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saulutė sviedė erdvei 
Pirmutini spindulėlį, 
Ir pasruvo pietų gėlės 
Krikštolinėms ašarėlėms.

— Kelki, kelki, nemiegoki, -= 
Kalba dievmedis palangėj:
— Jau paukšteliai suplasnojo, 
Skamba jų giesmė padangėj.

I

J 
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Džiaugsmo kupina krūtine 
Bėgu, skrendu i giraitę, — 
-r- Labą rytą puikios gėlės!
— Labą rytą lietuvaite!

►3
Žaibo žvilgsni gaudo vėjas, 
Žolynėlius suliūliuoja, 
Dainos garsas suskambėjęs 
Laisvais erdvynais banguoja.

t

v Vai, kaip puikų šį pasauli 
Gamtužėlė atvaizduoja! 
Jos galingas karalaitis 
Man’ kalbina, šnekučiuoja!
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TU NEISI PIETUOS !

J. Drangaite. ■
■ . ’• I ' • ,

Prailgo šešėliai, lyg naktys prailgo.
Ir lapai geltoni tik šviečia, tik žvilga.
Ir šnabžda ir šneka po klonius sugulę: 
„Pietuose kaitromis dangus užsikūrė, 
Pietuose suskridę sparnuočiai sučiulbo, 
Pietuose“... Beklausant užkaista širdis 
Ir ieškai saulėto laimingojo kropto;
Paleidi mintis, •_ ?
Kadvvėjai nuneštų. •' 7< '' •
Ir akys su saule rataną užbrėžiau *- 
Kur nuolat pavasaris dvelkina rožes. 
Bet veltui! Širdy jau briliantų prikrito^ 
Lyg ašarų žemės takuos.
Padange pirmi viesulai nusirito... 
Šiaurės karalienė kietai apkabinus 
Didingus ir spindinčius žada ledynus 
Ir šnabžda lyg sniegas laukuos:
„Tu neisi su saule, tu neisi pietuos!...“

ELGETA.

P. J ur gilaitė.

Lietus r audros, ar saulė šviečia, 
keliauja vargšas grubiais takais. 
Nieks jo nelaukia, nieks nekviečia, 
Neviens ji lydi žvilgsniais piktais. 
Jis nesiskundžia, neaimanuoja 
ir nepavydi laimės kitiems, 
tik žilą galvą žemyn palenkęs, 
prašantį žvilgsni siunčia visiems.

Gatvėmis ponai skobinos, ėjo. 
Elgeta prašė, —jie negirdėjo. 
Mat jie skubėjo i linksmą balių... 
Kas jiems dejonės senų skarmalių! 
„Skubėkit, eikit, gražieji ponai, 
ten jūsų laukia linksmi draugai, 
jūs laukia vynas, jūs laukia puota, 
o manęs... tylūs, ramūs kapai. 
Šiandien aš gatvėj stoviu nuo ryto,
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baisiai išalkąu ir sušalau; 
tiesiau praeiviams drebančią ranką, 
bet... dar ne cento as negavau“, i ' ' * ‘ •

Nulenkė galvą elgeta senas, 
akyse skausmo rasa žibėjo, 
kietos jo uankos lazdą suspaudė, 
ir... vargšas senis tolyn nuėjo. 
Nuėjo vargšas žmonių ieškoti... 
Nejaugi rankos nieks nepraties? 
Nejaugi Šiąndien praeivių tarpe 
Nelemta rasti kilnios širdies?

J. Drimbaitė.

Kai saulė padanges ugnimi užliejus 
Miegot sau už kalno nueina, 
Vario širdim tamsoje suvirpėjęs 
Prabyla Dievo vardan,

Dan, dan!...
Ir dreba lig pamato varpinės sienos, 
Ir dūzgia bažnyčių stiklai.
Pabunda miegojus rūkuos mėnesiena 
Ir trenksmo garsais išsiliejus 
Beldžia lyg kūju skliautam

Dan, dan ! ...
Keleiviai keliavę ant kryžkelių stoja. 
Lyg skęldės granyto sustingę.
I kalbanti bokštą ilgai padaboja 
Ir rankomis veidą uždengia.
Toli gaivalingosios dvasios plasnoja. 
Toli susipynę ratan, 
Bet jis Viešpatauja,

Dan, dan!...

o
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-mb v . >-■ aTrecioji?
~~ 0. Narušytė.

Kvepėjo medžiai ir oras. Kvepėjo paskutiniais atodū
siais diena. Saulė švietė margai pro medžius. Spinduliai 
lindo įstrižai ir žaidė su paskutinėmis vasaros gėlėmis. Bal
to namo sienos mirguliavo tarp žalių medžių. Spinduliai 
veržėsi pakeliui pro atdarus langus, vėjelis siūbavo lengvas 
užlaidas.

— Maryt pristumk mane prie rojalio, — prabilo duslus 
balsas nuo priebučio, apaugusio laukinėmis vynuogėmis.

— Prie rojalio? —- mergaitė pakėlė akis nuo spalvotos 
knygos. — Tetut, neskambink Tamsta šiandien.

—Privežk! — nekantrus, duslus balsas vėl pratarė.
Mergytė pakilo ir nubėgo ieškoti motinos. -
Motinos neaiškios akys nukrypo į dukterį.
— Tetutė nori skambinti? — paklausė, lyg nesupratu

si dukters klausimo. Kažkas švysterėjo tose neaiškiose, skep
tiškose akyse. Ji papurtė tamsią galvą ir vėl įsižiūrėjo pro 
langą. Mergaitė pažiūrėjo į motiną. Nesuprato, bet vėl klau
sti negalima. Susirūpinęs vaikas atsidūrė pas tėvą.

— Negalima, vaikeli, tetytei skambint. Pati žinai, ji 
perdaug susijaudina.

Staiga moteris solione, stipriai atsirėmusi baltomis ranko
mis į tamsią sofą, pakilo. Ironiškose akyse kažkas Š vys te rė- 
jo. Stiprių lygiu žingsniu perėjo per kambarį ir nieko nesa
kydama privežė išblyškusią moterį prie rojalio. Sėdinčio ji
pažvelgė dėkingai ir stipriai pabučiavo pasilenkusią seserį. 
Toji sukniubo prie jos kelių ir virpančiu balsu prašnabždėjo: 
įgroki“ Liesa ranka palietė jos galvą. Kitos virpančios lū- 

• pos paklausė : „Ką?“ „Grok“, taip pat virpančiai prabilo’.
Liesos, lyg permatomos rankos užgavo klevišius. Su

griovė. Klūpančio ji moteris atšoko ir atsisėdo ant kilimo. 
Vyras savo kabinete lošterėjo ir nustebo. Mergaitė klausia
mai pažiūrėjo į tėvą. Nutilo. Girdėti. Pradeda kažkas kilti. 
Žmogus bunda. Kažkas pradeda siausti. Ūžia.4 Žmogaus 
balsas kalba, šniokščia. Kova. Kova! Kova už viską! už 
žmogų! Gaudžia kova. Žmogus nardosi skausme Ir kovoj. 
Bet — likimas. Likimas beldžiasi į vartus. Veltui kova! Li
kimas. Neviltis. Kova. Likimas. Žmogus grumiasi. Liki
mas renka visas jėgas. Kas žus ? !

Moteris, ištiesusi visą kūną,, stipriai kumščiais gniaužia 
kilimo gaurus. Pirštai konvulsingai ieško atramos, stiprios 
atramos. Kova reikalinga atramos.

Skambintojos veidai užraudę, akys dega. Kovos karštis.
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Trecioji. 155

Sėdinčio ji prilinko prie žemės ir laukia. Viskas laukia. 
Visas kūnas virpa — kas laimės! Reikia laimėt!

