žmones, rodos, ieško ką su
čiupti, įgilt ir vienu akimirksniu nelaimingos aukos gyvybę išgert, 
jos garbanoti plaukai laisvai nusidriekia ant kaktos ir kaklo, o 
rausvas veidas elektriška jėga traukia į save visą aplink virpan* 
Čią gyvybę. Jos ugnis ir drąsa panaši į furijos raganos, o jos 
troškimai — besočiai.

Tačiau — neskubėkit pasmerkt šią moterį! Jos kūnas ir dva
sia dar yra nekalti ir skaistūs, kaip baltosios lelijos žiedas ežero 
vidury, nors ji traukia į save ir klastingai vilioja — kaip ir ta 
baltoji lelija atplauki pas ją, paliest vieną kartą lūpomis ir nu
skęsi ežero gelmėje. O ar mes smerkiame baltąją leliją, kuri van
dens dugne paskandino suviliotas, ją nuskinti trokštančias, aukas? 
Ne! Ji yra visų gėlių idealas!

Todėl ir ta moteris yra gražiausias pavyzdys iš visų Ievos 
dukterų. Ji ne vieną artimo širdį gyvent pažadina, iš snaudulio 
prikelia. Ir ji tikrai nepralaimės savojo gyvenimo!
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Išmušė jos valanda.
' S. Seniūnienė.

P r oi oga s.

Linksmas pavasaris išaušo. Ir žemej~iT žmonių širdyse 
pavasario linksmybė. ..

Kaip pavasario drugelis, linksma Birutė. Ir Širdis jos tokia 
plati, plati, kaip tas pasaulis platus. Ir žmonės visi toki geri, 
rodos, imtų ir apkabintų visus...

Juk kokia laimė! Vakar pirmą kartą jis ją pabučiavo!.. Kaip 
saldūs tie nuodai!.. Ir kaip geras Viešpats, kad davė žmogui 
didžiausią turtą—atmintį! Taip vaizdžiai Birutė mato mylimą Vy
tenį... Atmintis, lyg ant padėklo, vieną po kito siunčia jai ma
loniausias jos gyvenime dovanas...

Visa ružava dar nuo saldaus jaunystės miego, užnėrusi 
baltas rankas už auksinės galvutės, primerktom akim svajoja. ..

Metai slenka, skuba, tartum motina prie savo pirmagimio... 
Nauji pavasariai vis taip pat džiugina žmones ir žemę...

Jau ketvirtas pavasaris praėjo. Atostogos. Vytenis grįžta 
traukiniu iš Vokietijos, kur studijavo mediciną. Jau ir Kauno stotis. 
Jo nekantrų ieškantį žvilgsnį pagavo jauna, šviesiai apsitaisiusi, 
auksaplaukė mergina... pamojo skepetėle, o po minutės, traukiniui, 
sustojus, jau jis pribėgęs prie josios, bučiuoja mažą rankutę...

Juodos akys, žiūrėjo į akių mėlynę.. Ir dabar ten buvo jo 
pasaulis... • D... '■

Brangioji, Birute, pagaliau! Aš taip pasiilgau! — spaudė 
važiuodamas auto jos mažą rankutę.

O ji? Ji taip pat buvo laiminga, kaip prieš ketverius metus... 
Juk ketveri metai jau praėjo. ( Dar 3--4 metai—ir juodu ves.

Tą vakarą jiedu nėjo nė pasivaikščioti, o linksmai šneku
čiuodami sėdėjo greta kits kito.

Birutė buvo neapsakomai laiminga, nes visus metus pirmą 
kartą juk nematė Vytenio. Dabar gi jis čia pat, šalia, ir ji galinti 
jį ir ranka švelnia paliesti ir prisiglausti prie jo krutinės, kurioje, 
ji tai žinojo, plaka mylinti širdis. . .

Juokas laimingos merginos, žavinti šypsena, maloniai veikė 
Vytenį, kurs sėdėdamas minkštoje plačioje kėdėje, kur jį paso
dino Birutė, nenuleido nuo jos akių...

— Tu vis tokia pat,, tu vis tokia. . .
Ji apkabinusi abiem rankom jo galvą, pažvelgė koketingai 

į jo. akis/'. . . ’
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Išmušė jos valanda. ■ ' • ',, • ;,5

— Tokia pati? Tikrai? Tiesa,—čia surimtėjo jos veidas ir 
akys daugiau nebesijuokė—-tiesa, aš tokia pati, kaip .prieš ketve
rius metus ir vis taip pat tave myliu!

- ■ — Kaip ir aš —užbaigė Vytenis, stipriai prispaudus ją 
’ savo širdies. > > ■< *■

— Bet, Dieve mano, kad tu žinotum, kaip aš laukiu to laiko, 
kada praeis tie mėtau kurie dar skiria mus!

— Ar tau pabodo, gal?—paklausė Vytenis, viena ranka at
stumdamas ją nuo savęs ir ieškodamas, jai dar nesakius, atsa
kymo jos akyse,- -juk aš tau jau tada, atsimeni, sakiau, ir įspė
jau, kad anksčiau negalėsiu vesti tavęs, kol nebusiu baigęs 
aukštojo mokslo, kad tau, mano brangioji nereiktų vargti 
mano pastogėje. Nors tu ir nebaigusi busi aukštojo mokslo, bet 
dirbti aš tau neleisiu, nes tu ir taip daug vargai besimokydama- 
O aš? Aš neįsivaizduoju kitaip žmonos kaip tik prie mano namų 
židinio kurį ji papuos savimi, savo meile apsups... prie kurios 
aš galėčiau visuomet skubėti, kuria galėčiau visuomet džiaugtis 
ir gėrėtis.

Tegu mane pavadins egoistu, tegu, bet tai mano idealas! 
— O, taip, taip, Vytenį, kaip tu tai gražiai kalbi! Aš ir nieko 
kito nenoriu, kaip tik būti su tavim! Turėsim namus, kur mums 
bus taip gera, kur mes būsim laimingi! Aš viską puikiai atsime
nu ir man nepabodo, bet aš taifr norėčiau, kad tas laikas grei
čiau praeitų!., ir ašaros pasirodė jos akyse>..

— Birute, mažyte mano, susijaudinęs kalbėjo Vytenis, pa
matęs ašaras — tik neverk, tik neverk,—glaudė ją prie savęs.—

— Manai, aš nenorėčiau, manai man nesunku?! Mano ma
žute, mano rožyte gražioji, liūliavo ją ant savo kelių, kaip mažą 
mergaitę...

Nė viena bloga mintis nesuteršė jo tyro jausmo...
O jai buvo labai, labai gera ir ji tykutėliai sėdėjo, prisiglau

dus kaip mažas vaikelis glaudžiasi prie motinos krūtinės.
Ir daugiau ji neverkė—ir akys jos šypsojo ir lupos šyp

sojo. ; ■ '■'' •
Vėlai vakare, išleidusi Vytenį, atsigulė savo balton, siauron 

lovon, bet ilgai neužmigo. Jos širdis buvo pilna laimės. Prisi
minė kai buvo 7 klasės gimnazistė, atostogas, kurių metu susi
pažino su juo.

Gili meilė palietė pirmą kartą jos širdį. Jis tai matė, nes 
nuslėpti nemokėjo? ir jos akys, ir jos lūpos, ir mažiausias judė
jimas — visa, visa kalbėjo apie jos meilę...

Ir vieną gražų vakarą pamatė ir Birutė, jog ir jis pradėjo į 
ją kaž kaip kitaip žiūrėti, negu ligi šiol.

Ir nuo to laiko kalbėjo jau abiejų akys... kalbėjo geriau, 
nekaip lūpos butų kalbjėjusios, nes daug daugiau...

ir kitaip jie nekalbėjo ilgai apie tai... jų lūpos pirmiau susi
jungė, negu prakalbėjo. Jo pirmas bučinys mylimai merginai 
nebuvo karštas, kaip liepsna, ne; jis buvo toks Švelnus, švelnus, 
tartum motina savo kūdikį lyg pabučiuotų...
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išmušė jos valanda.

Birutė pabraukė, tai prisiminusi, savo lūpas pirščiuku, ir 
nusišypsojo...

Prisiminė jįaukštą juodbruvą, juodom akim, ir mažais ūse
liais •— tokį, koks jis tada buvo.

Meilė, skaisti, kaip aušrinė žvaigždutė, apgaubė juodu savo 
spindulingu apsiaustu ir tartum pasakoj, paslėpė nuo viso pa
saulio...

Tai buvo meilė nekaltos ir tyros, kaip ašara, mergaitės...
Tai buvo meilė vaikino, kurs dar nebuvo gyvenimo su

gadintas, kurio dar nepalietė gyvenimo purvai ir pagundos...
Bet buvo kliūtis, kuri nedavė jiedviem susikurti židinio 

anksčiau — tai materiale padėtis.
Ji nuo IV klasės skynėsi kelią į mokslą pamokomis (buvo 

našlaitė). Jis gi (neturtingų tėvų sūnus) vyresnis už ją ketve
rtais metais, tarnavo pašto įstaigoj ir drauge lankė suaugusiųjų 
kursus. Mat, pasaulinis karas sutrukdė jam mokslą ir jų pir- 
mojo susitikimo laiku jis buvo V klasėj.

Apię tai jie nekartą kalbėjo ilgais laisvais vakarais, bet tvir
tas pasiryžimas baigti mokslą spindėjo jų akyse.

— Aš būtinai baigsiu suaugusiųjų kursus, o paskui medi
ciną. Tada tiktai, kada galėsiu tau sukurti laimingą ir ramią 
ateitį, aš vesiu tave prie altoriaus. -

Ir bėgo metai, bėgo... Jis pabaigė suaugusiųjų kursus, o 
ji pradėjo Lietuvos Universitete studijuoti literatūrą. Stipendija, 
nors nedidelė, ir pora pamokų leido kukliai pragyventi. Buvo 
ji II kurse, kai jis išvažiavo į Vokietiją;

Bijojo Birutė dėl jo, nes žinojo iš knygų apie užsienį, kaip 
apie įvairiausių pagundų kraštą. Bet-jam tai nesakė, priešingai 
ji stengėsi džiaugtis, kad jis galės mokslų įgyti. Bijojo, bet šir
dis taip norėjo tikėti! .

Jis gavo stipendiją, ir Vokietijoj, krintant markei pragyve
nimas buvo daug pigesnis, negu kad ir Lietuvoj.

v— Taip, tau reikia išvažiuoti, taip greičiau pabaigsi, negu 
čia. Čia aš tau nuolat kliudysiu, juk norėsiu tai į teatrą, tai pä- 
sivaikšcidt, tai vėl ko nors užsimanysiu... stengėsi ji kartais net 
ir prikalbinėti.

Jis, nors sunku jam buvo skirtis su mylimąja, bet Širdyje 
džiaugėsi, jog pamatys užsienį, apie kurį visi svajoja.

Ir nutarta. Jis pankutinį kartą išbučiavęs jos virpančias 
dėl susijaudinimo rankutes, išvažiavo.. Ji paliko... Visus metus
nesimatė, bet gaudama labai dažnai tirštai surašytus pasiilgimo 
pilnus laiškus, visai nusiramino.... n

Bet dabar jis vėl čia. su ja, ir ji džiaugiasi, kaip tik gali 
džiaugtis jauna laimingą mergina. *

Greit laikas jiedviem bėgo... Kiek kalbų, kiek minčių naujų, 
kiek sumanymų naujų... Kokią galybę sielos turtų reikėjo vie
nas kitam patikėti!... Nė neapsižiūrėjo, kaip prabėgo atostogos ir 
ir Vytenuj reikėjo važiuoti atgal į Vokietiją,

—- Šiandien paskutinė diena, — galvoja Birutė, rytą iš lovos
keldama.
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Liūdesys didelis, nenumaldomas liūdesys,, slėgė merginos 
sielą. Ašaros, kaip perlai, prieš valią, riedėjo josios skruotais... 
Papurtė galvą, sukando dantis.— Ne! Verkti nereikia! ^Tėgu jis, 
mylimas, nemato mano liūdno veido, tegu paskutinė šių metų 
diena būna jam linksmiausia... Juk pakaks laiko paskui verkti 
iš ilgesio ir meilės.

Ir kai atėjo Vytenis ji jau buvo linksma, kaip visados.
Be gailesčio slinko paskutinės dienos valandos. Jau ir su

tema, kuri taip artina žmones.
Padėjusi galvutę ant Vytenio peties, klausė Birutė jo balso 

muzikos. Nepaprastai malonus buvo jo balsas,— dieną ir naktį 
ji jo klausytų.

O kalbėjo jis daug! Kalbėjo apie savo gilią meilę, kalbėjo 
drauge su ja svajodamas apie jųdviejų laimingą ateitį... kaip juodu 
gyvens, kaip kurs savo lizdelį...

Tik laikrodis priminė laimingiems, kadr reikią skirtis. Su 
šypsena lūpose, su meile akyse, o su akmeniu širdyje, atsisvei
kino...

. -III. . ■ .< '
Vytenis grįžo iš Vokietijos ir gavo ligoninėje vietą. Šian

dien vakarą jis rengėsi pas Birutę. Eidamas jis galvojo, ką jai 
pasakys: tris dienas ten jau nebuvo. Ji, vargšė, tur būt 
verkė. Bet iš tikrųjų, ta panelė Felicija tokia meili, kad niekaip 
jis negalėjo išeiti anksčiau 11 valandos... Na, o vakar,., vakar rei
kėjo atsidėkoti už vaišingumą — mergina juk taip norėjo 
Demoną pamatyti...

— Nieko, ką nors pasakysiu, — galvojo.
Štai ir Maironio gatvė, kur gyveno Birutė. Užlipęs į III gy

venimą nedrąsiai paskambino.
Durys apmuštos tamsia cerata. Varpelis, apačioj maža kor

telė su parašu: Mok. B. Legintaitė, laiškams dėžutė — visa tai 
buvo pažįstama Vyteniui.

Duris atidarė jauna mergina, tarnaitė. Lengviau atsiduso 
Vytenis.

— Ar namie? — paklausė. — Gal nėra, manė, — greičiau 
norėdamas^ kad taip būtų.

— Prašau, namie! ir atidarė duris į mažą valgomą, ku
ris drauge buvo ir salonėliu.

Maniau nė Šiandien neateisi, — sutiko jį Birutė. Liūdnas 
buvo jos balsas. Skaudžiai jis atsiliepė Vytenio širdy.

— Tikėk, Birute, aš... aš... taip buvau užimtas, mat, naujų 
sunkių ligonių man pavesta...

— A! — nudžiugo Birutė, — bet galėjai man pranešti, tu 
žadėjai ir as laukiau tavęs.

— Dovanok, nepagalvojau, kitą kartą būtinai pranešiu. Ar 
gerai? ■■■'■■■/ . v " ' /

Ar gerai? Žinoma, gerai! Birutė tuo pralinksmėjo, sužinojusi, 
kad dėl darbo negalėjęs pas ją ateiti.
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Vytenis iš širdies norėjo jai padaryti malonumo ir pasiute 
eiti Traviaton. <

Birutė sutiko. Ir kai ji apsirengė ir atėjo»..j valgomąjį, jo 
akys sužavėtos negalėjo nuo jos atsitraukti.

— Kaip čia gali būt, — manė — dar prieš kelias dienas 
ji atrodė taip susenusi, suvargusi... O kokia ji graži dabar. Tur būt, 
man tai pasirodė...

Ji, matydama, kaip jis į ją žiūri, šypsojo... Šypsojo, kada 
jis, kaip tikras džentelmenas ją vilko prieškambarėly paltu...

Linksmai šnekučiuodami atėjo teatran. Salė buvo pilnutėlė 
moterų ir vyrų, pasipuošusių puikiausiais rūbais... Šviesa, žerėtę 
žėrėjo iš lubose įtaisytų liustrų... Nuogos rankos, plačiai iškirp
tos krūtinės... trumpos suknelės, kojų blauzdos šilkinėm kojinai
tėm... Vyrų juodi rūbai ir baltos sniego spalvos krūtinės... Mo
terų juokas — trumpas, nervingas juokas, komplimentai, len
gvas flirtas, akių žibėjimas, nudažytų lūpų žavinga šypsena — 
viskas maišėsi ir sudarė įvairiaspalvį ir įvairiagarsį chaosą...

Dar žavingesnė atrodė Birutė šios kvepalų ir meilės atmo
sferoj... Labai tiko jos šviesiam veidui ir auksiniems plaukams 
šviesiai mėlyno šilko suknelė, Ji buvo nors labai kukli ir kitai, 
gal, visai ^netiktų, bet Birutė taip apsirengusi buvo tiesiog 
žavinga... Ne vienas vyriškis apsisukęs žiūrėjo į ją... Ne vienas su 
pavydu šnairavo į Vytenį...

Nusilenkė Birutei smokingu apsitaisęs ponas. Tai buvo po
nas Belašius, kuriai jis kadai piršosi, bet, žinoma, nieko nelaimė
jo... Dabar ją pamatęs, nenuleido nuo jos akių...

— Žiūrėk, tas, atsimeni? — tyliai linktėlejus ton pusėn, pa
rodė Vyteniui...

— A, taip, taip atsimenu, bet galėtum man nepriminti!
Priekaištas suskambėjo jo žodžiuose, nors jis gerai žinojo, 

kad tarp jo ir Birutės nieko nebuvo.
— Pavyduliauja- pamanė Birutė—kiek tai ir patiko, nes jau 

tė, kad tik mylįs gali pavyduliauti.
Mažas debesėlis griet išsisklaidė, ir greit buvo užmirštas.
Ir kai vaidinimo <ietu salėj nutilo, jo ranka, ji tai aiškiai jautė, 

spaudė pamažu jos plonus pirštelius... Jos keliai sudrebėjo nuo 
to palietimo ir širdis tankiau ėmė plakti.

Antrakto metu, jiems išėjus į salę pasivaikščiot, Birutė pa
stebėjo, kad Vytenis kaž kam nusilenkė. Instinktyviai atsigręžė. 
Juoda brunetė žybtelėjo juodom aksomo akim, ir šyptelėjo mei
liai Vyteniui, parodžius baltus, aštrius dantelius...

— Kas ji? paklausė Birutė.
— Čia... viena pažįstama...
— O kas ji yra?
— Ar tau įdomu?-—Sesutė ligoninėj... Ir kam ji klausinėja, 

pamanė., - % ' ' ■ ■
Bet Birutė, ir nors galėjo ką negera pamanyti,'—- taip keiąta 

buvo tos moters šypsena,—bet nieko nemanė, nes Vytenis visą 
vakarą nenuleido nuo jos akių ir buvo nepaprastai jai geras...
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Visas vakaras praėjo, kaip gražus ir malonus sapnas. Kaip 
sapne atrodė ir tuščias parkas prie Operos rūmų ir Laisvės Alėja/ 
pasipuošusi žaidžiančiais, lyg maži vaikai, žiburių šviesoje, sesė* 
liais... ir tamsus dangus, lyg skaisčių mirgančių gėlių nuklotas,. 
Kaip sapnas atrodė Birutei ir tai, kad juodu eina susitvėrę taip 
meiliai susiglaudę ir kalba jai Vytenis tokius meilius žodžius...

—- Taip greit! nustebusi ištarė tik, kai juodtt-priėjo prie 
Maironio gatvės.

Vytenis buvo labai neramus. Jis, tartum skubintų, lipo, trauk
damas ją~paskui save laiptais aukštyn. Ir kai tarnaitė atidarė du
ris, jis su ja norėjo drauge įeit Bet netyčia Birutė atsisukus, pa
žvelgė į jį... ir... nusigando. Instinktyviai atstūmė jį viena ranka 
nuo savęs —- visi sapnai pražuvo... ' / .

—- Neik, neik! rytoj pasimatysim! — smuko į duris ir tik 
jas užrakinusi, apsipylė ašaromis.

--— Tai štai, štai, kodėl jis taip į mane žiūrėjo, tai štai ko 
jis nuo manęs norėjo! O aš, kvaila, maniau... Argi jis tai galėtų?! 
O, Dieve, ar aš tai galėjau laukti iš jo? Iš jo?!!!

Šiaip taip nusirengus, nes drebą pirštai kliudė jai, griuvo 
lovon, bet užmigti negalėjo.

/Mintys varė darbą ir nedavė miegoti. Dar prieš keletą mi
nučių ji manė, kad gali būti laiminga... Grįžo Vytenis jau porą 
mėnesių. Rodės jai kartais, jog tas pat, o- kartais atrodė jai toks 
svetimas, svetimas..., —

Ir štai šiandien tikrai jautė, kad tas pat, kad nenustojo my
limo žmogaus širdies, jo akis ji matė tokias spindinčias, kaip 
tos žvaigždės danguj, kai žiūrėjo į ją.'.k jautė visa širdimi, visu 
kūnu, jog ją myli, jog jam tinka... Ir štai dabar... O! Geriau ne* 
manyt, geriau nėmanyt, kad tai tik dėl to...

Užsimerkė. Bet ir primerktom akim taip aiškiai, matė jo 
žvilgsnį karštą, deginantį... Susirietė po antklode. Varydama vieną 
žvilgsnį, prisiminė kitą — gerą, šviesų, meilų...

— Tai — negrįš! Negrįš! sudejavo. Jautė dabar, jog jos 
Vytenis užsieny bebūdamas, ko ji taip bijojo, ištvirko.

Mintys šėlo • nū varginto j galvoj... vieni po kitų lyg ant 
padėklo, -kilo atsiminimai... ir jais ji save plakė./_

Prisiminė dar vieną žvilgsnį, tą stengėsi nuvaryti, bet nepa
jėgė... Ir tai baisu, ir tai baisu! *

Buvo tokia šviesi, graži diena, viskas skendo saulės spin
duliuose... Ji skubėjo į stotį, „jis“ turėjo grįžti! Pirmas rankų 
paspaudimas, pirmas žvilgsnis, toks karštas, pasiilgtas, gaivi
nąs... O paskui... paskui.., jis taip keistai į ją pažiūrėjo, rodos, 
pirmą kartą kaž ką nemalonų pastebėjo... Jai pasidarė nejauku, 
tartum kas šalta palietė jos širdį... ; /■

— Ko jis taip žiūri j mane? Rodos ta pati!
Bet po minutės jis jau vėl buvo koks buvęs ir juokavo. \ 

Bet ji neužmiršo to žvilgsnio, jis giliai įstrigo į jos širdį.
Ir dar ne kartą, lyg nustebęs, į ją taip pasižiūrėdavo, tary- ? 

ium. dar- kaž ko daugiau ieškodamas jos veide...' ■ 'a

i
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10 Išmušė jos valanda. •-i ' /' J. .

Sugėlė jai širdį.., atėjo, kaip žaibas mintis, jog, tur būt,... pa
seno! Negalėjo sulaukti, kol jis išeis, nors ir šiaip jau jis ilgai 
neužsisėdėdavo. Jam išėjus, tuoj puola prie veidrodžio...

— O! • kurčias šauksmas išsiveržė iš jos nubalusių lupų. 
Arčiau .prisižiūrėjus, pamatė apie savo mėlynas akis, tarytum 
spindulius, einančius iš akies kampo į visas puses... ir apie lūpas 
atsirado neaiškūs brūkšneliai...

. — Tai šiai, ką jis pamatė! Dieve, Dieve! Nejau jis dėl to 
nustos mane mylėjęs! Nejau? Argi jis nežino, kad dirbdama ir 
vargdama, negaliu būti kitokia! Juk ir jis ne tas pat, tur būt, ir 
jam juk laikas ne draugas! O aš jį taip myliu, taip myliu! jis, 
koks jis butų, man taip pat brangus, kaip visuomet Juk ne tik 
veidą myliu aš ta vo,—kalbėjo, lyg su juo—aš myliu tave visą, 
tokį koks tu esi, ar geras ar blogas tu man būtum!

Susi jaudinimo ašaros riedėjo iš jos akių... Suspaudusi ran
kas prie krutinės, tyliai, lyg maldoje, kalbėjo pati sau...

— O Jei jis jau ne tas pats?! Ö kas būtų, jei jis mane, 
man jį atstumus, nustos mylėjęs!!! Ne, ne! Tūkstantį kartų ne! 
Taip nebus! Aš myliu ir žinau, kad esu mylima! Tai kas, kad 
jis šiandien,., tai praeis? praeis! Jis žino kad dėl jo meilės aš 
tiek jo ilgai laukiau. Juk devyneri metai sukaks per Kalėdas! De- 
vyneri metai! O, jis manęs negali nustoti mylėjęs!... Viską, viską 
aš jam atidaviau—ir savo širdį, savo jaunystę, savo gražiausias 
svajones... ir..., jei to reikės, atiduosiu dar daugiau...

Bet po to įvykio Vytenis retai pas ją užeidavo, o ji nors 
prisiekusi buvo viską jam paaukoti, tačiau tuo laiku, kai jis sė
dėdavo pas ją, trūko jai drąsos tai prisipažinti... Perdaug buvo 
moteriška. Ir, be to, jis visai atsimainė santykiuose su ja. - Už
sienis,—manė su širdgėla Birutė jį labai paveikė, jei ant manęs 
už tai pyksta!

Ir iš tikro! V kurse bebūdamas susipažino su Fricu Reima
nn. Ta pažintis neišėjo jam į gera. Sako: su kuo sutapsi, tuo 
pats patapsi. Fricas įtraukė Vytenį į nuodėmę... Jis pažino užku
lisius, pažino visas bjauriausias lindynes, kur pardavinėjančios 
savo kūną moterys traukė jį vis žemyn,.. Sąžinė pamažu išmoko 
tylėti.

— Tai kas? Visi juk vyrai tokie, kodėl aš turiu būti kitoks?! 
taip save pradžioj ramino, o paskui ir to nereikėjo... Tik Birutę 
prisiminus, jam būdavo lyg gėda, bet už tai stengėsi apie ją ne
mąstyti. į jos laiškus tik atsakinėjo, gailesčio stumiamas. Jam gi 
atvažiavus vėl kaž kaip taip pasidarė, kad buvo, lyg kaip ir pir
miau, kol nesusipažino su Felicija... Tas įvykis grįžtant jiem iš 
operos, parodė jam, jog Birutė jo nesupranta, ar vaizduojasi jį 
tokį, koks jis buvo pirmiau... Lyg gaila jam pasidarė to laiko, 
kada ji tikrai galėjo apie jį taip manyti...

Artėjo Kalėdos. Visi iš anksto joms ruošėsi... Visi linksmi, 
nes žino, kad laukia linksmybė ir džiaugsmas...
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Bet Vytenis neramus. Ne nuo šiandien jis toks neramus. 
Jis žino, kad „gerosios draugės“ rūpestingai teikia Birutei visas 
žinias apie jo santykius su Felicija...

Ach, Felicija! Ir užsieny tokių nematė!... Kaip gyva prieš 
akis atsistojo-—juodais šilkiniais plaukais, juodomis, tokiomis 
aistringomis akimis, kuriomis taip mokėdavo žaisti... Ach! dantis 
sukando iš begalinio noro tuč tuojau ją pamatytųjų kaip de
monas apsėdo jojo dvasią, jo protą visai aptemdė ir jis nieko kita 
negalėjo galvoti, kaip tik apie ją... apie jos glamonėjimus, kurie 
protą jam temdė... Ten užsieny greit viskas jam praeidavo, o čia 
kas kita, čia giliau... Viską ji galėjo su jup daryti, jis pasižadėjo 
po Kalėdų ją net vesti, nors žinojo jos tamsią praeitį. Kentėjo 
dėl to, baisiai kentėjo. Nors pats buvo dabar ne kitoks, bet su
žinojęs tat apie tą moterį, buvo pasipiktinęs... norėjo ją įstumti 
iš savo gyvenimo, bet vėlu - negalėjo... Nuodai buvo per giliai 
įsigėrę į jo smegenis, į jo širdį...

Kentėdamas pats pirmą kartą suprato ir atjautė Birutę, su
prato kaip ji turi kankintis... Aišku, manė, ji tur būt, visa žino... 
Dėl to jis kartą niio karto vakarais užeidavo pas ją, bet tuoj ir 
vėl bėgdavo atgal. Aišku, ji žinojo! Negalėjo žiūrėti į tas pilnas 
skausmo akis, kurios lyg klausdamos, lyg laukdamos tiesos, į jį 
žiūrėjo...

Ir bėgo jis pas Felicija, kad užsimirštų jos aistringam glė
by... O Birutė? Birutė kentėjo, kaip niekad... Draugės tikrai ne 
kartą užbėgdavo pas ją užuojautos balsu ir ironija akyse 
pasakyti, jog matė Vytenį tai operoj, tai vėl kitur su „jąja“. Ak, 
kiek jos jai prikalbėjo! Kiek dar pridėjo,—yra juk žmonių, kurie 
kartais mėgsta pasidaryti malonumo iš kitų nelaimės! Bet Birutė 
nelabai tikėjo, kad Vytenis galėtų tai rimtai... Jis jai tai pasakytų... 
Klausti pačiai? Niekuomet! Tiek jam tikėjo, tikės ir toliau!