Likimas pradeda silpti; garsai silpnesni.
Moteris nuo kilimo kyla. Didelės, neaiškios akys pra

deda triumfuoti. Neaiškūs, nauji, tiepažjstami žiburėliai pra
deda degti. Pirštai lenda i kilimo gaurus. Galva, liemuo mo
ters kyla. Krūtinė plečiasi. Akys įsmeigtos į klavitūrą. Mo
teris pašoko — Džiaugsmas! Džiaugsmo daina. Apogėjus
— Džiaugsmas. Laimėjimas! Likimas nutilo. Moteris dre
ba. Viskas skamba, dreba, ūžia —* Džiaugsmas. Stoja! Džiau !...

Liesos rukos nukrito ant klavitūros bejėgės, ir mote
ris kėdėje pasviro. Suspigo klūpiančioji ir parkrito prie jos 
kojų. Vyras savo kabinete sudrebėjo. Atsistojo tarpdury, 
Sukando dantis. Greit priėjo prie kėdės. Palietė skambinto
jos ranką — šalta. Drebulys jį nupurtė. Palietė kaktą — 
taip pat šalta.

— Alina, — pakėlė klūpančios galvą. Ji pažiūrėjo stik
linėmis akimis.

— Alina, pakilk — pakėlė ją ir nešte nunešė ant kanapos..
— Klausyk, Alina, kas yra. Marija, turbūt, mirė? Ji užšalusi.

— Kas mirė? —. sustingusios akys atsikreipė į vyrą.
— Žiūrėk, ji sušalusi, — priėjo vyras vėl prie skambin

tojos. Moteris pribėgo, paėmė mirusios ranką — sustingusi. 
Riksmas, skardus, šiurpus riksmas išsiveržė iš krūtinės* ir karš
tos lūpos bučiavo sustingusią ranką.

—Ar toks džiaugsmas!. . . Ar tik ten laimėjimas! Kur 
džiaugsmas.. . kur laimėjimas!.. . Balsas nerimo. Gyvos lu
pus bučiavo mirusią ranką. Skambintojos sučiauptos lūpos 
ir primerktos akys dainavo džiaugsmo dainą. Pro baltą, per
matomą odą matyti gyvenimo nukamuotas keleivis, bet mir
tis iškalė veide džiaugsmą.

Vyras pakėlė suklupusią moterį ir lyg vaiką pasodino 
šalia savęs. — Nusiramink tu, mano varge. — Moteris skau
džiai, tyliai verkė.

—• Kas bus?. — prašnabždėjo.
—- Nusiramink, — atsakė nusišypsojęs vyras.
— Negaliu! — vėl suvirpėjo jos balsas. Vyras nusišyp

sojo, pabučiavo moters kaktą ir išėjo.

• * *
Vėjas. Lietus šlepsi. Geltoni lapai sumirkę veliasi tarp 

kojų. Dangus tamsus, niūrus. Taip visa slegia. Medžiai sun
kūs, lyg po našta, taip pat linksta. Viskas krinta, linksta. Su
linkusi moteris vaikščioja po sulinkusiais medžiais. Akys žiu
ri į purviną žemę, skaito lapus.

Iš namų girdėti laidotuvių giesmė. Išeina kunigas. Iš
nešė ir juodą karstą. Moteris sudrebėjo, keliai pradėjo linkti.

7



156 - Trečioji. ' - . .. -
.... .......r. ■ ■ ......  

*. X ’ ’ • . ’

I • * 1 ... • * • • ■
' . ’ * . u * ‘ ‘ '

Pribėgo prie tako, suklupo. Išsigandusios, nustebusios akys 
žiuri i karstą. Išblyškęs veidas glaudžiasi prie šlapio medžio. 
Prie motinos pribėgo duktė. Toji nemato jos suniurnėjo ir 
atstūmė. Mergaitė pravirko. Priėjo vyras. Moteris suriko 
ir tvirtai jį atstūmė. Ji atsistojo, sugniaužė kumščius, o akyse 
kažkas neaiškaus stypterėjo. Vyras sušnabždėjo šalia stovin
čiam. Priėjo gydytojas. Paėmė jos ranką. Ji ištraukė, su
riko ir pasileido į sodo gilumą. Ją įvdė į kambarį. Pavargu
si nurimo. Ant apklodo ištiestos baltos rankos. Smilkiniuo
se tunksi melsvos gyslos. Pailsusios akys užmerktos.

Dvi kankinės, ■— pratarė gydytojas į vyrą.
Ir mūsų — kasdieniniu, sveikųjų pasaulio vaikų var

gas, — pridėjot. tas. ..
—• O ši trečioji? — dirsterėjo gydytojas i išsigandusią, 

prie lovos galo prisiglaudusią mergaitę.
Tėvas atsiduso ir papurtė galvą.

Valandėlė...
M. Korgaudaitė.

Beveik kiekvienas vasaros atostogas praleidžiu kaime. 
Ištisus mokslo metus gyvendama miestuos’ pasiilgstu tyrojo 
laukų oro, kvapiųjų gėlių, ramiai šnerančio upelio...

Kaimas! Koks jis puikus vasaros metu. Kaip gražiai 
atrodo jo šiaudiniai namų stogai, tarp žaliųjų sodnų, kaštonu 
ir topolių pavėsy... Kiekvienam praeiviui besišypsą mar
gieji darželių žiedai. .. Žaliom vynuogėm apaugusios ir mie
lių kekėmis apkarusios tvoros...

Visada nušvitusiu veidu keliauju į kaimą, į jo laukus, 
pievas, miškus...■

Skubu, nerimauju.
Kiekvieną kartą, atvažiavusi, dar tą pačią dieną bėgu 

aplankyti ilgai nematytąsias apylinkes...
Pirmiausia į sodą! Didelis, platus, tankiai suaugusiomis 

šakomis tik linguoja ir šnabžda tylius sveikinimo žodžius. 
Prie jų prisideda linksmučiai varnėnai, besidairydami tarp ža
liųjų lapų, O! jų čia daug, daug būna.

Bėgu į pievas ! Kairėj tęsiasi didžiuliai maurais ir viksvo
mis apaugę liūlynai. Dešinėj pusėj beribės rugių ir vasarojų 
juros... nusitęsiančios toli, toli už kalnelio, tamsiojo miško 
link...

Vos tik pasirodau tarp baltųjų ramunių ir margaspalvių 
gegučių — ašarėlių žiedų ore pakyla džiaugsmingas klyksmas 
ir ūžesys... Pažįstu aš jį gerai ! Tai pempės, mano mylimo-
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Valandėlė.,.
-• — -- - ■»l -i . r - -J

sios pempės mane sveikiną, smagiai sukdamosios ore ir šauk
damos:

— Qy-vą! Gy- va!
Pempės! * Tik jos vienos mane taip sveikina.

_ Pamoja ranka visom ir bėgu toliau, toliau per ežias, per 
laukus šviečiančius baltomis žydinčiu žirniu akutėmis, per 
mėlynuosius linu plotus, per milžiniškus raudonuiiudobilų skly
pus.. . Ir viskas man moja, sveikina.. > Viskas žiba, Šviečia, 
šypsos, juokias...

Lydi mane krykštaujančiu pempių klyksmai, ramus vė
jelio •’šiurenimas, margaspalviu muselių ir plaštakių pulkai...

Tyliai,.. sugaudžia bažnyčios varpai Dievo Angelui. Ir 
aš... nulenkusi galvą klaupiuos ant žaliojo lankos aksomo, 
tarp puikiausios kaimo gamtos tarp plačiosios javu juros, tarp 
skaisčiųjų saulės spindulėlių bučiuojančių kikvieną ugniaspal
vi aguonėlių žiedeli

Nėra gražesnio meno už tą, kaip ištarus „teesie Tavo 
valia“ šypsotis, kai skausmas pasiekia zenitą, kai lieki vienai 
vienas, kai širdis Verkia lyg sužeistas balandis.

r,-» ■

Yra įvairių rūšių instrumentų, visi jie virpa, visi’jie ver
kia, bet nuostabiausius garsus nuaudžia > žmogaus širdis tada, 
kai ji myli.

Kažin ką daugiau apdovanojo dangus, aukso plunksno
mis švytinčią volungę. ar pilkąją lakštutę, duodamas jai'tik 
aukso giesmę.

A. Žemaitytė.
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Pasikalbėjimas su kun. J. Tumu
— Vaižgantu per jo jubiliejų.

„Naujoji Vaidilutė“, pagerbdama vieną didžiųjų mūsų 
rašytojų ir populiariųjų visuomenės veikėjų, be to, lietuvai
čių inteligenčių prietelį, kun. dr. Tumą, jam sulaukus 60 m. 
amžiaus ir 40 m. literatūros darbo,: duoda savo skaitytojoms 
žiupsnį jo nuomonių apie bendrus moksleivijos iš viso ir mer
gaičiųmoksleivių ypačiai klausimus.

Tuo tikslu pasiuntė savo korespondentę į Jubiliato bu
tą. Gerb. Jubiliatas nors tuo laiku turėjo daug neatidėtinų 
darbų, maloniai priėmė „N. Vaidilutės“ atstovę ir kone visą 
valandą aiškino klausimus.

Kuria kryptimi privalome t lietuvaites auklėti?

Gerb. Jubiliatas sako dabartinėje krikščioniškoje lietu
vaičių auklėjimo kryptyje nesą daug ko taisytina; nebent 
apie papildymą tegalimą kalbėtis. Pats ne pedagogas, ne 
specialistas to klausimo, tegalįs kalbėti visuomenės nario 
vardu.

Jis manąs, kad senieji pedagogai, sudarydami mokyk
lų tipus, skyrium bernaičiams, skyrium mergaitėms, turėję 
vaduotis nemenku nusimanymu abiejų lyčių sielos ir pajė
gumo. Paskesniųjų neva pažangos žmonių numatytą koedu- 
kaciją vargu bau patvirtina tikroji pedagogika. Jei yra ten
dencija individualinti moksleivius, tai kodėl neinvidualinti 
pačių mokyklų ? ' ; .

Abiejų lyčių jaunimas yra auklėtinas labai plačiose 
nuomonėse. Net Religija to platumo neturinti siaurinti, nes 
ji gražiai suderinama, tik reikia mokėti. Jauni protai mėgsta 
platybes drąsius užsimojimus. Jaunimas nešiotojas būsi- 
mųjų kūrybinių galimumų, plačios iniciatyvos, įvairios in- 
vencijos. Jubiliatui imponuoja Tėvų Jėzujitų mokslinimo ir 
auklėjimo metode. Jėzujitai patys sau mokslo ribų nemato; 
todėl nebijo drąsių pasaulėvaizdių. Jie gi pirmieji sudarė 
komunistinę Paragvajaus respubliką, drąsiai tarė naują žodį 
gamtamokslyje, nedvejodami pasmerkė nelemtą inkviziciją.

Jėzujitų mokslavyrių, istorininkų skamba pasaulyje. ,0 
jų pažangumas moksluose visai neslopina griežtos jų orto
doksijos, atsidėjimo visomis išgalėmis skleisti pasaulyje Kris
taus idėjas. Tuo jie autoritetingi ir pavergia kitų protus ir 
valią. Reikia gi pažinti gyvenimo tikrovė, absoliutė tiesa. 
Visa to jokiomis skraistėmis neuždengsi.

Vienu religingumu šiandien tegalėtų pasitenkinti vie-
J * • * ■ ■ ‘ .
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Ir pasidarė Lietuvos piliakalnis toks 
pat paslaptingas, kaip sfinksas Egipte; ar 
jis žiūri tolyn, ar į vidurį savo, ar galvoja 
ir ką jis ketina, tai atspėk. Jei atspėsi, daug 
daug sužinosi; tiek daug, kiek aš kad žino
jau, Valiulis, Man atviros buvo žmonių, gam
tos ir to piliakalnio sielos, nes gamta ir jos 
kalnai— taip pat turi sielą. 
. » - . * • ' - ■ ’ , '

Vai ž g a n t a s, „P r a g i e d r u 1 i a i“
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160 Pasikalbėjimas su kan. Tumu—Vaižgantu.

nuolynų naujikės, vienai Dievo garbei tesiruošiančios. Ir tai 
nebesitenkina, nes ir vienuolės Šiandien prisiverčia eiti į 
gyvenimą, mokyti, auklėti visuomenę.

Dirbtinis pamaldumas, vadinamoji bigo te riją, vengtina; 
ji abuoja, nieko nepatraukia, gal net atstumia nuo savęs. Bet 
kuris pardėjimas koktus. Tai temalonu, kas natūraliai plau
kia iŠ pačios žmogaus esmės, iš sielos, iŠ širdies gelmių.

Mergaitės rengias gyventi ir vargti. Pasakos karalai
čiai jų nelaukiaiižžavėtose savo pilyse. Mergaitei lemta tap
ti šeimos karaliene ir ją faktinai valdyti. Tai ir prisiruošimo 
privalo, kaip valdovai. Daug žinių, daug nusimanymo’. Mote
riška turį būti kitiems įdomi, dvasiškai turtinga, jei nori pati 
būti laimingav— mylima ir gerbiama.

Ateitininkijai turėtų šviesti — jėzujitų pavyzdys, jei ne
nori, kad dalis moksleivijos pabuvus secesijonuotu ten,, kur 
plačiau ir drąsiau. Netiesa, kad visa to tegalima aptikti ten, 
kur kairiau. Krikščioniškosios jaunimo dalies uždavinys kaip 
tik yra lyginti kitus su savim, palaikyti kuo aukščiausi doros, 
visokeriopo susivaldymo laipsni. Deja, mūsų jaunimas etiškai 
nestovi deramame aukštume ir Savo charakterio nesusiformuo
ja mokykloje. Susiformuoja kiek vėliau, paties gyvenimo įta
koje, kuri negana pasiruošusį kreivai paveikia. Vadai nurodo 
krypti; bet praktiškai lavintis tegalima patiems, darbščiai da
lyvaujant organizacijose, būrių — būreliais susibaudžiant tai 
vienu, tai kitu tikslu.

Blaivintis, estetintis, kultūriškai dailintis, kovoti su vie
ša madų demoralizacija tenka skyrium. Bendroji organiza
cija vargu bau gali viską patenkinti; ji turi būti šakotą, kaip 
ąžuolas; o kiekviena j'os šaka taip pat tvirta, kaip jo.

Mūsų moksleivija geria ir ištvirkauja. Nei pačios Almae 
Matris sienos neapsaugo studentų-čių nuo flirtingų santykių. 
Tai gadina būdą. Gyvenime ne vien flirtas. Reikia natūra
lumo, žmogui žmogų, matyti, o ne vien savo užgaidų objektą. 
Padorumas nepavelija čia kalbėti, bet kitur gaus iškilti tokių 
šlykštynių iš mūsų uni ve r si te to gyvenimo, kokių nė nesvajo
ta. Yra faktų, yra žinomų pavardžių. O kam tai nutylima, 
nesuprantu ir nepateisinu.