Bet kartą,... grįždama vakarą iš miesto pati pamatė 
Vytenį susitverusį su panele... jis pasilenkęs jai kaž ką meiliai 
kalbėjo, o ši juokėsi...

Kaip stabo ištikta sustojo vidury gatvės. Pratrynė akis, 
gal jos apgavo? Ne! Kvapą sulaikydama bėgo paskui, lyg pro
to netekusi... Praeiviai stebėdamiesi davė jai kelią. Kaž koks se
nas ponas priėjo prie jos ir lyg suprasdamas, kas dedasi jos 
širdy, tarė maloniu balsu: Panele, nusiramink tamstai Pasitikėk 
man ir duok man tamsta savo ranką, eime pas mus. Žmona ma 
no gal jums galės padėti?...

Žiūrėjo ji į svetimą žmogų ir nieko nesuprato. Girdėjo tik 
malonų balsą, kurs, rodos, suprato ją. Paspaudė ištiestą ranką.

— Ne, ačiū, ačiū! Nepadės man nieks! Nieks! — ir ap
sisukus norėjo eiti, bet pasviro... Senas ponas parvežė ją į namus.

Kitą dieną, kai ji grįžo iŠ gimnazijos, rado seną ponią. Su
prato, kad tai, tur būt, to gerojo senelio žmona. Neapsiriko.

Senutė švelniai, kaip mokėdama, guodė merginą, kuriai šią su- - 
sijaudinimo valandą, nors visai svetimai, papasakojo viską...

— Vaikeli, pakentėk, juk žinai, be skausmo širdies nepa- -
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12.-: ' Išmušė jos valanda.

žinsi linksmybės! Tu dar jauna ir žmonių nepažįsti! Aš tikra 
esu, kad jis tave mylėjęs, grįš prie tavęs tavo Vytenis • — tokios 
aukos neužmirštama...

— O, ne! Tai ne auka buvo, man viskas taip malonu, tada 
aš taip'TIgėjausi, aš tiek mąsčiau metų metus... ir aš buvau lai
minga! Ö, nė, tai ne auka! Ir iŠ jo pusės grįžimo vien tik dėl gail- 
lėsčio aš nenorėčiau... geriau matyti jį laimingą su kita... jei... iet 
kita... galės jam duoti laimės...

Ir ilgai ji verkė ant svetimos, dabar artimos, senutės krūti
nės, kol nuovargis ir sunkus - pergyvenimas užmerkė jai akis...

• ' ... ‘ \ . V/ . Z' „ ; • . ■. ■' ■
» * ’ , ■ . ■/ . . . » ' ' ■ •• * • * . ' ' '

Kalėdos. Žemė, naujais nuotakos rūbais pasipuošusi, šyp
sos, žiūrėdama į linksmus praeivius. Kristus gimė! Kristus gimė!

Gieda ir maži ir dideli aplink Kalėdų eglutę.
Valgomajam, šviesu, jauku, bet šeimininkės nėra. Viena po

nia Merkuiienė, naujoji Birutės pažįstamoji, sukasi aplink mažą 
eglutę. Greit Birutė pareis, reik viską paruošti. Taip juodu su 
vyru norėtų padėti tai merginai. Senutė gerai žinojo, kad Vyte
nis Kraujelis po Kalėdų veda Feliciją. Dievo valia! Bet Birutės 
gaila, labai gaila! Ji verta būti laiminga!

jai begalvojant, pasigirdo varpelis. Ružava nuo šalčio įėjo 
Birutė. Dėkingomis akimis pasižiūrėjo į senutę ir pabučiavo 
jos ranką.—Lyg mama! — tik pasakė. Senelė glostė jos plaukus. 
Nors plyšo iš skausmo Bi rutės širdis, bet ji stengėsi to nerodyti 
—Kūčių vakaras.» ir senutė taip meiliai rūpinasi ja...

Netrukus vėl varpelis suskambėjo. Linksmų kalėdišku vei
du įėjo į kambarį p, Merkutis nešinas pundų pundelių...

— Geri senukai! manė Birutė, ir kodėl jie manimi taip rū
pinasi. Gal dėl to, kad savų vaikų neturi...

Linksmos buvo kūčios,—taip atrodė seneliams. Bet jiems 
išėjus, Birutė gailiai verkė. Prisiminė visas kitas kūčias, švęstas 
drauge su mylimuoju...

Ji žinojo, jog po savaitės jo vestuvės. Bet kodėl jis jai 
nieko nesako?..

Praslinko nerami naktis. Kitą dieną laukė vis dėlto Vyte
nio,—neatėjo. Trečią dieną, pagaliau, sulaukė. Iš veido matė., 
jog nenorom atėjo. Pasitiko ji meiliai, buvo linksma...

-- Gal ką pasakys, pats pasakys — galvojo, bet jis nieko 
nesisakė... veltui ji laukė. Kalba nesisekė. Birutė per jė
gą sulaikydama ašaras, linksmai pasakojo apie savo kūčias.

jis žiūrėjo į ją stebėdamasis. Argi nieko nežinotų,' ar tik 
taip atrodo,—manė. Senai rengėsi jai viską pasakyti, paaiškinti, 
bet trūko drąsos iš karto suduoti smūgį...

Po trumpos valandėlės atsistojo: — Aš negalėsiu dabar... 
negalėsiu ilgesnį laiką ateiti, nepyk... — tai sakydamas žiūrėjo 
žemę. ' . . ■ / • -
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Išmušė-. jos valandą.

Sukosi mintys, kaip pašėlusios, Birutės galvoj:--Dar nevėlu1. 
Dar jis ne tos moters! Sauktų, prašytų, maldautų grįžti prie jos!.. 
Dar galėtų viskas grįžtu.!!!

Bet jis jau žengė prie durų.
— Ką. . ■ • •
—/Vyteni, ištiesė rankas į jį—tu,... tu?... Jau... eini?
Pažvelgė giliai į jo akis:—Tu tiesą man sakai, Vytenį, tiesą?
—- Jos veidas buvo išbalęs, kaip balčiausia drobė ir lupos

drebėjo.
Nuleido vyriškis akis.
— Vytenį, aš., aš viską žinau! Supranti! Tu vedi, dėl to tu 

neateisi daugiau pas mane!
jis pažvelgė į ją, sumišęs.
•— Klausyk—kalbėjo paėm usi jį už \ abiejų rankų—klausyk, 

Vyteni... aš... aš—balsas jos trūko —...aš vis ta... aš linkiu tau 
daug... daug laimės...—pro ašaras šypsojos.

Ne to tikėjosi Vytenis. Sujaudintas bučiavo jos drebančias 
rankas:—Dovanok, Birute, aš... nesakiau, aš ir anksčiau nesakiau.. 
aš... buvau ištvirkęs, tavęs nevertas... Dovanok...

Pakėlė jo galvą Birutė ir paskutinį kartą pabučiavo į aukštą 
kaktą: — Eik pas ją, dabar tu... ten turi būti—pasakė tvirtu bab 
su—tepadeda tau Dievas! Ö aš? Jei draugas bus tau reikalingas, 
ateik tada, aš tau gyvensiu! ”

Epilogas.

Praslinko dveji metai. Vieną audringą rudens vakarą, kaž 
kas pabeldė į Birutės duris. Jis jas atidarė. Už durų stovėjo 
tamsus aukštas žmogus, ji iškarto tą žmogų pažino—širdis 
smarkiai ėmė plakti:— Tu?

— Aš! Atleisk! — Ir žmogus, stovėjęs už durų, pripuolė 
prie jos nusilpusių kelių. Moters ašaros maišėsi su vyriškio aša- 

. 'romis... . \. ■ ■ ■/ •
Išmušė valanda! Kaip ilgai josios laukė! Ji verkė ir juokės 

iš laimės, kuri plėšė jos krūtinę... vyriškis bučiavo jos kelius, 
' Buvo tai Vytenis. Kai vedė, rodės jam, kad buvo laimiu-, 

giausias. Bet mintis, kad žmona kitiems priklausė, jį kankino. 
Tai slėpė nuo jos. Ta mintis nuodijo jo gyvenimą. Laikas lyg 
gydė žaizdas. Kartą jis išvažiavo. Turėjo grįžti po savaitės. O grį
žo * anksčiau, po trijų dienų, naktį. Parvažiavęs namo rado... žmo
ną drauge su svetimu vyriškiu... Pasibiaurėjimas stūmė jį šalyn-

— Laisvo elgiesio moteris! — suriko ir, kaip beprotis iš
bėgo iš savo namų.

Daug laiko praėjo ir jis pasveiko ir kūnu ir siela. Prisini-- 
nė tada Birutę—švarią, nekaltą, tyrą, kaip ašara... Prisiminė ir la
bai kentėjo dėl skausmo, kuris jai teko., ilgai nesiryžo eiti pas 
ją, bijodamas, kad vėl netyčia nesužeistų, bijodamas, kad gaile
sio nepalaikytų meile... Iš ponios Markųtienės, kurią vėliau paži
no, jos pačios rūpesčiu, sužinojo daug, ko nebuvo žinojęs h 
Birutės gyvenimo.
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jis tartum naujai atgimė. Buvo jam aišku, aišku tuomet, kad 
vienintelė jo meilė tai Birutei, o visa kita., tik apjakimas, tik 
beprotystėm

— Mario, tu mano, per amžius mano! Mylimoji! Pasauli 
mano! šnabždėjo jo lūpos, it maldoj, meilės žodžius.

Lavinimosi klausimais.

Prof, M. Reinys.

Mokinė, ar ji bus gimnazistė ar seminaristė, turi artimiausią 
lavinimosi tikslą, nustatytą einamąja mokslo programa ir tikslais, 
kurių norima pasiekti aukštešniųjų mokyklų organizacija.

Visiems, gyvai susirūpinusiems krikščioniškąja mūsų Tėvy
nės kultūra, yra aiškus dalykas, kad gerai pastatytoji mokykla 
dar nesugebės visapusiškai parengti savo mokinę auklėtinę to
limesniems tikslams, būtent tikrajam gyvenimui, į kurį turės stoti 
mokinė, baigusi mokslus, todėl visai pamatuotai ir sakoma, kad 
be mokyklos dar yra kitų veiksnių, kurie turi ruošti gy
venimui, kaip antai: Šeima, Bažnyčia, organizacijos. Be šitų stam
biųjų veiksnių, žinoma, dar yra ištisa eibė kitų veiksnių, kuriuos 
būtų galima vadinti atsitiktinais, pereinamais, gal kartais visai 
trumpalaikiais, pav., susidraugavimus, skaitomąsias knygas, pra
mogas, galų gale net ir visai atskirus nuotykius, kurie nors gal 
tik vieną kartą pasitaiko gyvenime, bet gali sudaryti taip galingą 
įspūdį, kad visam asmens gyvenimui nustato visai kitą kryptį.

Yra gyvo reikalo, kad mokinė, nuoširdžiai ir stropiai dirb
dama mokyklos nustatytąjį darbą, dar būtų gyvai susirūpinusi 
ir kitais, be mokyklos, lavinimosi tikslais ir veiksniais ir tinka
mai pasiruoštų pilnutiniam gyvenimui, į kurį, dažnai pasitaiko,, 
tenka stoti anksčiau negu buvo pramatoma.

Visai aišku, kaip dienos šviesa, ir to jokia teorija negalės 
paneigti, kad mergaičių dvasinėje struktūroje, kaip ir organinėje,, 
rasime savybių,v kurios tik joms yra ypatingos, kurių nerasime 
bernaičiuose, čia tuojau reikia pastebėti, kad skirtingų savybių 
buvimas, jų patikrinimas yra visai nesurištas su bet kokiu ma
nymu apie didesnį ar mažesnį vienos ar kitos lyties vertinimą; 
juk yra skirtumų net ir tos pačios lyties asmenyse, pav., gabia
me muzike ir gabiame šachmatiste.

Organinės ir psichinės struktūros skirtumai, žinoma, yra 
pagrindas, kurio dėliai tiems asmenims skiriama be bendrų dar 
ir ypatingų uždavinių, kurių atlikimo reikalaus gyvenimas iš mo
kinės, anksčiau ar vėliau.

Religinis įsisąmoninimas turi vis augti mokinėje, nes reli 
gija yra gražiausių ir kilniausių žygių šaltinis. Net ir galingoji

v
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asmens meilė virsta žemu egoizmu, jei jos neperšviečia religijos 
šviesos skaistus spindulys;

O, kaip reikalinga, kad sykį metuose dalyvavimas mokinių 
rekolekcijose tiek būtų gyvas ir nuoširdus, kad sudarytų naują 
etapą dvasiniame mokinės gyvenime. Tas nuoširdumas eina iš 
pačio asmens susirūpinimo ir iš Dievo malonės, kurios niekuo
met norinčiam netrūksta, bet nebūtinai iš rekolekcijų vedėjo su
gebėjimų ar nesugebėjimų. Dievo sukurtasai pasaulis tiek gra
žus, tiek ten Dievo išminties paberta, kad reikia tik atverti akis, 
pradėti galvoti ir jausti, kad rastume šimtus ir tūks ančius aksti
nų, kurie mus žadintų prie švento, nuoširdaus susikaupimo.

Dažnesnė šventoji komunija, brangiose šventėse, iškilmėse 
ir kitais laikotarpiais, koks galingas veiksnys, kad net jaunutė 
mokinė įgyja herojiškų jėgų ir stipriausiam jausmui suvaldyti, 
jei jisai nedoras, nepaprastai drąsai parodyti, jei butų reikalo, 
šventam pasiryžimui įgyvendinti, moksle ar kur kitur.

Kaip gera, kai mokinė nori ir moka panaudoti trumpas 
valandikes, eidama į pamokas, ar grįždama, ar šiaip įvairiomis 
progomis kur eidama, užeiti trumpam į bažnyčią Šv. Sakramentą 
pagarbinti. Tiesa, tai tik valandikė, bet valandikėmis ir genialiau
sios mintys gimsta. Svarba čia ne ilgume, bet pasiryžimo 
įtempime.
- Kaip protinga, kaip gera kasdien padaryti sąžinės sąskaitą, 

' vieną kitą posmelį paskaityti iš dvasiškos knygos, kokį beriantį 
pamąstyti apie sielos reikalus. Tai sąlygos dvasinėje kultūroje 
žengti pirmyn, kilti aukštyn. O kas gi iš jaunų idealo kupinų 
sielų to nenorėtų! Jau pagonys filosofai žiloje senovėje, kaip ir 
ką pramatydami, ką nujausdami, kai ką iš Šios praktikos patar- 
dinėjo. Nenuostabu, nes žmogaus siela, Dievo sutverta, atsiliep
davo.