Taigi doros atžvilgiu, manau, dabartinės studentės, žino
ma, negi visos, tik gera jų dalis, nestovi aukštybėje. Jos per- 
siaurai galvoja, o perlaisvai elgiasi. Doros atžvilgiu kaimo 
jaunimas, deja, aukščiau stovi už mokytąjį jaunimą. Šis daž
nai nesivaduoją išlavintu ir savu protu, bet lyg avinai pasi
duoda visais atžvilgiais žemesnio už save elemento. Imkime 
kad ir madas. Europą sugeba laikytis estetiško nuosaikumo 
ir tai yra papeikiama; o tolimų provincijų pusinteligentės, sa
kysime, madų dalykuose, nuosaikumo neišmano ir šiaip jau 
gal gražų ir racionalų dalyką sukarikatūrina. Prasidėjo nuo 
kovos su ilgais sijonais, dulkintojais ir kėlėjais visokių bakte-

• . » ‘ ‘ . » *
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riju, o pasibaigė trumpinimu aukščiau kelių. Jei tai yra vy- 
liūs vyriškiems, tai toks brutalus, kuriam nėra lygių nė nuo
polio įstaigose; jei tuo tikimasi ko laimėti, tai reikia gi sykį 
suprasti, kad vyriškiems tiesiog koktu ir abuoju prieš save 
turėti žmogystą, kurios nepridengia drapana. Tuo ypatingai 
nusideda žydaitės ir sugesti jonuoja kitas. Nejaugi mūsų jau
nimas tiek nekritiškas, kad etikos ir estetikos mokytųsi rin
koje, ne bažnyčioje ir universitete? Gatvės kosmetika, mini- 
mum dangos gadinte gadina natūralų moteriškos gražumą ir 
eleganciją. Padorumas, kuklumas,'paprastumas ir be visa to 
trykštąs inteligentiškumas, —- štai kurie tikrieji vyliai, o ne 
brutali nuogybė.

Kuri profesija daugiau moterims tinka? /

Mokslo, meno, literatūros žinių bagažas visiems lygiai 
privalomas, visiems naudingas, tad ir šeimos karalienei. Pa
kartoju: šeimos laimę sudaro nei jos motinos sugebėjimas ad
vokatauti, politikauti, buhalteriauti, ne nukonkuravimas vyriš
kojo, bet papildymas jo tuo, ko jis jokiomis pastangomis netesi 
padaryti. Tai pamiršdamos, mūsų moterys nesąmoniningai ar
do ir baigia ardyti šeimas. Žavėti vyrą, žavėti vaikus, žavėti 
kaimynus savo inteligencija, savo išmintim, rimtumu, susival
dymu, visų moterišku švelnumu — tai moters uždavinys; ir 
profesijos tos jai tetinka, kurios visa tai kondensuoja, b ne 
skystina. Moterų pamiršimas savo moteriškumo ir atkaklus 
kišimasis į netinkamas jai profesijas, net į kareiviavimą, visi 
sako, nepasibaigsiąs geruoju nei vienai, nei antrai lyčiai.

Moterims privalomesni humanitariniai mokslai: litera-, 
tūra, istorija, pedagogika^ filosofija, menas. O priedu prie vi
sa to eina jos ypatingas instinktas gerai orietotįs situacijose. 
Taigi neprofesionalė, nespecialystė, nediplomuota moteriška, 
šeimos karalienė, dažniausiai parodo daugiau gyvenimo orien
tacijos, neg diplomuotas etc. vyriškas, liurbis ir nevala.

Kuriam gi galui ir gyventi, jei negalima iš gyvenimo 
nors minimum malonumo gauti? Tuo atžvilgiu moteris visa 
ko aruodas. Ji viena te jaukina gyvenimą savo grožiu ir ma
lonumu. Net negražios, bet doros moteriškos vienas pasiro
dymas visą draugę pradžiugina. O jos sugebėjimas įrengti 
Šeimyninį lizdelį skoningai ir maloniai pavaduoja turtingumą. 
Ne brangumas jaukina butuką, bet estetika. Tegul moteriška 
neįsigys jokios profesijos, bet jei ji neišgąišins tikrosios savo 
„profesijos“ būti motina, žmona, šeimininke, ji savo pašauki
mą atliks prideramai. Nėra ko čia tyčiotis iš vokiečių buržu
azijos, kuri moterims teskiria: Kirche, Kinder, Küche, šaržuo
ti galima. Bet gailiai griaudžiamės, kai mūsų moteris netenka 
visa to!
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Ar po karo daug pagerėjo lietuvių inteligentų šeimos būklė, vengiant „šei-
• • mos'vėžių“?

Į tai „šeimos vėžių“ autorius tik karčiai pasivaipė. Šiuo 
atžvilgiu nesą jokio progrese. Lietuviai inteligentai tokioje 
pat proporcijoje tebevedą stačiatikes, senatikes ruses, liuteres 
vokietes, net žydes. Pačiau Jubiliatui tekę bent kelios dešim
tys mišrių porų sutuokti. Dėl ko gi musų jaunikaičiai bevelija 
svetimtautes, kai tarp lietuvaičių yra jau pakankamai skais
čių tipų. Gal tai rasės instinktas kryžiuotis, kad neišsigimtų. 
Tai gili problema. O gal ir mūsų visuomenė kalta, kad neina 
senuoju Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugijos išbandytu keliu 
-— suvesti jaunuomenę krūvon, kad arčiau pasipažintų, kits 
kitą įvertintų, kits kitam patiktų. Stoka draugiškų santykių 
tarp mūsų inteligentų bernaičių ir mergaičių, santykių, kuriuos 
tesudaro šeimos atmosfera, gal daugiausia išklaidina mūsų 
jaunimą. Mes dar neturime šeimyninio gyvenimo, kuriame 
dalyvautų subrendęs jaunimas, studentai-tės. Tyras džiaug
smingumas tarp lyčių tegali atsirasti doros šeimos atmosfero
je. Dabar tą džiaugsmą dažnai išgaišiname kitaip.

Remedium: — mūsų būreliuose nebūkime vien sensatai, 
protui tedirbą; būkime ir jausmų gaivintojai, ir kaimiškumo 
kultūrintojai, dažnai skurdaus, dėl nepriteklių, gyvenimo džiu- 
gintojai. Gal svetimtautės labiau sugeba džiuginti mūsų jau
nikaičius, kad nukonkuruoja lietuvaites,

Šiaip ar taip, tai, ne „Vapsvai“ pasišaipyti tema, bet gili . 
ir skaudi mūsų tautai problema.

Už tokį draugišką, naudingą pasikalbėjimą „N. Vaidilutės“ 
redakcija nuoširdžiai dėkoja gerb. Jubiliatui. Jo, pasirodo esa
ma nemenka moksleivijos ir moterų sielos nuvokėjo ir palan
kaus patarėjo. Iš patriotizmo jis sielojas moksleivija ir šeima. 
Tai tegul jam Aukščiausis pavelija dar ilgai tuo sielotis, to mo
kyti. Taip pat dėkoja Redakcija ir už dovanotą jai paskutinę 
fotografijos nuotrauką.

Matilda Vrede.
Marija Pečkauskaitė.

‘Paprastų „duonos graužikų“ nesuskaitomoje minioje iš
kyla kartais šen ir ten, lyg baltos, kvapios lelijos piktžolių 
miške, žmogystos, kurios primena mums, kad mūsų siela yra 
Dievo dalelė. Tokia žmogysta buvo mirusioji pernai per Ka
lėdas panelė M a t i 1 d a V r e d e.