Gražios ir kilnios savo mintyje yra bažnytinės apeigos, bet 
jų dvasinis grožis tada pasireiškia, kai žmogus jas vis daugiau 
ir daugiau supranta; Štai kodėl dabar Europos katalikų kraštuo
se vis daugiau kalbama ir rašoma apie bažnytines apeigas, litur
giją, net daromos liturgijos savaitės, kaip pedagoginės ar kurios 
kitos; įprasmintą liturgija gyviau susija su siela. . .

Pagaliau, Švenc. Marijos ir kitų Šventųjų kultas, tų didžiau
siųjų pasaulio didvyrių gyvenimas, pilnas švento pasiryžimo ir 
garbingų darbų, kuriais mokėjo nugalėti stipriausias patrankas ir 
pagundas, nepasiduoti pasaulio žibučiams, pagarbai ir siūlomiems 
turtams, tai gyvas įkvėpimų šaltinis jaunai sielai.

Ir, galų gale, visų pasiaukojimų kulminacinis punktas — 
Jėzaus Asmuo, Jo pasiaukojimų ir begalinės meilės simbolis — 
Jo Širdis. Štai Jėzaus Širdies kulto mintis.

Čia trumpai suminėti religinio gyvenimo etapai įgyvendinti 
padaro ir jaunutę mokinę kilnia asmenybe, kupiną gražiausių pa
siryžimų ir darbų.

Be religinio lavinimos yra protinis arba intelektualinis lavi
nimasis. Iš čia eina ir inteligento ar protininko garbingašai var-
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das; Yra tikro reikalo arčiau pažinti save, visą savo prigimtį su 
kūnu ir siela, su artimiausiais ir galutiniais gyvenimo tikslais, su 
konkrečiais gyvenimo uždaviniais ir darbais, kad žmogus save 
daugiau pažintų, negu ką kitą. Ir ne vien save kad žmogus pa
žintų, bet ir kitus žmones, žmonijos istoriją, kur atsispindi žmo
nių elgsena ir .darbai. Ten, istorijoje, ras, iš ko galės pasimokinti.

Ar gi galima nesiinteresuoti gamta, žavinčiąja didinga gam
ta? Tiek ten nuostabaus 'grožio, tvarkos ir didybės! O kaip ga
lingai mus gamta veikia, kūną ir sielą! Negalima, tiesiog gėda 
būtų, gamtos arčiau, nuodugniau nepažinti, vadinas, ir jos dėsnių 
nepanaudoti, kad sukūrus naujas vertybes,- kurios žmogaus jėgo
se yra. . . - . ■ ■ ■'.

Inteligentas nepilnas, jei jisai, pažinęs save ir gamtą, nesu
pras ir nesugebės pakilti iki Dievo esimo pažinimo, nes „dan
gus, ir žemė •— psalmių žodžiais tariant — apsakinėja Dievo garbę“, 
kitaip sakant, žmogus ir gamta bus suprantami ir išaiškinti savo 
esimo priežastyje, jei Dievas yra. Iš Jo darb tį, žmogaus ir gam
tos, pažįstame Jįjį.

Visa pasaulio istorija yra, galų gale, suprantama tik aukš- 
Čiausėje sintezėje: Dievas, žmogus, gamta. Be šitos sintezės ding
sta visa gyvenimo ir pasaulio prasmė, bet tamsybės ir amžinas 
chaosas yra priešingas pagrindiniams proto reikalavimams. Iš čia 
ir eina kritikos reikalavimas chaosą nugalėti.

Intelektualinio lavinimos nuoseklus papildymas yra dorinis 
lavinimasis. Charakteriui arba būdui išlavinti reikia dorybių. Jųjų 
tarpe yra pagrindinės, tai bus pamaldumas ir skaistybė. Kodėl 
jos pagrindinės, didžiausios? Pamaldumas išreiškia tinkamą žmo
gaus santykį su Dievu, aukščiausios išminties, galybės ir šven
tumo šaltiniu; pamaldumu žmogus atiduoda Dievui rei
kiamą garbę, pamaldumu asmuo gali■/.•iš'"Dievo nusipel
nyti malonių, kurių niekas kitas duoti negali tik Dievas. Skaisty
bė yra aukščiausio susivaldymo ženklas. Kai asmuo moka ap
valdyti savo prigimties žemesniąją dalį, pačią gaivalingąją, moka 
ją valdyti dvasios reikalavimais, suderintais su Dievo įvestąja 
santvarka pasaulyje—- kurie gyvena moterystėje yra ištikimi 
vienas kitam, kurie nevedę gyvena skaistybėje,—tada nesunku 
yra asmeniui įgyti ir kitų dorybių. Pav., kaip svarbu žmogui tu
rėti nuosaikumas, ypač pramogose, bet jisai bus lengva įgyti 
tam, kuris sugeba apvaldyti savo žemesnes patrankas.

Negali būti gero išsilavinimo, jei asmuo nebus išsilavinęs 
savo darbe, amate, profesijoje. Dabartiniamę žmonių gyvenimo 
sjisitvarkyme žmogus gamina daiktus ne tik sau, bet ir kitiems. 
Čia ir svarbu, kad žmogus kitiems gamindamas, dirbtų su tuo 
sąžingumu ir rūpestingumu, su kuriuo jisai dirba, kai sau, bet 
ką gamina. Ir ne tik reikalingas gamyboje sąžiningumas bei rū
pestingumas, bet ir mokėjimas gaminti, kad būtų gerai, puikiai 
padaryta. Mokėjimo gerai padaryti labai trūksta Šiais laikais. 
Vadinas, reikalaujama tikrų specialistų, gerų prbfesjonąlų; jais pa
tapti reikia tam tikro mokslo ir rūpesnio. \
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Gyvenant žmonių tarpe tenka susidurti su jų reikalais, ru- 
—rpesčiais, vargais. Pasinaudojame jais, bet reikia ir jiems padėti, 

patarnauti. Tada galėsime kitiems pagelbėti, kai būsime gerai 
susipažinę su jų būkle, su visuomenės gyvenimo reikalavimais, 
su naujais uždaviniais, kurie susidaro žmonėms. Vadinas, reikta 
pažinti socialinis klausimas, arba visuomeninių rūpesčių ir vargų 
klausimas. Kad gėriau matytume, pajustume reikalą, suprastume 
pagelbėjimo būdus, yra labai naudinga* susipažinti su senelių, 
našlaičių prieglaudomis, ligoninėmis, pamatyti vargšų elgetų būklę, 
skurdaus gyvenimo aplinkybes, švietimo stokos žalingus vaisius, 
suprasti žmonių doros nupuolimo priežastis, pamatyti darbininko 
skurdą užėjus bedarbės metui ir daug kitų dalykų pamatyti ar 
pažintį kurie sudaro visuomeninio gyvenimo skaudulius, žaizdas. 
Pagalbos reikalą pažinus, svarbu žinoti, kaip galima padėti, čia 
pagelbsti paskaitos, kursai, spauda ir asmeniškasai stebėjimas 
Sei pagalvojimas.

Gražus dalykas pagelbėti kitiems, geram tikslui apaštalauti, 
bet sėkmingas apaštalavimas reikalauja pradėti nuo savęs, o pas
kiau eiti kibi reformuoti. Kad padėjus, kitiems svarbu savyje su
kelti motiniškasai susirūpinimas ir pasiaukojimas. Motinystė yra 
dvejopa: sulig kūnu, sulig dvasia. Mokytojai auklėtojai, netekėjusiai, 
nemažiau reikalingi motiniški švelnūs jausmai, kad sėkmingai galėtų 
mokyti, auklėti. Gailestingoji sesuo ligoninėje ar gi neprivalo turėti 
motiniško susirūpinimo, pasiaukojimo ligoninis. Ar vienuolė mo
kytoja, mokydama vaikučius, gali apsieiti be motiniškos širdies 
vaikučiams? Matome, yra dvasios motinystė, kaip yra dvasiškoji 
tėvystė. Dvasios motinystei reikia ruoštis..

Dvasios motinystė plati savo uždaviniais, įvairi turiniu, bet 
kai kas jau iš pat pradžių yra aišku. Ji reikalauja pradėti 
nuo savęs, duoti gražų, malonų pavyzdį kitiems, kitus patraukti 
prie gero ne šiurkščiais žodžiais, bet motinišku švelnumu.

Dvasios motinystės pavyzdys turi siekti toli, kad net ne
protingus mados reikalavimus nugalėjus. Padorumo ir kuklumo 
reikalas negali būti dvasios motinai nežinomas. Jos jautri širdis 
suvoks, kur saikas, kur grožis, kur padorumas. O šitas suvoki
mas yra didelės svarbos, nes pirmasai mūsų sprendimas apie 
kiekvieną žmogų remiasi išorine jo išvaizda, konkrečiau sakant, 
iš apsirėdymo sprendžiame apie žmogų, pirmą sykį jį pamatę. O 
juk daug daugiau žmOnių mes antrą kartą ir nematome, vadinas, 
mūsų pirmasai Įspūdis ir "pasilieka vienatinis bei paskutinis.

Dvasios motinystė yra apaštalavimo branduolyje. Jos gai
vinantis veikimas palies visus darbus, juos išplės, aplinkumai 
pritaikins.

Štai keletas metmenų lavinimosi klausimais; kaip atausti, 
nurodys kiekvienai iš dalies asmeninė iniciatyva^ iš dalies gi to
limesni asmenų tyrimai, kiekvienai sulig asmeniniu reikalu.

i _• r ’f
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Keletas minčių apie žmogaus 
sielos vertybę, jos užduotį ir kelia»

Vynmedžio Šakelė.

(Tęsinys).

Vyliojąs—nes į tiesą panašus melagystės tėvo gundymas: 
„Būsite kaip dievai* tapo žmonijos pražūtimi. Gi visą žmogaus 
garbės troškimą perviršijanti tiesa: B Mes vadinamės" Dievo vai • 
kais ir esame“ yra tai Dievo amžinosios, beribės ir tikrai dieviš
kos meilės Jėzuje Kristuje atpirkimo vaisius.

Šv. Augustinas, perėjęs jo laikais žinomų filosofų, mokslus, 
neradęs juose tinkamo apie sielos vertybę atsakymo, sako: 
„Jei nori pažinti tavo sielos vertę, klausk Išganytojo“. Ir Die
vo meile pasruvusi, širdis duoda visokį supratimą perviršijantį 
atsakymą: „Kaip Tėvas mylėjo mane, taip iras jus mylėjau“. JKą. 
padarysite vienam tų mažiausiųjų mano brolių, man padarysi
te0. „Kas nors daro valią mano Tėvo esančio danguje, tas mano 
brolis, ir sesuo, ir motina.“ (Mato 12, 50). Ir šią neapsakomą 
tiesą, šitą artimiausią giminystę žmogaus su Dievu, tvirtino Kri
tus visu Savo gyvenimu ir Savo meilės mirtimi. „Mylėjo mane 
Jr pats save atidavė už mane“ (Gal. 2,20) ir visiems v„kas ji priė
mė, davė galios būti Dievo vaikais“. (Jono 1, 12). Šv. Paulius, 
persiėmęs šia tiesa, pavertusią jo širdį į viską aplinkui ryjančių 
liepsnų meilės ugniakurą, negali, rodos, nurimti kol įtikins sa
vo tikinčiuosius, jog „visi tikėjimu į Jėzų Kristų yra Dievo vaikai“ 
(Gal. 3,26). Jog dėl to, „jog tikintieji yra sūnūs, Dievas siuntė 
savo Sūnaus Dvasią į jų širdis, kuri šaukia: Abba, Tėve!“ (Gal. 
4,6). „Visi kurie tik yra Dievo Dvasios vedami, tie Dievo vaikai. 
Jūs juk gavote ne vergystės dvasią, kad jums vėl reiktų bijoti, 
bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiamą: Abba, Tėve! Pati 
Dvasia duoda liudijimą mūsų dvasiai, kad mes esame Dievo vai
kai. O jei vaikai, tai ir tėvainiai: tėvai niai Dievo i r bendratėvai niai 
Kristaus, jei tik drauge kenčiame, kad būtumėm drauge ir pagar
binti.^ (Rom. 8, 14—17).

Žmogui, negyvenančiam tikėjimo tiesomis nuobodu yra apie 
jas ir klausyti. Net ir šitą, Dievo vaikų garbės tiesą, stebuklų 
stebuklą, vienijantį šventybės bedugnę su skurdo bedugne, my
linčios sielos poezijos, džiaugsmo ir laimės versmę, perskaitome 
be įsigilinimo, lyg tai būtų savaime suprantama. Atbukusiamvpro- 
tui viskas yra savaime suprantama, nes jis nieko nesupranta. Švie
saus gi proto veikimas prasideda nusistebėjimu (Scheeben, Mys- 
ieren des Christentums).

Nežemiškos šviesos nušviestu protu narsusis Kristaus per
sekiotojas, Saulius, tampa tos tiesos heroldu, nes jis matė joje

I
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Dievomeilės didžiausį pasireiškimą. Ir jam ne vistiek ar Dievas 
jį myli, ar ne. Tiktai atbukėliui, žemės purvų prisigėrusiam, pui
kybės pilnam, gali būti vistiek, ar pervyne gulėtų ar į dangų pasi
keltų/ ' T;/ y-'':-.

„Mylėjo mane ir pats save atidavė už mane", tai buvo ug
nies kamuolys trenkęs į Sauliaus sielą ir pavertęs ją meilės ug^ 
nynu. Ir Saulius Tapo Paulium: „aš esu Kristumi prikaltas ant 
kryžiaus. Esu gyvas, tačiau jau nė aš,_ bet yra gyvas manyje 
Kristus. O kad aŠ dabar esu gyvas Kūne, tai gyvenu tikėjimu 
į Dievo Sūnų" (Gal, 2. 19—20). Ir „aš visa laikau nuostoliu dėl 
prakilnaus pažinimo mano Viešpaties Jėzaus Kristaus. Dėl jo aš 
išsižadėjau visa ko ir laikau lyg mėšlų, kad laimėčiau Kristų“. 
(Pilyp. 3, 8).

Savo skaisčia siela ir gryna širdimi Meilės Apaštalas šv. 
Jonas, prisiklausęs paslapčiausių Dievo širdies stygų švelniausių 
skambėjimų, negali užtektinai kalbėti ir įtikinėti, jog „Dievas yra 
meilė", jog jis pirmas muš mylėjo, dėl to ir mes turime Jį my
lėti.“ Jog „tuo mes pažinome Dievo meilę, kad Jis guldė už muš 
savo gyvybę“. „Veizdėkite, kokią meilę Tėvas mums suteikė, kad 
mes vadinamės Dievo vaikais ir esame“, (šv. jono pirmasis laiš- 

■ kas,) .
Šitas Dievo meilės stebuklas, jog mes esame Dievo vaikai“ 

ir jog „ Dievas pirmas mus numylėjo“, šita „visokį žinojimą per
viršijanti Kristaus meilės“ (Efez. 3, 19) paslaptis, visokį žmogaus 
troškimą, perviršijanti žmogaus garbė ir yra ta slaptingoji jėga 
kuria Kristus, kaip žadėjo, visa į save traukia. Ji tai padarė Asy
žiaus prastūnėlį išmintingesni už pasaulio išminčius, Serafišku 
šventuoju, Dievo meilės giesmininku, Dievo vaikų džiaugsmo 
spindulių skleidėju, meilės kankiniu, tiekos šventųjų tėvu. Jam 
nebuvo^ vistiek ar Dievas jį myli ar ne! Ištisas naktis paskendęs 
Dievo Šventybėje ir Grožybėje ir savo skurdo bedugnėje, nega
lėjo atsistebėti Dievo meilės stebuklu, jungiančiu jį su Dievu: 
,Viešpatie, kas esi Tu, o kas esmi aš, kas esi Tu, kas esmi aš!“ 
kartodavo jo meilės deganti širdis. To pat stebuklo perim
tas galėjo jis verkti garsiai, kaip vaikas, ir skųstis visam pasau
liui, jog jo „Nukryžiuotoji Meilė nėra mylima!- Tik meilė tesupras 
taip mylinčios širdies skausmą.

Ta pati tiesa gaivino ir mūsų laikų šventuosius. Nekaltoji 
Jėzaus Gėlelė, „Mažoji“ šv. Teresėlė savo meilutėse eilėse „Vi- 
vre d^ąmour* (gyvent meilėje), persiėmusi tuo meilės stebuklu, 
stebėsi Dievo begaline meile ir džiūgauja Dievo vaikų laimėje 
jog Švč. Trejybė tampa jos meilės kaliniu jos mylinčioje Širdyje. 
Iš čia kyla jos troškimas gyventi meilėj, dėl meilės kentėti ir dėl 
meilės mirti. Nes meilė tik meile tegali būti atlyginta.

Meilė ir garbė uždeda pareigų. Ir tik tas bus jų vertas, kas 
savo pareigas supras ir jas atliks. Šv. Paulius, rodos, liepsnų 
raidėmis norėtų įrašyti į savo t&inčiųjų širdis tą savo šventų 
pareigų atjautimą. Aš kalinys Viešpatyje, maldauju jus, elgkitės, kaip 
verta to pašaukimo, į kurį jūs esate pašaukti“ (Efez. 4. 1). „Kita-
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dos jūs buvote tamsybė, dabar esate šviesa Viešpatyje. Elgkitės 
tat, kaip šviesos vaikai“ (Efez. 5, 7). „Bū k i t e D i e v o s e k i o 
t o j ai, k a i p m y 1 i m i a u s i e j i v a i k a i ir elgkitės meilėje, kaip 
ir Kristus mus mylėjo ir pats aukojosi už mus Dievui“ (Efėž.
5, 1—2). . • ' . ; : :

Jei tat vargšai žmonelės giriasi savo kilme, tuo „molio ga
balu“ (šv. Teresė), iš kurio jis padarytas, ir laiko savo didžiausia 
garbe būti artimaisiais draugais ir bendradarbiais Šio pasaulio 
didžiųjų, žymių valdovų,- vadų, mokslinčių, visuomenininkų ir k. 
ir visokiais keliais, net šlykščiausiomis priemonėmis, jos siekia— 
ir čia, anot šv. Augustino, jie sekioja Dievą. Tik, deja,.'-blogai, 
Bet ir čia girdime tą nenumaldomą sielos troškimą kilti virš sa
vęs, virš savo prigimties ir jos darbų. Jei šitie neapriboti troški-; 
mai maitinami melu (savo žemiškos garbės siekimu), tampa at
skirų sielų ir visų tautų pražūtimi. Bet savyje jie yra geri. Tai 
rojaus laikų liekanos. Tai duslus mūsų garbingo paskyrimo pri
gimtas balsas: atitinkant Dievo vaikų garbei „dirbti Dievo dar
bu s", „būti D i e v o s e k i o t o j a i s “. Ir Dievas, sugrąžinęs 
mums per mūsų Dieviškojo Brolio meilės nuopelnus mūsų 
„Dievo vaikų" garbę, mūsų sielų aukščiausiąją vertybę, davė taip 
pat galios „daryti darbus, kuriuos Jis darė“ (Jono 14, 12). Ir nuo
dėmėse būdami, dalyvauja žmonės Dievo darbuose, būtent: žmo
nijos kūrimo, palaikymo, prigimto išvystymo. Tik, deja, tie dar
bai atsitraukusiųjų nuo Dievo nepriartina jų prie Jo. _

Bet siela, tapusi Dievo prigimties dalininkė, nebėpasitenkina 
prigimties darbais. Kristus prižadėjo saviesiems galę „daryti dar
bus, kuriuos Jis darė“, bet taip pat ir „didesnius už tuos“. Šituo 
stebėtinu pažadėjimu šv. Augustinas supranta i šganytno ,dar
to ą> palygintą su stebuklais, kuriuos Kristus žemėje darė. įdiegti 
malonę savyje ar kituose yra didesnis dalykas negu daryti ste
buklus. „Malonė yra Dievo Visagalybės didžiausias stebuklas“. 
Nes „savo malone Dievas veikia sieloje ir tai tokiu būdu, kad 
Jis ją ne tiktai prikelia iš mirties į gyvenimą, taigi naujai tveria, 
bet taip pat Jis daro ją kaž kuo aukštesniu, negu ji pirma buvo, 
būtent, iškeldamąs ją virš jos prigimties, įsodindama į ją viršgam- \ 
tiško gyvenimo daigą ir per duotą jai savo prigimties paveikslą, 
lyg kad pats save joje tveria“. (Scheeben’o vertimas iš Nieren- 
bergo, Herrlichkeiten der Göttlichen Gnade). Ir šitame malonės 
veikime siela daugiau turi veikti su Dievu, negu šventieji dary
dami stebuklus. Todėl dievotas Nierenberg’as negali atsistebėti 
tuo stebuklų stebuklu: „O, stebuklinga didybe, kurią Dievas 
mums suteikė, kai Jis su mūsų siela susijungė, lyg sužieduoti
nis su savo sužieduotine, kad ji iš Jo apturėtąja gale, galėtų 
pagimdyti savyje Dievo paveikslą, ir dar daugiau, padaryti save 
Dievo vaiku!“ Ar gali tu, o žmogau, ko nors didesnio trokšti 
arba dalyvauti didesniame darbe.

Kaip dažnai ilgiesi tu ko nors didžia, ką nors nepaprasta 
nuveikti, apie ką žmonės, kurie taip ^lengvai klysta ir taip aklai 
keistais, o net beprotiškais dalykais stebisi, dar ilgai galėtų kak
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bėti! Štai čia turi pareigos, kuria dangaus angelai stebisi, 
kuria tu gali tapti reginiu pasauliui ir angelarris, d a r b u o t i s, 
kad. įgytum ir padaugintu m malonių savy j e ir 
kituose; ko nors didesnio, t u negali veiktil“jten 
pat). Ir šv. Augustinas sako; „Jeigu Dievas padarė tave žmo
gumi, o tu — žinoma, Dievui padedant — daraisi teisingas, tai 
tu darai, kaž ką geresnio, negu Dievas padarė", būtent, duo
damas tau prigimtą gyvenimą. Ir šitas „dieviškiau sias Dievo 
darbų“ yra musų pareiga, „mūsų tarnystės“ darbas, kaip 
šv. Paulius ją vadina „statyti Kristaus Kūną, kol visi pasiek
sime tikėjimo į Dievo sūnų vienybę" (Efez. 4, 12—13). Tai yra 
taip pat karščiausias Dieviškojo Išganytojaus troškimas, ko Jis 
paskutinį savo gyvenimo vakarą dangiškojo Tėvo maldavo: 
„Prašau gi ne tik už juos, bet ir už tuos, kurie per jų žodį 
tikės į mane, kad visi būtų viena, kaip Tu, Tėve, esi ..manyje, ir 
aš Tavyje, kad ir jie būtų mumyse viena, kad pasaulis, įtikėtų, 
jog Tu esi mane siuntęs" (Jono 17. 20—21). Ir Kristus pats 
laiko tai aukščiausiąja žmonių garbe, nes tai yra ta garbė, kurią 
Jam Tėvas buvo davęs: „Gar b ę, ku r ią T u man davei, aš 
daviau jiems, k a d j i e b ū t ų v i e n a, k a i p i r m_ė s e s a m e 
viena, aš juose ir tu manyje, kad ir jie butų tobuloje 
vienybėje, k a d j i e pažint ų, j o g tue s i m a n e siuntęs 
ir mylėjai juo s taip, kaip ir m ane mylė jai“ (Jono 
17, 22—23).

Tiktai šitas „krikščioniškasis monizmas“ (Wassmann) teat
sako tiesai—Amžinosios Tiesos atneštas,—o dėl to jis vienas Ne
nutildo žmogaus sielos troškimą. Kiekviena protinga siela ieško 
viską suvesti prie paskučiausiųjų principų, prie vienumos. O kiek 
kilnių sielų, trokštančių tapti viena su Aukščiausiąja Esybe, mai
tinamos melu, tapo panteizmo absurdų aukos. Ir sv. Augu
stinas, patyręs melo skurdo, sako: „ Su Tavo šviesos žibintu per
ėjau aš sutvertus dalykus ir niekur neradau, kur galėčiau užtik
rinti mano Sielą kaip tiktai Tavyje". Tiktai Dievas gali įvykdyti 
tą nepaliaujamą sielos troškimą, nes Jam ji skirta: „Sutvėrei mu
sų širdis dėl Tavęs, o Dieve, ir jos nenurims, kol neatsilsės Ta
vyje". Nes Dievas yra sielos turtas: „Viena tik žinau, jog be Ta
vęs man viskas yra niekas, ne tiktai, kas mane iš viršaus 
liečia, bet ir kas iš vidaus mane judina; tiktai turėjimas Tavęs, o 
Viešpatie, yra man turtas, o visa kita—^karčiausias neturtas“ (šy. 
Augustinas). Ir Dievas yra sielos gyvenimo pilnybė ir sielos lai
mė: „Kai aš visomis mano sielos jėgomis su Tavim susivięųysiu, 
tuomet ji nebežinos vargų ir skausmo ir m a n o gyvenimas 
bu s pilnas Tavęs, o todėl tikrai gyvenimo pilnas. 
Ką Tu apimi,tą neši Tu ramiai, švelniai ir tik dėl to aš esmi pats, 
sau sunkenybė, kad aš dar neapimu Tavęs tobulai", (šv. Augu
stinas). . ;

Dievas ir tiktai Dievas yra tat sielos aukščiausioji garbė ir 
aukščiausiasis paskyrimas. Būti Dievo mylima ir tapti viena su 
Dievumi yra jos garbė ir uždavinys. Būti Dievo vaikti\įtdąiyti > ;
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Dievo darbus, Štai žmogaus sielos vertybė ir užduotis. O kas yra 
.■ jos kelias?

Šv. ^Augustinas atsako: „Kristus Dievas yra sielos tėvynė, 
Kristus Žmogus—jos kelias" Išganytojas pats tvirtina: „Aš es- 
m i kelias tiesa k gyvenimas". Jis atėjo, kad visi turėtų gyvybės 
ir apsčiai turėtų. Tikrąją gyvybę mes randame malonėje. Šv. Jo
nas tvirtina: „įstatymas yra duotas per Mozę, malonė gi ir tie
sa per Jėzų Kristų" ir „iš Jo pilnybės visi mes ėmėme malonę 
po_ malonės“ (Jono 1. 17 ir 16). Per pašvenčiamąją malonę Jis duo> 
da mums galios, „būti Dievo vaikais“ mūsų sielos garbę, jis da
vė mums „Naują įsakymą“, Savo įsakymą—mylėti vienas kitą, 
kaip jis mylėjo, t.y. Dievu je „Meilė yra, kuri mus jungia su Die- 
vumi mūsų aukščiausiuoju tikslu“ (šv. Tomo Akvin.) Kas pa
silieka meilėje palieka Dievuje ir Dievas jame", „Dievas yra mei
lė". Mylintiems pažadėjo Kristus apreikšti save ir tiktai mylinčias 
sielas aplankyti ir padaryti jose savo buveinę" (Jono 14). Bet 
mūsų užduotis yra tapti viena ir tarp savęs, mūsų „tarnystės 
darbas“ yra „statyti Kristaus Kūną“ (Efez. 4, 12). „Mes esame 
Jo kūno nariai, iš Jo kūno ir iš Jo kaulų" (Efez. 5, 30). „Jis yra 
visų papildomas (Efez. 1,5 3), jei mes augame jame iš tiesos per 
meilę“ (Efez. 4, 15). Bet tą augimą vykdina Kristus pats: „Jo yra 
visas kūnas sudėtas ir sujungtas: ir taip jis visais susišelpimo 
sunėrimais, kaip atatinka kiekvienam nariui skirtam veikimui, vy
kina savo augimą sau statyti meilėje". (Efez. 4, 16).

Kristus jungia mus su savo kūnu, daro mus savo sąna
riais per Švč. Eucharistiją. Šv. Paulius sako (1 Kor, 10, 16—17): 
„palaiminimo taurė yra dalyvavimas Kristaus kraujuje ir palai
minimo duona yra dalyvavimas Viešpaties kūne'*. „Nes mūsų 
daug esame viena duona, vienas kūnas, mes visi, kurie esame 
vienos duonos dalyviai". O Kristus pats tvirtina: „Kas valgo 
mano kūną ir geria mano kraują, pasilieka manyje, o aš jame“. 
Ir tai ne vien meilės ar jausmų santykiais, kaip pastebi šv. Ciri- 
liūs, bet tikru susivienijimu Kristus nori būti mumyse, „nes, kaip 
du vaško gabalu sudėtu ir sutarpytu iš dviejų tampa viena, taip 
valgant Kristaus kūną ir geriant Jo kraują, Jis susijungia šu 
mumis, o mes kartu esame suvienyti su Juo" (šv. Cirillūs).