Ji buvo suomių aristokratų giminės, gimė 1863 metais. 
Saulėta ir laiminga buvo jos kūdikystė. Nors motinos neatsi
minė, bet nepasigesdavo jos, nes vyriausioji, 17 metų sesuo,
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labai gerai ją užvadavo. Būru ir linksma buvo namie: 9 vai
kų, kilnus, išmintingas ir geras tėvąs, žiemą turtingi rūmai 
Vazos mieste, kur tėvas buvo gubernatorium, vasarą gražus 
dvaras su visomis kaimo pramogomis. Matildos mylimiausi 
draugai buvo arkliai, sunes, katės ir riet miškiniai žvėreliai, 
kuriuos ji mėgo jaukinti. Ji žaidė ir su darbininkų vaikais,, 
nė kiek nesikeldama j puikybę dėl savo aristokratiškos kil
mės. Ji buvo auklėjama taip demokratiškai, kad kartu su jais 
net lankė pradinę mokyklą. Ir į jos krepšeli.buvo įdedami vi
sai tokie pat priešpiečiai, kaip ir kitų vaikų:. butelis pieno, 
duonos riekelė ir rūkytos mėsos gabalėlis.

Paskui tėvas1 atidavė ją į vieną privačią mokyklą, į kitą 
miestą. Matildai buvo labai sunka palikti namus ir visą tą 
meilės atmosferą, juose viešpataujančią. Ji mokės lengvai ir 
gerai ir netrukus pamylėjo ją visi mokytojai už jos linksmu
mą, meilumą ir gabumą. Bet draugių tarpe ji visados buvo 
kaip ir kiek svetima : mat, jai nebuvo įdomios jų kalbos! ir sva
jonės apie puošimąsi ir jaunikaičius. Koks buvo džiaugsmas, 
kai išėjus mokyklą, ji grįžo namo į Vazą! Gyvenimas spin
dėjo, lyg aukso takas, nieko netrūko laimei.

Bet jos nesavimylė, iš pat kūdikystės Dievo pašaukta sie
la matė kartais tame Šviesingame dugne tamsių dėmių, skau
džiai ją užgaunančių. Kai gubernatoriaus rūmuose reikėjo 
dirbti kokį sunkesnį darbą, pav., malkas kapoti ar veisti par
ką, tai ateidavo rūstūs, nemalonūs žmonės, kareivių lydimi. 
Matilda žinojo, kad tai kaliniai, kad jų darbas priverstinis, 
kad vakarė jie grįžta ne namo, bet į kalėjimą. Jai buvo jų 
labai gaila. Būdama septynerių metų, ji vaikščiojo mokytis 
pas vieną ponią, gyvenančią miesto pašalyje. Kartą atėjus, 
ji nerado mokytojos namie ir, belaukdama jos, ėmė žiūrėti pro 
langą. Kitoje gatvės pusėje stovėjo kalvė, o pas ją vyras su 
dviem kareiviais, kuriam kalvis kaustė ant rankų ir kojų ge
ležinius. Šiurpo paimta žiūrėjo ji j tą baisų vaizdą, kol mokytoja 
parėjus pasakė: „Eikš, vaikeli, tas reginys ne tau žiūrėti“. 
Bet ji atsakė : „ Jei tas žmogils įgali tai pakelti, tai ir aš įgalėsiu 
į tai žiūrėti“.

Tai buvo pirmas, dar neaiškus, tolimas jos likimo bilste- 
rėjimas.

Sugrįžusi iš mokyklos, ji rado tėvo> prirengtą siurprizą: 
gražius baltus meblius savo kambaryje. Bet kai ji sužinojo, 
kad juos dirbo kaliniai, jos džiaugsmas apsiblausė. Iš tų gra
žių baldų žiurėjo į ją rūstūs veidai, visas tas tamsus, liūdnas 
pasaulis, toks kitoniškas, negu jos, kur tebuvo meilė ir džiaug
smas. '

Tuo tarpu Matilda sulaukė 18 metų. Brangių brangiausis, 
nieko nepavadajuomas laikas. Laikas? kada visos sielos ypa
tybės krauna savo pumpurus, kada kasdien auga sielos ir kū
no jėgos, kada žmogus jaučias turįs sparnus. Jis ieško tuomet 
savo vietos pasaulyje, sau paskirto darbo, jis nori stipriausiai
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pasireikšti gyvenime. Matilda jutos turinti stiprių jėgų. Jos 
valia buvo vyriškai tvirta, jos troškimas užsikariauti kara
lystę begalinis. Bet ji dar nežinojo, käme yra ta karalystė. 
Ji buvo linksma, mėgos žmonių draugiją, mėgo pasidalyti min
timis, pajuokauti. Mėgo dailę. Pirmą kartą nuėjus i teatrą, 
ji buvo taip pagauta, kad ėmė mąstyti apie sceną. Ji juto sa
vo krūtinėje kibirkštį, bet dar nenumanė, ką ji uždegs.

Ir štai vieną vakarą ji nuėjo į vieno pasaulinio pamoksli
ninko paskaitą. Paskaitos tema buvo šie Šv. Rašto žodžiai: 
„Dievas taip numylėjo pasauli, kad atidavė savo vienatinį 
Sūnų“. Pamokslo įspūdis buvo begalinis. Matilda suprato, 
kad aūkščiausis, brangiausis dalykas yra meilė. Tą pa
čią naktį ji atidavė save Dievui — visam gyvenimui, be jo
kių sąlygų, save visą. Ir ji juto, kad jos auka buvo priimta. 
Tuojau pat tas neramumas, kurs ją kankino paskutiniu laiku, 
visai pranyikOi Ji ramiai užmigo, ir rytą nubudus ji jutos to
kia laiminga, kad, rodės, širdis neištvers ir plyš. Nubėgus ji 
visus nubučiavo, pradėjus tėvu, baigdama paskutiniu tarnu.

Kad jos gyvenimas turi būti pavestas Dievui, ji dabar jau 
žinojo. Bet kame buvo jos tarnavimo Dievui vieta ? Koks 
darbas jai Dievo paskirtas? Ji tuo labai nesirūpino. Ji lau
kė Dievo ženklo.

Ir netrukus tą ženklą gavo.
Sugedo jos kambario durų jutryna. Pašaukė kalinį šalt

kalvį jos pataisyti. Supančiotas stovėjo jis baltame kambary
je ir taisė. O ji žiūrėjo į jį gailesio pilna ir mąstė, kaip čia 
reiktų jį prakalbinti. Vidaus balsas sakė, kad reikia, bet jai 
buvo labai sunku tai padaryti ir ji kovojo su savim. Ąr ji ju
to, kad tas jos žingsnis turės sprendžiamosios galios ir instink
tyviai gynės savo likimo? Pagaliau ji privertė save ir ėmė 
kalbėti apie tai, ko pilna buvo jos Širdie, apie Dievą ir Jo mei
lę. Kalinys klausė atsidėjęs ir tarė:

' — Panele, kad tamsta ateitumei pas mus ir taip kalbėtu
me!. Mes to labai reikalingi.

Norėdama suteikti jam džiaugsmo, Matilda prižadėjo 
ateiti į kalėjimą pirmą sekmadienį. Bet baronas Vrede nė 
klausyti apie tai nenorėjo. „Aš prižadėjau“, griežtai tarė 
mergaitė.

Jei taip, tai kas kita. Kas prižadėta, reikia išpildyti. Tė
vas leido. Bet kartu turįs eiti kalinių prižiūrėtojas.