Tapę gi viena su Kristumi kūnu, turime tapti viena ir šu 
Jo Dvasia, per malonę, nes dvasiškas Kristaus Kūnas yra tos pa
čios Dvasios gaivinamas, kaip ir Jo galva. O tai įvykdo Kristus 
kuris duoda mums savo Dvasią. „Nors Kristus kiekvienam mūsų, 
kurių, skyrium imant, daug yra, deda į mūsų širdis skyrium savo 
ir savo Tėvo Dvasios, tačiau ji yra v i e n a ir nepadaloma ir to
dėl jungia tarp savęs skirtingas žmonių dvasias savimi į viena 
taip, jog visi joje kaipo viena Dvasia apsireiškia. Nes kaip 
Kristaus Kūno jėga daro tuos, į kuriuos ji įeina viena su Jo 
Kūnu, taip ir Dvasia savo gyvenimu juose veda visus į dvasinį 
vienumą". (Šv. Cirillūs.) „Mes tampame tikrai viena su Dievo 
Dvasia, ne kad mūsų sielos substancija paliautų buvusi, bet 
dėl to, jog Dievas į ją įeina, kaip šviesa į stiklą, taip jog ji lyg
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atskirą vienumą su juo sudaro. Mes tampame viena su Dievu, 
nes pagal Išganyto jaus žodžius mes Jame esame, o Jis mumyse. 
Kaip geležis ugnyje, o ugnis geležyje, t y., kaip ugnis įsiskver
bia į geležį ir taip su ja susijungia, jog nebeišrodo nuo jos 
skirtinga, taip perima ir Dievybes ugnis mūsų sielą ir priima ją 
į save taip, jog ji atrodo lyg būtų pats Dievas“ (Šcheeben),

„Ar gi tai nėra aukščiausias dalykas, į kurį visagalinti Dievo 
malonė gali pakelti sutvėrimą? Ar gali žmogaus mintis suprasti 
tą garbę, kuri mums yra duodama, kai męs tampame _viena 
su Kristaus Kuriu, viena su Dievu, Dvasia? Ar galėtų žmogaus 
širdis šitą žavintį, džiaugsmą pergyventi? ką ji turėtų jausti, jei 
ji įstengtų suprasti, ką tai reiškia, jog jos sąnariai yra Kristaus 
sąnariai ir mūsų dvasia taip yra Dievo Dvasia perimta, kaip oras 
saulės šviesos “. „Ir kokia meile turėtumėm užsidegti į Dievą, 
kai (matome save, taip ankštai su Juo surištus!“ „Susijunk* 
mas gi su Dievu sudievina sielą“. „Iš kur imsime užtektinai dė
kingumo ir užtektinai meilės, kad Jam už tai atlygintume? Kur 
rasime tūkstančius liežuvių ir širdžių, kad taip gailestingą Vieš
patį ir Tėvą pašlovitumė ir mylėtume?“ (Sčheeben). Vienas dėkin
gumas tėra mums galimas: reik atsakyti•'s^vb paskyrimui.

„Visi kūno sąnariai gyvena ir galvos, ir širdies^ gyvenimu, 
širdis gyvena sielos gyvenimu. Dieviškoji Jėzaus Širdis, kuri 
savo kūno gyvenimo sultimis persunkia ir turi savyje šv. Dva- 
sios ir dieviškojo gyvenimo pilnybę, yra gyvenimo žydimu ir 
versme visam jos mistiniam Kūnui“. „Kaip atskiri Kūno nariai 
neturi savo atskiros širdies, bet visi iš vienos širdies semia gy
venimo sultis, taip reikia ir mums atiduoti mūsų širdį ir ją su 
Dieviškąja širdimi į viena sutirpdyti, kad ji tiktai Joje plaktų ir 
tiktai iš Jos ir Joje gyventų. O koks dangiškas gyvenimas turi 
išsivystyti mūsų širdyje, kai ji pati sau numiršta, kad paskęstų Die
vo širdyje; kai ji jau ne savo, bet jos dieviškus plakimus ir troški
mus jaučia!“ (Scheeben: Die Herrlichkiten der Göttlichen Gnade).

„Mylėk Tą, Kurs tave ir mane sutvėrė, kad patrauktų Tave 
prie Savęs: Šv. Pranciškus. Nes meilė, tik meile tegalivbūti .at
lyginta. ' „Mylėti tai yra kvėpuoti (gyventi) Dievumi“ (Šv. Au
gustinas).

Moteris gyvenimo reguliuotoja.
' ■ . . — A7. ‘ ■

Žmogus yra savo kūrinių vergas, nes negali numatyti jų 
išdavų. Paskutinio šimtmečio technikinė pažanga sukelia pasige
rėjimo, džiaugsmo jausmų. Tačiau iš čia kyla perdidelis techni- . 
nių nugalėjimų vertinimas neganėtinai pramatant kiek jie ardo 
žmogaus gyvenimą, kultūros, sveikatos ir. p. atvejais. Ne aukš-
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tesniais dėsiiiais, bet dažniausia praktiniais sumetimais, veikia ci
vilizacija, pakreipdama žmogaus gyvenimo eigą. Vadovaujančių, 
išdavas numatančių idėjų stoka atsiliepia ir viršijančiuose žmo
gaus pajėgas darbuose ir neturinčiuose ribų pasitenkinimuose. 
Juo daugiau žmogus nugali išorinį pasaulį, juo labiau jam slysta 
iš rankų asmeninio, vidujinio pasaulio valdymas, jis tampa pa
saulio, tik ne gyvenimo valdovas.

įvairus technikiniai išradimai, pavesdami didelę žmogaus 
darbų dalį mašinoms, tuo pačiu, rodos, turėtų palikti žmogui dau
giau lauko asmens kultūros reikalams. Taip turėtų būti, bet tai p_ 
nėra, nes į žmogų imama dažnai žiūrėti kaipo į darbo priemonę 
nepasotinamiems išorinio pasaulio, civilizacijos, tikslams /siekti. 
Drauge gyvenime nyksta ir aukštesnių uždavinių prasmė., Žmo
gus, pagautas modernos civilizacijos, dažnai netenka nuovokos 
apie kitus tikslus ir uždavinius.

Šių reiškinių rimtų priežasčių tarpe yra lyčių stoka lygsva
ros civilizacijos gyvenimą tvarkant. Beveik visa moderno ji civili
zacija yra vyrų darbo vaisius. Moterų dalyvavimas Čia yra labai 
nežymus ir dar labai jaunąs.

Čia norėtume priminti, kad civilizacijos pradžioj ir moterys,, 
tiesa, daug yra davusios,—jos buvo pirmos žemdirbės, audėjos, 
ir p., žodžiu, pirmos technikės. Greičiausia, gal, ir pirmutiniai 
išradimai šioj srity bus padaryti moterų, nes senovėj jos nuo
dugniau tais darbais užsiėmė. Tad lyg ir būtų, kad jos pirmo* 
sios yra sukūrusios tam tikrą technikinio gyvenimo patobulinimo 
laipsnį. Bet vėliau ši jos pradėtojo veikimo kryptis, tampa jai 
pačiai davojinga..

Ne tik moteries, bet ir vyro, lyties gyvenime įvyksta pasun
kinimų, supainiojimų. įgimtas seksualių linkimų uždavinys civi
lizacijos pasauly neturi globos.

Juo aukštesnė civilizacija, juo labiau nepatogios darosi są
lygos vaikams augti.

Vaikas, ankščiausiai surištas su prigimtimi, daugiausia nu
kenčia. Drauge su vaiku nukenčia moteris, kuriai prigimtis sun
kiąją kartų palaikymo uždavino riaštą uždėjo.

Lyčių nelygybės pagrinde yra ir nelygus kartų palaikymo 
uždavinių padalinimas. Jie organiniai labai apsunkina moterį, tuo 
tarpu kad vyrui neduoda jokių organinių santykių tikrumo su 

. karta.- ■
Pradėjus reikšti vyrui savo teises į vaikus, jis tapo priver

stas įvesti tvarką, kuri jam tas teises užtikrintų, nes prigimtis, tik 
ką sakėm, kalbamo tikrumo jam nedavė. Čia jis pasinaudojo savo 
lyties laisvumu kartų palaikymo uždavinių atžvilgiu, tuo tarpu, 
kai moteris, nešdama tų uždavinių naštą, nepajėgė sekti vyrą 

.darbo srity. Didžiausioji vyro pirmenybė išorės darbuose ir parėjo 
nuo to, kad jis yra laisvas nuo sunkiojo kartų palaikymo uždavinio.

Primitiviame žmonių kultūros laipsny motinystė dar nepa
sireiškė kliūtimi moters socialiniam gyvenime, taip pat ir neišsi
vysčiusi tam tikrų tėviškumo teisių sąmonė nevaržė tiek moters
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sociales padėties atžvilgiu. Vėliau atsitinka kitaip. Jos prigimties 
našta nesumažėjo, o jo laisvės dar daugiau padidėjo.

Tačiau nežabotame modernos civilizacijos charaktery, naiki’ 
nančiame ir ardančiame pavienių asmenų_ gyvenimą, pasireiškia 
didžiausias vyrų lyties laisvės minusas, būtent,, saiko stoka. Jau 
pačioj vyriškoj prigimty su visu fiziniu ir psichiniu palaidumu 
glūdi šis pavojus. ’

• ’ . • ' . • • ’ . ■ Į ’ . • • •

Paimsim, pavyzdžiui, mūsų laikų darbų karūną — mokslą: 
atminties apkrovimas medžiaga, kurios nebesugebama pasisavinti, 
vienpusiškas specializavimasis, griaunąs santykius sugyvenimo 
reikale, iš vienos pusės— išėjusi iš ribų abstrakcija, nebetu
rinti sąryšio su tikrenybės faktais, iš antros—eksperimentinis pa
žinimo būdas vis daugiau ir daugiau paskęsta pavie
nių smulkmenų masėse; bendrai imant, tai yra protinio produk- 
tingumo peraikvojimas. Tai yra modernos civilizacijos vyriško 
charakterio vienpusiškumaš. Be saiko didelis produktingumas su
kelia receptyvumo neįvertinimą; modernas sprendimas nustato 
protingumo laipsnį pagal produktingumą, pamiršdamas, kad 
receptyvumo stoka padarys galą ir produktingumui. Paga
liau modernos civilizacijos sąlygos pašalina iš gyvenimo ir meną.. 
Dėl vienpusiško vyriško lavinimosi, specializacijos, nebeįstengiama 
pasisavinti platesnio išsilavinimo meno ir kitose srityse. Savo au
tobiografijoj Darvinas yra prisipažinęs, kad jis ilgą laiką nei vienų 
eilučių nėra perskaitęs. Ir tai jis aiškina ne subrendusio proto 
pasireiškimu, bet netekimu šiem dalykam skonio ir supratimo. Tai, 
be abejo, kenkia gyvenimo laimei, galimas dalykas, pačiam protui ir 
asmens dorovei, nes silpnina įr atbukina jausmus. Jo siela, lyg virsta 
mašina, sudarančia bendrus dėsnius ir didžiulių faktų rinkinius. Ir 
iš tikrųjų čia minima masina yra charakteringas vyriškos eivHiza- 
cijos vertybių reiškinys. Jei vis dėl to meno talentai vyriškos 
lyties asmenų nemažėja, tai tereiškia, kad tai yra prigimties dalykas, 
n etai p lengvai išorinės įtakos naikinamas.

Kiekviena produktinga pajėga fiziniam ir dvasiniam pasauly 
priklauso nuo receptyvės pajėgos. Tačiau modernos civilizacijos 
gyvenimo sąlygos, ypač didžiuliuose centrose, yra taip, susidė- 
jusios, kad nei ramumo, nei atliekamo laiko, nei Jkitų reikalingų t 
receptyviam darbui sąlygų būti negali. Irsta kultūros ir civiliza
cijos tikrieji ryšiai, ir jie gali būti tik tuomet atstatyti, jei išori
nės civilizacijos priemonės bus pavestos žmogaus prigimties sie
los pajėgų tarnybai. Tam gali padėti ne begalinis, be saiko pro
duktingumas, bet greičiau jo suvaržymas.

Kas neigia moterišką įtaką modernam gyvenimui, tas neįžiū
ri, kad dabarčiai kaip tik moteriškos, receptyvios dvasios, kultū
ros stinga. Modernos civilizacijos esmė yra kaip tik vyriška ta 
prasme, kad ji masėmis tiekia įvairios rūšies priemonių, nelauk
dama jų kultūrinio apdirbimo, o tai atatinka vyriško organizmą 
ypatybėms, aikvoti daigus, nesirūpinant apie jų vystymąsi, tuo - 
tarpu kai kultūra gali būti sulyginama su moterišku organizmu,.
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kuris išvysto gyvenimo formas, lėtai jasįaugindamas; Moteriai 
skirta būti gražių gyvenimo formų nešiotoja ir saugotoja» Jos 
vyriausia ypatybė visur išlaikyti saiką. Tai ir sudarė moters da
lyvavimo kultūroj požymį. Ir iš tikrųjų moterys parodė daugiau 
sugebėjimų praktinį gyvenimą formuodamos; čia atspindėjo jų vi
dujiniai pergyvenimai, jos palaikė asmeninį santykiavimą. Namai, 
šeimos židinys, gražaus bendravimo ir kultūrinių elgesio formų 
realizavimo vieta — sudarė moters veikimo sferą. Gyvenimo tra
dicijų ir papročių saugojimas sudarė esminį moterų nuopelną. 
Galimas dalykas, kad moteris kūryboj dažnai pasireikšdavo im- 
pulsyvine vyrui jėga. Tačiau istoriški daviniai pakankamai įrodo, 
kad ten moterų dalyvavimo nestigo.

Bet gi ponios ir šeimininkės kultūrinis veiksnys priklauso 
jau daugiau praeičiai. Modernos civilizacijos gyvenimo sąlygos 
palietė ir moteris. Vieną didžiausių priekaištų, daromų moterų 
judėjimui, kaip tik ir sudaro bijojimas, kad keičiantis _ socialėms 
sąlygoms, taps panaikinta ligi tol veikusi moterų kultūrinė misija* 
nes jos atitolsta nuo savo natūralaus pašaukimo — šeimynos 
židinio saugojimo, netenka estetiniam susikaupimam liuoslaikio, ku
ris sudaro pagrindines sąlygas kilnioms ir gilioms gyvenimo for
moms vystytis, dalyvauja nervingoj modernos civilizacijos paruoš
toj konkurencijos kovoj, pasiduoda protinio produktingūmo iš
pūstai garbei. Kam reikalingas moterų veikimas srityse, kurios 
yra pertekusios vyrų? Kam reikalingas moterų dalyvavimas pro
fesijose, kuriose vyrų atspari prigimtis tapo .mechani 
zuota?

Bet gi iš tikrųjų visai griežtas lyčių darbų pasidalinimas, pa
gal kurį vyrams tektų civilizacijos darbai, moterims realizuojamos 
kultūros uždaviniai, kaip daug kas to norėtų, yra negalimas ir ne
pageidaujamas. Kam tikęs būtų gyvenimas, jei moterys taptų 
harmoningi, dvasišku gyvenimu persiėmę paveikslai, o vyrai būtų 
mechanizuoti šąltadvasiai profesininkai? Savaimi aišku, kad vie
nos lyties tepalaikomos kultūrinės gyvenimo formos negalės žy
dėti. ■ J ■ ? •.

Be to, daromas moterims priekaištas, kad jos darančios truk
dančią įtaką į pažangą, jos sulekiančios pažangai lėtesnį tempą. 
Tiesa, dėl fiziologinių savo lyties savybių moters negali susi
lyginti su vyru jo laisvėj. Jei moteris net nuo motinystės 
pareigų būtų laisva, veikdama kitoj srity, ji bus vis vien dėl 
savo fizinės sudėties labiau suvaržyta, negu vyras. Bet gi tie, 
kurie pažino modernos civilizacijos esmėj gyvenimo priešą, ne
laikys tikrąja gyvenimo pažanga technikinių pagerinimų pagreitinto 
tempo, nuolat didinančio bedugnę tarp civilizacijos ir kultūros.

Kaip tik moters fizinės sudėties didesniame suvaržyme dėl 
jos prigimties pareigų glūdi viltis atstatyti lygsvarą tautų gyve^ 
nimo sąlygose. Vyriškos prigimties tendencija išsiaikvoti 
fizine ir psichine prasme, pasiekusi modernoj civilizacijoj auk
ščiausio laipsnio, ras lygsvarą moteriškoj prigimty, jos ten-
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dęnęija išlyginti, susikaupti, tvarkyti. Ligi vėliausiųjų laikų veikė 
šios dvi pajėgos daugiausia dviejose skirtingose srityse: vyras vie
šajame, moteris namų gyvenime. Tačiau tik tuomet, kai abi pa
jėgos veiks toj pačioj darbo srity, įsigys moteriškoji prigimtis 
reguliuojančios pajėgos, kuri neduos civilizuoto gyvenimo sro 
vei iš krantų išsilieti.
c Bet prigimtas lyčių skirtumas, nelygus ypač kartų pa

laikymo uždavinių pasidalinimas, nepasikeis dėl Išorinių sąlygų, 
ir kad jis gautų reikalingos įtakos naujame kultūrinio gyvenimo 
formavime, būtina yra socialė abiejų lyčių lygybė, būtinas mo
terų dalyvavimas visose vyriškose profesijose, net jei ir susida
rytų pavoju, kad jos pradžioj persiims vyriškos civilizacijos nei
giamomis pusėmis.

Tik reikią moterims išmokti matyti savo lyties suvaržyme 
kultūrinę pajėgą ir ją priešpastatyti vyriškos lyties laisvei.

Pažink save.
■ z • .

Iš Gabriel Palau, vertė O. Mejeraitė. '

O moteriške! Juo daugiau Tu žiuri į veidrodį, juo mažiau 
Tu pažįsti ir atpažįsti save.

2.

Dėl ko nepaieškai veidrodžio Tavo sielai?
' : 3. •'

i • . »

Dėl ko neatkreipi Tavo žvilgsnio į vidų, kad pamatytum ir 
ištirtum Tavo vidaus gyvenimą.

• • J ■

■ \ : : 4- '• ■ . •' /
Kiekvieną sykį, kada Tu apžiūri save, kad kitiems patiktum, 

mažiausia ko Tu gali netekti, — tai yrą laikas.

■ •. . .. : . ■ 5. ' J
• . ■ ■ ■ ■• , ' \ ■ ■

Kiekvieną sykį, kada Tu apžiūri save, kad sau pačiai pa
tiktum, mažiausia, ką Tu gali tada padaryti,— tai yra kvailystė,

;6. ' .

Jei nori save gerai pamatyti, kai žiūri į veidrodį, tai plačiai 
atverk savo sielos akis. Tu pamatysi tada, kokia didelė Tavo
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gyvenimo dalis išsprūsta iš Tavęs, kokiems menkniekiams Tu ją 
sunaudoji, kaip Tu leidi dienas ir valandas. Deja, ne geros ge
resnių yra keičiamos, bet dažnai blogos blogesnių. \ .

. ’ 1 • ’ . . » • , • .. ,

.■ ■ '7- .. ■.■■■• . <. ,

’ ■ •, 1 •*.

Moteriške, žiūrėk gerai į save, tik taip, kad gerai save pa
matytum, gerai save pažintum.

....... Jį • g v g V 
Žvaigžde.

‘ ‘ ‘ , -• .*•_'• * * - , ■- ’ • ■ • - ■ •

Iš Gabriel Palau, vertė O. Meįeraitė.
. ’ ' ' , * « . ' b

■■ ■■ ■ ;■ ' ■ ■ ?

Šiandie vėl naujai šviečia danguj žvaigždė, spindinti ir 
paslaptinga; ji nepaliauja mirgėti, nuolat priminti ir pasakoti apie 
Dangaus dalykus, kurių nežino arba yra užmiršę mirtingieji.

... . .. 2. . ■. / ■■ . ■ -

Vos tik saulė dėl milžiniškų darbų netekusi jėgų tolsta,, 
leidžiasi ir pasislepia, tuojau danguj pasirodo Šypsanti ir mirganti 
žvaigždė, žvaigždė pasirodanti kiekvieną naktį, žvaigždė jau įpra
tusi kovoti su dangaus tamsybėmis, su debesimis ir rūkais.

• S;..' 3. '■ . •
• ’' • • • ' ’ • , I ' - ■ ’ . • • ,

Ji žiba nuolat. Ji laukia tos valanuos, kada išnyks rūkai, 
kada išsisklaidys debesys, kad vėl galėtų mirgėti, Siųsti iš gi
lumos neišmatuojamų aukštybių spindulių ženklus, atveriančius 
paslaptis, gilias mintis ir dangiškas idėjas.

• ■ ■ . ■ - ’• i . . ■ . .

. . < ■ ' ■■ 4< - V..'

Ir tada, kai esti visiškai tamsu, ji nenustoja žibėjusi. ;

; ■- ■' 5.

Ji žiba, nors žmonės jos ir nemato, ji žiba, nors žmonės 
linksminasi arba miega; ji žiba laukdama tos valandos, kad galės 
jiems priminti, jog jie yra gimę šviesos šaliai, kur viskas švie
čia ne tarp šešėlių, bet amžinos šviesybės gelmėse!
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Apžvalga.
Nauja Nobelio premi jatė. Literatūros Nobelio premija 

Šiais metais vėl suteikta moteriai, antraiv garsiajai šių dienų Skan
dinavijos rašytojai — Sigrid Undset Si rašytoja yra konver- 
titė. Ji yra laikoma gabiausia visų rašančių moterų. Ypač 
pragarsėjusi savo istoriniais romanais vaizduojančiais norvegų vi
duramžį — »Kristin Lavranstochter“ ir „Olav Audunsson“, kurie 
pasižymi nepaprasta pasakojimo jėga ir vaizduojamų charakterių 
psichologiniu tikrumu. Sigrid Undset, po Selma Logerlöf ir Gra
žia Deledda, yra trečioji moteris rašytoja pagerbta Nobelio premija.

Rankų darbeliai Vokiečių aukštesnėse mergaičių 
mokykiošė. Vokiečių katalikių mokytojų sąjunga, pritariant ir 
mokytojoms evangelikėms, įteikė Prūsų Švietimo ministeriųi raštą, 
kuriame iškeliama didelė rankdarbių reikšmė mergaitėms ir mo
terims. Raštas nurodo, kad praktiškajam gyvenime kaskart labiau 
pajaučiamas moterų atsiskyrimas nuo rankų darbelių. Sis blogas 
reiškinys šeimos gyvenime yra ūkio ir socialiniu bei ętiniu atžvil
giu labai apgailėtinas. Mergaičių mokyklos turi padaryti šioj srity 
savo įtaką. Mergaičių mokyklų uždavinys yra padėti mergatei 
harmoningai išauklėti savo asmenybę. Principai, kurie tvarko mo
kymo planą, pabrėžia tai, kad visas mokymąs turi būti taikomas 
mergaičių psichinėms savybėms. Dėl to darosi nesuprantama, 
kodėl aukštesnėse mergaičių mokyklose vyresniųjų klasių pro
gramose visiškai nėra siuvimo, siuvinėjimo pamokų. Pedagoginėj 
akademijoj rankų darbai yra numatomi net atskira specialybe ir 
tuo pačiu pabrėžiama, kad studentei, kaip būsimai mokytojai, yra 
labai reikalinga kreipti į rankų darbelius ypatingą dėmesį. Tuo 
tarpu gi nieko nenurodoma, ar aukštesnėse merg. mokyklose gali 
būti dėstomi rankų darbeliai nors laisvu noru trijose vyresnėse 
klasėse. Kitaip mergaitės neįgys jokios naudos iš rankų darbelių 
mokymo, jei tas dalykas nebus dėstomas tame mergaičių am
žiuje, kada jos rankų darbelius galėtų plačiau pritaikyti praktiš
kam savo gyvenimui.

(Iš „Korrespondenz Frauen p resseu\

< Pensija knygnešei. Žemaičių Kalvarijos apylinkėje yra 
plačiai žinoma Emilija Pocaitė, kuri spaudos draudimo laikais 
buvo sdaraktorė“ ir lietuviškų knygų platintoja-knygnešė. Daug 
kartų jos namuose žandarai darė kratą, bet vis veltui. Negalė
dama vaikų mokyti kambary, ji juos išsivesdavo į mišką, krū
mus ir ten mokė. Trūkstamų knygų pati parsiveždavo iš Prūsų 
ir ne tik mokinius, bet ir visą apylinkę aprūpindavo. 1903 met. 
žandarai su didžiausiu atsargumu užklumpa Pocaitę su 40 mo
kinių ir visu maišu lietuviškų knygų. Ją suima. Jai gresia Sibi
ras, bet po metų išėjęs caro manifestas ją išgelbėjo.
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Šįmet Pocaitė turėjo 50 m- žmonių švietimo darbo sukak* 
tuves. Vyriausybė, įvertindama jos nuopelnus, paskyrė jai pen
siją iki gyvos galvos.

Estijos moterys protestuoja prieš sumanymą įtraukti į 
baudžiamąjį kodeksą mirties bausmę. Estijoj mirties bausmė 
buvo panaikinta 11 m. atgal. Dabar norima vėl įvesti.

Moterys Amerikoj. Ameriką galima pavadinti moterų 
kraštu, nes,nei vienam krašte moterys neturi tiek privilegijų, 
kaip ten. Ji gali net apsivesti, išsiskirti ir vėl vesti; ji gali elgtis 
taip, kaip jai širdis sako. Ji gali pasirinkti kurią nori profesiją 
ir toje srityje dirbti. „ Stati sticale Abstract of the United States \ 
paskelbė, kad iŠ 120 mil. gyventojų Amerikoj yra 8 moterys 
skobninįnkės, 7 mūrininkės, 6 dirbančios prie didelių pečių, 5 
kalvės, 4 gatvių šlavėjos, 3 dirbančios švino dirbtuvėj, 3 dirban
čios prie akmenų, 3 miškų sargai, ir viena chirurgė “ veterinarė. 
Toliau skaitoma 236519 siuvėjų, 385874 skalbėjų, 69598 modis
čių, 83960 darbininkių cigarų dirbtuvėse, 31368 užsiimančiųjų 
cukraus ir saldainių dirbtuvėse, 178379 telefonisčių, 33246 mani- 
kiurisčių. 114750 pensionatų vedėjų, 143664 visai išlavintų ir 
132658 mažiau išlavintų slaugytojų (gailestingųjų seserų), 359124 
sąskaitininkių, -472163 biurų vedėjų, 170397 krautuvių vedėjų, 
949 šoferiai,; 236 policistės, 564000 stenografisčių.

Švietimo srity beveik vienos moterys ir viešpatauja, ypač 
pradžios mokyklos jų rankose. Iš 633207 mokytojų pradžios ir 
vidurinių mokyklų, yra tik 116848 vyrai.

J. A. V. yra 72000 moterų muzikių, 14000 pieš ėjų ir skulp
torių, 10075 mokyklų vedėjų, 1738 teisėjų ir advokačių, 3000 
rašytojų, 3730 dienraščių vedėjų ir laikraštininkių, 7664 išradėjų 
ir 1352bibliotekų vedėjų.

Šitie statistikos daviniai daug ką pasako, reikia tik atsidė
jus į juos įsižiūrėt. P. S.

— •’ ’ ■ ‘ . ' % ■ . ■ ■■ •

Prof. J. Danei nuomonė apie moterų profesijas1). 
Norint pakreipti moteris į kurią nors profesiją, reik atsižvelgti į 
tai, kur jų veikimas būtų 'sėkmingiausias ir kad darbas tas ne
prieštarautų labai jų prigimčiai. Taip pat reik atsižvelgti ir į tai, 
kodėl moters praktikuoja profesijose, ir tos rūšies darbo santykį 
su šeimos gyvenimu.