Ir sekmadienį Matilda pirmą kartą aplankė Vazos kalė
jimą. Pamačius, kaip kaliniai džiaugiasi jos sulaukę, ji ėjo 
dar daugiau kartų. Jos troškimas pasidalyti su kaliniais ta 
meile ir ramybe, kuri buvo jos sieloje, buvo toks stiprus? kad 
ji nugalėjo .visas kliūtis: tėvo priešinimąsi, sesers abejonę ir 
kitas. Bet ji vis dar nenusimanė, kad čia ir yra jos pašauki
mas. Kartą ji prižadėjo vienam kaliniui ateiti paskirtą dieną. 
Bet tą dieną kaip tik jai pasitaikė važiuoti į svečius. Ji pa-
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manė, kad į kalėjimą nueisianti kitą dieną. Bet naktį atsitiko 
keistas dalykas. Ji pati nežinojo, ar tai buvo sapnas, ar vai
dinys. J jos kambarį įėjo kalinys gelminiais skambėdamas ir, 
sustojęs viduryje, žiurėjo į. ją neapsakomailiūdnomis akimis. 
Ir ji išgirdo žodžius: „Tūkstančiai vargšių, supančiotų sielų 
vaitoja gyvybės, laisvės ir ramybės. Tark joms žodį apie Tą, 
kurs gali jas išvaduoti, kol dar tebeturi laiko“. Po to vai
dinys pranyko.

Ji blaškės be miego kiaurą naktį po savo lovą vis mąsty
dama, ar tas vaidinys yra jai siųstas tiktai tam, kad ji neati
dėtų savo apsilankymo kalėjime, ar gal kaliniai yra Dievo 
skiriamas jai darbas. Ji buvo dar tokia jaunutė, labai švelnios 
sveikatos — toks pašaukimas atrodė jai, lyg milžiniškas; kal
nas, kurs ją prislėgs ir sutriuškins. Jos sielą virte virė/ ėjo 
joje vienas kitam priešingų jausmų kova. Ji paėmė bibliją ir 
atskleidė. Jos akys puolė ant Šių Jeremijas žodžių (1, 6-8):

. —- Ak Viešpatie, Viešpatie, aš nemoku kalbėti, nes esmu 
vaikas: Ir tarė man Viešpats: Nesakyk, esmu vaikas, nes ei
si visur, kur tave siųsiu, ir viską, ką tau liepsiu, kalbėsi.

Melsdamos ji atskleidė bibliją dar kartą. Ir perskaitė 
Ezękielio 3, 9—11:

— Nebijok nei išsigąsk jų veido, nes yra atžūlas namas... 
Ir eik pas tremtinius, pas savo tautos sūnus... 1

Kiaurą naktį akių neužmerkė Matilda. O saulei patekė
jus, apsidarė ir išėjo į pajūrį. Ten, į beribę jūrą įsižiūrėjus, 
vaikščiojo ištisas valandas, kovojo su savim, kol galų gale, nu
rimusi, ramiai pasidavė Dievo valiai ir pasijuto esanti visai 
pasiryžusi eiti skiriamą sau sunkią pareigą. Tą dieną, viską 

^atmetus, ji nuėjo į kalėjimą paskirtu laiku. Ir ta diena kaip 
tik buvo atsivertimo diena tam žmogui, kurį ji aplankė. Da
bar ji žinojo, kad jos gyvenimo uždavinys, jos darbo dirva 
yra kalėjimas.

Bet metams praėjus, 1884 metų vasarą, jos tėvas, Vazos 
gubernatorius, atsistatydino, ir visa šeimyna persikėlė gyven
ti į savo dvarą. Matilda nuliūdusi atsisveikino su savo kali
niais ir ėmė rašinėti jiems laiškus. Tačiau to jai neužteko. 
Rudenį ėmė jai skaudėti dantys ir ji nuvažiavo į Helsinkį. Ten 
vieną dieną ji sutiko gatvėje kelius kalinius. Tas reginys pa
darė jai tokio įspūdžio, kad ji tuojau pat nutarė veikti. Nu
ėjo pas vyriausįjį kalėjimo varšininką, pasisakė esanti buvu
sio Vazos gubernatoriaus duktė ir prašė leisti lankyti Suomi
jos kalėjimus.

— Kiek tamstai metų? —• paklausė viršininkas.
— 20.
— Amžius nepasakysiu kad ilgas — tarė jis.
— Ne, bet ši yda savaime eis mažyn laikui einant — at

sakė Matilda.

17



166 Matilda Vrede.

Viršininkas nusijuokęs pasakė, kad kaip tik dėl to jos 
jaunumo jis sutinkąs duoti jai norimąjį leidimą. Nes už dvie
jų, daugiausia trijų mėnesių ji suprasianti, kad balių salė esan
ti jai tinkamesnė-vieta už kalėjimo -celę. Ir davė leidimą lan
kyti visus Suomijos kalėjimus, be to dar rekomendacijas tų 
kalėjimų varšininkams.

Taip prasidėjo Matildos darbas, į kurį ji buvo pašaukta. 
Ji paaukojo jam visą savo gyvenimą, visą turtą, visus žemės 
džiaugsmus ir įsigijo per jį garbingą „Kalinių angelo“ vardą.

■ n» ‘ _

Didžiausis Suomijos kalėjimas yra Abo mieste ir vadi
namas Kabota. Prieš karą sėdėjo jame apie 500 kalinių, kurių 
pusė buvo pasmerkta kalėti lig gyvos galvos, o trumpiau kaip 
4 metus nė vienas. Kakolos viršininkas leido Matildai lan- 
kyti kalinius jų celėse, o jei ji norėjo kalbėti į visus, tai jie ga
lėjo susirinkti kalėjimo koplyčioje. Be to, jai buvo paskirtas 
tam tikras kambarys, į kuri jai leista buvo pasišaukti tuos 
kalinius, kurie sėdėjo drauge su kitais.

Kai ji pirmą/ kartą atėjo į Kakolą, buvo Didysis Penkta
dienis. Ji nutarė pasakyti visiems kaliniams prakalbą koply
čioje. Belaukdama zakristijoje, kol susirinks klausytojai, ji 
karštai meldė Dievą, kad pamokytų ją liudyti apie Jį. Ji sa
kėsi esanti tuščias indas, kurį Dievas turįs pripildyti. Ji pati 
iš savęs nieko neįgalinti. Širdis plakė jai taip smarkiai, kaip 
niekados Ijg šiol, ypač, kad reikėjo kalbėti suomiškai, o ši kal
ba tuomet dar nebuvo jai įprasta, nes anais laikais suomių inte
ligentija kalbėjo švediškai. Bet kai įėjus į koplyčią, ji pradėjo 
kalbėti, pranyko visa jos baimė ir nedrąsa. Jai rodėsi, kad per ją 
kalba kaž kas kitas, gyvi, karšti žodžiai tekėjo1, lyg vanduo, 
ir taip sujaudino klausytojus, kad jie verkė.

Paskui Matilda ėmė lankyti kalinius celėse. Būdama 
Abo mieste, ji sėdėdavo Kakoloję kasdien nuo ryto lig pat va
karo. Ji nebijojo eiti ir pas tokius nusikaltėlius, kuriuos dėl 
jų žiaurumo reikėjo pančioti geležiniais. Tie pasikalbėjimai 
su kiekvienu skyrium buvo, dar sunkesnis darbas už prakalbas 
visiems. Ji buvo dar tokia jaunutė. Bet Dievas jai davė tam 
tikrų gabumų, kurie jai padėjo varyti sėkmingai tą jai paskirtą
jį darbą: jautrumą, didelį taktą, išmintį,, o kas svarbiausia, ji r 
degė tų nelaimingųjų žmonių meile. O meilė pajėgia viską, 
randa šimtą kelių prieiti, kur reikia, tirpo storiausius ledus.

Kalinių sargas, atrakinęs celės duris, įleisdavo Matildą 
į vidų ir, vėl .užrakinęs, eidavo toliau koridorių, kad kalinys 
žinotus nesąs nė kieno daugiau nei žiūrimas, nei klausomas. 
Matilda, pasįlikusi su nusikaltėliu pati viena, jautėsi, lyg tas v 
Šulinio kasėjas, žinąs, kad per molį ir smiltis jis turi galų gale 
prisikasti vietą, kur teka gyva vandens gyslelė. Ji gerai ži
nojo, kad kol tos vietos nepasieks, tol jos darbas bus bergž-
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džiąSi ir kad kelias į tą gyslelę kiekvienam kaliniui yra kitoks. 
Ir ii taip mokėjo neklysdama tą kelią surasti, kad beveik nie
kas negalėjo' pasipriešinti jos,Įtakai.

Kaip ji tai darė, geriausiai parodys keli pavyzdžiai.
Štai eina ji pas pavojingiausi, blogiausios opinijos kali

nį, su kuriuo, anot direktoriaus, nieko neįveiksi nei žodžiais, 
nei mušimu. Kiekvienai progai pasitaikius, jis mušas, dėl to 
yra surakintas „didžiausiais geležiniais“. Geležys ant kaklo, 
ant strėnų, ant kojų, ant rankų. Tą baisųjį rūbą dėvi jis jau 
beveik pusantrus metus. 

» * * , ' • • ’ » i

Įeinant Matildai į celę, geležinis žmogus žiūri į duris — 
nustebęs laukia įeinant daugiau svečių, paskui nusigręžia į ša
lį. Jis nenori kalbėtis nė su kuo. Jis guli ant grindų. Matil
da žiūri į jį valandėlę, paskui šaukia sargą ir prašo atnešti kėdę.

Sargas purto galvą.
— Negaliu — sako — jis bematant pavers kėdę savo 

ginklu.
Bet ji kartoja:
— Prašau atnešti man kėdę iš mano priimamojo kam

bario.
Sargas atneša, ir jam vėl išėjus, ji sako kaliniui:

— Kelkitės!
jis klauso, bet jo veide matyti neapykanta. Ką? Ji, 

mat, sėdės, kaip koks teisėjas, o jis stovės prieš ją, lyig vargšas 
nusidėjėlis. Ne, verčiau.. ..

Bet ji sako :
— Sėskitės. Dabar tamsta reikalingas kitokios pozici

jos. Pamatysit, bus lengviau. O aš pastovėsiu, kol tamsta 
bent kiek atsilsėsi.

Jis sėdas — ir jo veide tuojau matyti, kaip jam lengva 
ir gera. .. '

Ledas tarp jų dviejų yra sulaužytas. Dabar jis klauso, 
ką ji sako. Bet ūmai pertraukdamas, jis rodo sieną.

— Ar tamsta numanai, iš kur atsirado ta duobė tenai? 
Aš tamstai pasakysiu. Kai man dar leisdavo darbuotis mano 
celėje, aš meistruodavau. Ir vieną dieną norėjau užmušti sar
gą, kai jis čia atėjo. Sviedžiau jam į galvą kirvį, bet kirvis 
nukrito nuo koto ir drožė tiesiog į sieną. Tamsta pati matai, 
kąip čia buvo mesta — garsiai nusijuokė. — Būčiau tikrai 
perskėlęs sargui galvą lig pat kaklo.

Tai sakydamas jis, vis žiūri į Matildą. Paskui klausia:
—• Kaipgi tamsta išdrįsai, toks vaikas, ateiti pas musw ban

ditus? Tur būt, tamsta nežinai, kad aš esu čia visų kalinių 
aršiausis — vadinas, blogiausis žmogus visoje Suomijoje? 
Argi tamstai nebaugu?

Ji krato galvą. ■ 
. ■ - t
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— Ne. AŠ žinojau, kas tamsta esi. Bet nemanau, kad 
padarysi man ką nors bloga. O be to, su manim yra Dievas, 
kai Jis manė sergsta, man nėra ko bijoti.

— Tai tamsta busi krikščionė — atsako jis. O valan
dėlę patylėjęs, sako:

— Dar niekados, kaip gyvas esu, nebuvau patyręs tiek 
meilumo, kaip Šiandien. Keista. Manai žmogus, kad visame 
plačiame pasauly niekas, o niekas tavim nesirūpina, ir ūmai 
sutinki žmogų, kurs tau yra geras. Mane beveik ima noras 
irgi būti krikščioniu, jei tai tebėra galima.

Matilda mato, koks jis susigraudinęs. Bet Ūmai pašokęs 
į piktumą, jis drasko geležinius, ir jie skamba baisiai, šiurpu- 
lirigaį. /

— Su tomis geležįmis aš negaliu tapti geresniu žmogum, 
jos mane varžo ir kruvinai trina mari odą, aš eisiu vis blogyn 
— pagaliau paliksiu tikru velniu.

Jo mažos juodos akys žiba pykčiu, ir jo veidas tampa 
tikrai demoniškas.

Kaip jai gaila to žmogaus! Padėjus ranką jam ant pe
ties, ji kalba jam taip meiliai, kaip tik bemokėdama. Pama
žu jis vėl nurimsta.

Prieš išeidama ji dar prašo jį pasiskaityti Naująjį Įstaty
mą, kurs visados yra kiekvienoje celėje. Jis atsako, kad pa
skaitytų, bet kad tą knygą atėmę iš jo celės, nes kartą jis 
sviedęs su ja į galvą vienam sargui.

Ji duoda jam Naująjį Įstatymą, o jis sako:
— Būk tamsta rami, su šita kriyga aš niekados taip 

nedarysiu. ' >
Ir Matilda jaučia, kad gali juo pasitikėti.
Kitoje celėje sėdi jaunas vyras, nuteistas lig gyvos gal

vos. Nustebęs žiūri jis atkakliomis, apsiblaususiomis akimis 
į įeinančią jauną mergelę, bet nesako nė žodžio. Matilda duo
da jam knygelę klausdama, ar jis norėsiąs ją paskaityti.

Jis sako:
—' Ką tamsta prasimanei čia ateiti? Tamsta atrodai 

tokia linksma ir ląiminga ir nėmaž čia nepritinki prie tokios 
biaurios, niūrios vietos. Ko tamsta čia nori?

Ji atsako, kad tikrai esanti laiminga, nes gausiai esanti 
patyrusi Dievo meilės. Ir norėtų ir Čia atnešti žinią apie Jį. 
Gūšterėjęs pečiais, jis sako:

— Ak, tamsta tiki į tokius dalykus! Bet aš ne. Je, to
kią gerą, jauną panelę, kaip tamsta kad esi, gal Dievas ir my
li, bat mumis, vyrais, Jis nesirūpina, o patupdytais nusikal
tėliais nė tiek to.

Ji atsako, kad paskaitęs bibliją, jis patirsiąs, kad tas ne 
tiesa. Bet jis turįs prašyti Dievą adaryti jam akis, kad vale
tų gerai, kaip reikiant, skaityti.
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— Ne, man niekados nė i galvą neateitų melstis. Juk as 
netikiu, kad Dievas išklausys mano maldos. Tegu aš blogas 
žmogus, bet veidmainiauti — to aš nepadarysiu. Ne, kleboną- 
ir bažnyčią aš visados atvirai niekinau.

Jo atvirumas Matildai lyg ir simpatingas, bet ji stovi 
prieš jį nežinodama, ką Čia bedaryti, kuriuo būdu prie jo prieitu 

Urnai jo veidas temsta dar labiau, ir Matilda nusimano, 
— dabar sužinosianti kas labiausiai slegia jam širdį.