Teisingai sakoma, kad moteris visuomet dirba. Tik šiuo 
atveju norėtume kalbėti apie kitokios rūšies jos darbą, apie, darbą 
atliekamą šalia namų, kurį dirbdama ji esti tose dat sąlygose kaip 
ir vyras tokį pat darbą dirbdamas, kur juodu abu esti lygiateisiai 
konkurentai. v <

Kodėl moters praktikuoja profesijose ir kurios dėl tai ne-

I»

9 Lille 's kątalikųuniversiteto teisių profesorius. .Pagal jo paskaitą 
,Quelles profesions ouvrir aux feirtmes? Comment les y orienter?", spausdintą 
.La femme. d ans la;šociėtė“, j; Oabalda, Paris, 1928 m.

t

f
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Sugalvotos ekonominiame gyvenime galingos priemonės 
naudingiems žmonių gyvenimui dalykams gaminti ir išdirbti di
džiai paveikė ir į šeimos židinį. Drabužiai, maistas, kurie 
minti moters daugiausia laiko skirdavo, tapo padaromi. fabrikų, 
Pramonė pareikalavo daug darbo rankų, Ir moters ėmėsi- uždar
biauti ne tiek palinkimo vedamos, kiek gyvo reikaloįgauti ištek
liaus tiems daiktams nusipirkti, kurių buvo nebegalima, pasiga
minti namuose, beje, daugelis į uždarbio vietas ėjo ir viliojamos 

——4o—savarankiško gyvenimo, kurs taip labai charakteringas yra mo
demiškoms moterims. Darbo rankų skaičius augo. Gaminimo 
priemonės buvo nuolat vis tobulinamos. Darbininkų konkuren
cija didėjo. Tuo tarpu uždarbis krito. Jau vienas vyras nebega
lėjo išlaikyti šeimos. Ir visad ankietos, darbininkių tarpe daromos,, 
rodo, kad jų dirbama šeimos pragyvenimui lėšoms gauti.

Apleidimas šeimų ūkio irgi nemažai atsiliepė i reikalingų 
pragyvenimui išlaidų didumą. Moteris nebūdama namuose iš pat 
jaunystės nuprato taupiai tvarkyti painius namų ūkio reikalus. 
■Už tai, kas pačiai namuose gaminant tekainodavo kiek laiko ir 
sumanumo, dabar perkant teko daug brangiau mokėti ir nebe
buvo jau to pirmykščio skaisumo. Sustojame mes prieš neišspren
džiamą ištekliaus ir reikalų lygsvaros klausimą. Painumas jo dar 
labiau padidėja, kai tariame, kad moteris, uždarbiaudama lėšų pro
fesijose, privalo atsisakyti mokėjimo ir susirūpinimo namų šeimi
ninkės pareigomis.

■ Šeimos gyvenime yrą dar daug sudėtingesnių dalykų už jos
biudžeto klausimą. Ji nėra vien vieta susitikimo fiziškų dalykų. 
Bet svarbiausia tai židinys, kur kyla, kur puoselėjamas gyveni •_ 
mąs, kur turi būti pilna švelnių jausmų, kilnių gyva simpatija per
sunktų minčių, kur turėtų viešpatauti siela. Joje pasireiškia di- 

/ džiausią įtaka vienų šeimos narių į kitus, papildymas vienų min- 
/ timis ir šiaip dorybėmis kitų. Dabar šeima ima netekti to privi

legijuoto židinio savybių, kur visi nariai šarvuojasi gyvybei ugdyti, 
bet tampą tik vieta, kurioj gyvenimas vyksta ir tiekia, be malo
numų ir tikrųjų vertybių kėlimo, ištekliaus materialiniams gyve
nimo reikalams.

Kas gali sudaryti tą būtinąją šeimai aplinkumą, jei ne mo
teris? Be jos, be jos naminių darbų, šeima nebebus daugiau šei- 

f ma. Praktikavimas profesijose, svetur, neatleido jos nuo pareigų 
globoti ir stiprinti šeimos dorovės židinį. Ir štai prieš mus klau
simas, kurio didis sunkumas, kiek lengvėja, tariant šeimos kaipo 
tokios reikalingumą.

Ar galima vieną tų moters veikimų rūšį palenkti kitai? Be 
jokių aiškinimų tvirtiname mūsų norą tam palenkimui pritarti ir 
pirmenybę skiriame šeimai, didžiausiam visuomenės gyvenimo 
pagrindui, šeima artimiausia yra visoms moterims, — tiek moti
noms, tiek seserims, tiek dukterims. Jos svarbumą štai kaip yra 
pabrėžęs Popiežius Leonas XIII: „Viešajai ir privatiškai gerovei 
svarbu yra visur tvarka ir sutikimas; svarbu, kad visą šeimos gy-^
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venimą tvarkytų Dievo įsakymai ir gamtos dėsniai“ ?1).: Tatai įgy
vendinti yra jau laibai laikas. Bet jei moteris bus atitraukta nuo 
šeimos, nebeliks kam vykdyti reikiamos tarp jos reikalų lygsva
ros. Tinkamiausia būtų, kad šeimos m oti na kiek gal ima mažiau 
nukryptų į pašalinius, tiesioginai' neturinčius su šeimą sąryšio, 
darbus. Ir Leono XIII-jo yra pastebėtą, kad tėvas privalėtų už
dirbti duoną-šeimynai. V algos turėtų užtekti šeimynai pra
gyventi. Šeimą išlaikyti yra jo pareiga. .

Bet tuo tarpu tokia kalba yra neatsakąs gyv enirnui dalykas 
Šių dienų pramonės gyvenime vyro alga yra dažniausia gan ma
ža pa^teiilanti būtiniąusięms šeimos reikalams. Ir moterims tenka 
eiti dirbti profesijų darbų.

Kur joms tad sėkmingiausia būtų galima laisvai veikti?
Nereikalinga aiškinti čia, kad ne visos profesijos moterims 

tinka. Yra grynai vyriškų profesijų, tai yra tos, kur reik didelės 
fiziškos jėgos, kur reik ilgam palikti šeimą, kurios esti privalomos 
atlikinėti nežiūrint ar tai būtų diena ar naktis, kitos ir visai už
draustos moterims dirbti, pav., požemių kasyklose. Yra profesijų 
didžiai kenksmingų sveikatai arba labai pavojingų dorovės at
žvilgiu. Tai buvo vienas kraštutinumas. Pakreipę akis į kitas veik
smų rūšis, pamatysime daug darbų, kurie tetinka moterims, kaip 
šit namų apyvoka, rūpinimasis mažaisiais, auklėjimas vaikų dar
želiuose, auklėjimas paauglių, ąuklėjimas visokio amžiaus mer
gaičių, mokymas ruošos, virtuvės. Bet yra daug, pavadinsime, 
tarpinių tarp minėtųjų profesijų rūšių, kurias tinka veikti ir mo
terims. Tokie yra visuomenės tarnybos darbai, kaip antai, glo
bojimas mažųjų, jaunų mergaičių, vargšų senelių, pagalba netur
tingoms šeimynoms, mediciniška pagalba: profesijos gydytojų, for- 
maęininkių, seserų, slaugytojų, gaminimas medžiagų, mezginių, 
siuvimas moterims ir vaikams drabužių, rišyklų, skalbyklų, par
davėjų, tarnaičių, šeimininkių, biurų, spaudos, laukų, vaidybos 
darbai, gaminimas daugelio produktų, prabangos papuošalų ir p. 
Vienos šių profesijų tenka moterims dirbti dėt to, kad gautos 
uždarbiui, kitos dėl laisvo pamėgimo. Renkantis kurį darbą lais- 

- vai, tenka äts iž velgti į savo būdo savybes, temperamentą, skonį, 
fizinį stiprumą, materialines išgales.

w iŠ moterų darbų reikalaujama, kad jie nebūtų nenugalimai 
sunkūs ir kad ne per daug trukdytų, jau pirmiau mūsų čia sa
kytajam jos pašaukimui iš prigimties būti tvirtu šeimos kelmu, 
skleidžiančiu ir fizinės ir dvasinės gyvybės atžalų. Tik ką minė
tosios abi sąlygos tinka visoms moterims. Pervarginta pašaliniu 
darbu motyna netenka ramumo ir džiaugsmo, kurie taip akylai 
dabojami ir drauge su ja pergyvenami šeimoj jos artimųjų. Jau
noms megėlėms sveikata yrav nė kiek nemenkesnės vertės kaip 
jų sielos ir kūno gražumas. Šiandieną rūpinasi mokslininkai pa
kelti žmonių sveikatingumą: net visas mokslas, vadinamas euge
nika, sudaromas, kur didelės reikšmės skiriama moterų sveikatai,

U Leon XIII, Encyclique Herum Novamm.' Ėdit. P. Tiberghien. 1924,
' -p- 48. ■■
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Netekėjusios moters daugiau gali pakelti. Bet ir jų darbas sun
kumo atžvilgiu turi būti skirtingas, nuo darbų nevedusių vyrų, 
kurie gali kartais ego jistisku pasitenkinimu paskęsti darbe. Ji 
dalį energijos reik, kad skirtų moteriškajam pašaukimui,,pa
dėti giminių vaikams, šiaip artimiems žmonėms, vargšams. Už
tat dirbančioms ir profesijose moterims, kad jos išliktų visuose 
luomuose ir visokiam amžiuj švitęjančia namams ugnele, reik pa
likti jėgų, kurios reikalingos tai gyvajai namuose ugnelei kūrenti.

Jeigu profesijose moterų dirbamas visiškai lygiai toks kaip- 
ir-vyrų darbas, tai tą jai būtinąjį Šeimai reikalingą jėgų sutaupo
mą galima suteikti sutrumpinant darbe laiką. Prancūzijoj ir An
glijoj rūpinamasi dirbtuvėse, kur vyrams skiriama dirbti po 8 vai., 
joms tepadaryti 4—5 vai. darbo į dieną. Per tas sunkaus, spar
taus ir dažniausia vieno kokio mostagavimo prie kokios nors 
mašinos valandas ji dar netaptų tiek atbukinta, kad grįžusios į 
namus nebejaudintų vaikų džiaugsmas, pasilgirnas, tvarkos ir jau
kumo reikalai. Lengvesnį darbą dirbant, kad ir profesinį, gali būt i 
jai skirtas h* ilgesnis darbo laikas.

Vedamąja mintimi, pasirenkant moterims tų gausių jai tin
kamų darbų profesijas, mes ir kreiptume dėmesį į tai, kad butų 
imamasi darbo kiek galint ramesnio, sunkumu nelaužančio jos 
prigimties. Am. M.

Ateitininkų moksleivių kursai. Š. m. sausio mėn. 4 ir 
5 d. Ateitininkų namuose įvyko Ateitininkų moksleivių kursai. 
Kursų metu be eilės paskaitų išklausyta bažnyčioj 2 konferen
cijos. Didelio džiaugsmo padarė kursuose atsilankymas Jo Eks
celencijos Arkivyskupo.

Paskutinės dienos vakarą buvo draugiška kursų dalyvių va
karienė*

Mergaičių darbai.
Telšiai. Telšių mergaitės at-kės padarė savo metinę šventę- 

Švėntės programa buvo gan įvairi: Gruodžio m. 7 d. vakarą iš. 
pažintis, gruodžio 8 d. rytą šv. Mišios (rarotai) ir bendra šv. Ko
munija. Po šv. Mišių pasakyta šventei pritaikyta tema pamokslas

Po pietų tą pačią dieną mok. seminarijos salėje įvy
ko visuotinis mergaičių susirinkimas. Čia gerb. prof. kun. 
Juodaitis laikė paskaitą. Susirinkimą paįvairino pačios at-kės. 
Draugė E. Vaitkaitė skaitė savo sudėtus eilėraščius. Padeklamuo
ta, atatinkamą dekoraciją pritaikius, Saulės Ašarėlės kūrinėlis: 
„Prie karžygio kapo“. Padaryta metinė apyskaita. į susirinkimą 
atsilankė daug svečių, kurie pareiškė gilių linkėjimų. Ypač 
nuoširdžiai sveikino gerb. Globėjas kun. Aperavičius, kuris daug 
padeda patarimais ir nurodymais. v

At-kės buvo geroje nuotaikoje. Kiekvienająųtė taurią šven
tės reikšmę. Džiaugsmas ir viltis laukti se^^^bssWntes reiškėsi 
kiekvienos sieloje. /

35



34 Mergaičių darbai.
-- -r TT~T--------------------------- -----------------------------------------------------------------------—-------■—ifc. — __ _ _ _ _—------ ---------------------------------- --_ —• I T- ~r~ ■ L— -~ — r- ----- --------——-.—r— —«- ■ ■ 1 — * ■■ ■ ---------- — * -. .. . i ■ ■ ~ ■ ■■ — ,■ > -- —. - , - _ - -

r

Susirinkimas baigtas jausminga buvusios Telšių at-kės 
Mokyt. Si Jankauskaitės kalba.

Pirmininkė, Z. J.

Kybartai. Mergaitės . ateitininkės sparčiais žingsniais varo 
kilnų idėjos darbą. Šįmet valdybą sudaro: pirm. Vilčinskaitė Ant, 
vicepirm. ir „N. Vaidilutės“ platintoja Rudaitytė J. ir sek. Urbytė E.

Ryga. Rygos ateitininkės labai energingai veikdamos kas
met žengia į priekį.

Spalių ir gruodžio mėn. skaityta šie referatai: „Priešas mūsų 
grožiui“—V. Bugavičiūtė, „Nesibijokime erškėčių kelių“—A. Mar- 
jošaitė, „Kaip visuomeninis gyvenimas daro žmones išmintinge
snius“—St. Pletkytė, „Pažink pats save“—O. Jankovskaitė. Be to, 
skaityti aštuoni rašinėliai, nagrinėti įvairūs klausimai: elgesys na
mie ir svečiuos, susipažinimas, modernieji šokiai.

Susirinkimai paįvairinami deklemacijomis, dainomis, skam
binant pianinu. Susirinkimų nuotaika tikrai gera ir darbas atlie
kamas tikrai noriai ir »rūpestingai. ^Kuopelės pirmininkė O. Jan- 
kovskai te.

Ir Šiauliai veiklūs. Mokytojų Seminarijos merg. at-kių 
kuopelės valdybą sudaro: V. Brazauskaitė — pirmininkė, K. Kon- 
drotaitė—vicep. ir J. Lūžaitė—sekretorė. Narių 31. Susirinkimus daro 
kas trečia savaitė.

Panevėžys. Gruodžio mėnesio 15 d. mergaitės padarė ra
jono susirinkimą. P. L. Barisienė laikė paskaitą „Apie moters 
meilę ir džiaugsmingumą“. Prelegentė patiekė,tlabai gerų ir kil
nių minčių mergaičių gyvenime vykdintinų. Šiame susirinkime 
nutarta švęsti mergaičių ateitininkių atskiro veikimo 5-rių metų 
sukaktuves. Dabar atsidėjus tai šventei ruošiamasi.

Lazdijai. Mergaičių at-kių kuopelė išsidirbo veikimo planą, 
padarė du susirinkimu.

Kuopelės valdybą sudaro: pirm. E. Onarauskaitė, sek. E. 
Petrauskaitė, iždininkė M. Kazlauskaitė.

Moksleivės, „Nauj. Vaidilutės“ ateitis Jūsų rankose!

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista.
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