— Ar žinot, kas baisiausia? — klausia jis. — Būti čia 
^užrakintam su savo mintimis. Žiūrėdamas atgal į savo gy
venimą, negaliu atsiminti nieko kito, tik bloga. Nuokumet ne
su padaręs nė mažiausio gero darbo. Berods padėdavau čia 
kalėjime* šmugliuoti taboką, bet juk tai griežtai uždrausta, 
tai tur būt ir tai yra blogas darbas. Kad žinočiau nors vieną 
vienintelį gerą darbeli, apie kurį galėčiau pamąstyti. Tai man 
būtų didelė paguoda.
\ Matilda sako, kad mūsų pačių geri darbai visados esą 
menki ir nesą ko jais per daug džiaugtis, bet kito tobu
las darbas esąs mūsų išganymas. Bet jos mintys vis sukas 
apie jo pasakytus žodžius. Ji turi padėti jam padaryti gerą, 
žmonišką darbelį, apie kurį jis galėtų mąstyti. Ji turi įdėti tą 
menką skatikėlį į jo ištiestą ranką. Tai ją suriš su juo, ji tuo
met galės jį mokyti ir ką kita suprasti.

Meilė yra didelė išradėja. Matilda jau žino, ką daryti. 
Tik.., kad tai taip baisiai sunku...

Ji žino, kad kaliniai kas rytą gauna ąsotėlį giros ir kad 
labai tai brangina.

Ir ji sako:
— Gerklė man visai išdžiūvo čia kalėjime. Ar tamsta 

negalėtumei duoti ko nors išsigerti?
Kalinys žvairiai pažiūrėjo į ją ir paraudo. Bet netiesia 

rankos ąsotėlio. Ji kartoja savo prašymą.
. — Tamsta juokies. Juk tamsta pas mane negersi. Va
zos gubernatoriaus duktė negers iš nusikaltėlių špukėto ąso
čio. Aš žinau, kaip gubernatoriaus dukters neapsivežįa mumis. 
Čia kartą buvo dvi su savo tėvu. Jos pasiraitę sijonus, kad 
nesusiteptų, nors grindys tuomet buvo kątik išmazgotos, ir 
Žiūrėjo į mus akis išvertusios, tartum į sergančius maro liga. 
Tos panos nebūtų gėrusios mūsų giros — ir tamsta negersi.

Bet Matilda dar prašo neatsisakyti ir duoti. Tuomet, 
paėmęs labai neapetitišką ąsotį, kalinys duoda jai. Pridėjus 
lūpas prie indo, ji mato, kad jo veidas žibtelėjo. Tiesa, tai te
truko trumpą valandėlę, bet vis dėlto buvo.

Kai atsigėrus ji atiduoda ąsotį dėkodama, jis sako:
— Tamstai nėra už ką man dėkoti. Bet man šiandien 

laiminga diena.
Nuo to laiko ji lankydavo reguliariai tą žmogų. Kartą 

rado jį baisiai susijaudinusį. Jis laksto po savo celę, kaip ap- 
' sėstas.
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— Kas tamstai yra? — paklausė ji rūpestingai.
Bet jis nieko neatsakė, vis daužydamasis po celę ir de

juodamas, kaip sužeistas žvėris.
Valandėlę į jį pažiurėjus ji tarė balsingiau:
— Žinot, kad trokštu Tamstai labo — ir juk pasitiki! 

manim?
Jis apsistojo ir įsistigo į ją žiauriomis akimis.

— Šiandien — tarė — užlipau pas savo langą. Ir ten — 
ten — pirmą kartą nuo 8 metų pamačiau moterį...

Prieš jį stovėjo grakšti, dvidešimtmetė mergelė. Viena 
su juo celėje.

Ūmai jos sąmonėje žibtelėjo baisus pavojus. Bet kartu 
ji pasijuto stebuklingai, stipriausiai apsaugota. Ji buvo taip 

^saugajama, taip sergsmata, kad kalinys net nematė joje moters.
Tam tikru laiku Matilda sėdėdavo- savo priimamame kam

baryje, ir kaliniai ateidavo pas ją. Vieną dieną atėjo be galo 
bjauraus veido vyras. Matilda negalėjo suprasti, ko jis iŠ 
jos nori, nes įėjęs atsistojo prie durų ir tylėjo. Visaip jos kal
binamas, jis neatsakė nė žodžio. Pagaliau ji tarė:

— Tamstą atrodai man labai keistas žmogus, aš nežinau, 
ką man su tamsta daryti. Jei tamstai tinka geriau skaityti, ne
gu kalbėti, tai aš turiu knygelę — gal ji tamstai patiks.

Jai beieškant knygos, kalinys žvilgterėjo į ją, paskui į 
duris, paskui, sugniaužęs kumštis, suraukęs kaktą ir sučiaupęs 
lūpas, ėmė artintis prie jos.

Matilda nebijojo nieko. Bet vis dėl to buvo labai ne
jauku matyti tokį žmogų einant vis artyn. Priėjęs jos kėdę, 
jis trenkė su kumštim į stalą prieš ją.

Tuojau pat ji padėjo savo ranką ant tos kumšties, ir ta
rė meiliai:

— Ar tamstai nebūtų gera, kad tamstos širdis galėtų 
nurimti?

Žmogus pagrobė jos ranką, stipriai suspaudė ir apsisukęs 
nuėjo durų linkui. Sustojęs prie durų, tarė:

— Je, tai būtų: geriausia. Bet kad aš esu toks baisiai 
blogas. ■ ■ . . ■ ' ■ , : ; I ■ : • . ■ i j •# .

V Ji pamatė ašaras jo akyse. Sušukęs: — Atleiskit man! 
— jis išbėgo.

Paskui Matilda sužinojo, kad jis buvo atėjęs jos išgąsdin
ti. Kiti kaliniai stebėjos, kad ji jų nė kiek nebijanti, ir jis 
pasakė:

—• Aš jau išgąsdinsiu ją.
Kiti prašė; kad jis to nedarytų, o jis atsakė :

. ■ — Aš tik noriu pamatyti, kaip elgiasi krikščionis išsi
gandęs. 1

Ir jis pamatė tai, ko niekados nebeūžmiršo.

t
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Kitą dieną, Matildai besėdint vienai tame pačiame kam
baryje ir skubinai bevalgant duonos riekelę, atsidarė durys ir 
įėjo milžiniško augumo vyras. Pamatęs, kad Matilda valgo, 
jis norėjo tuojau išeiti, bet ji paprašė jį pasilikti. Tuomet jis 
rūpestingai uždarė duris, pažiurėjo ar kas, ne veizi pro rakto 
skylutę, paskui, priėjęs arti prie Matildos, paėmė jos ranką su 
savo abiem gyslotomis rankomis ir tarė:

— Ar tiesa, ar tikrai tiesa, kad Dievas nori išgelbėti ir 
tokį nusidėjėlį, kaip aš? v '

Iš to džiaugsmo Matilda užmiršo ir apie savo priešpie
čius. Kokia laimė išgirsti toki klausimą, galėti tvirtai ir griež
tai atsakyti: tiesą, tiesa! Ji aiškino, sakė, '.kad taip Stovi pa
rašyta amžinais, niekados nepraeinančiais žodžiais. Tylėda
mas klausė kalinys, paskui tarė:

— Dabar eisiu. Kad kuo greičiausiai nušvistų man vis
kas! Bandysiu pasimelsti, kad taip būtų.

Abo mieste buvo dar antras kalėjimas—senoje pilyje. 
Vieną dieną nuvyko ten Matilda ir belipdama laiptais pasly
dusi nukrito žemyn. Atsipeikėjus ji susiprato nulūžusi koją. 
Ji beveik alpo iš skausmo. Be to, kankino ją mintis apie ka
linius, Pilyje ji buvo ketinus melstis su jais, paskui eiti į Ka- 
kolą, nes ten septynetas kalinių išsiprašė kalbėtis su ja atski
rai. Ji ūmai atsiminė tą luošą pas Jeruzalės bažnyčios vartus, 
kurs buvo pagydytas Viešpaties vardu. Ar ji ne turėjo to pa
ties vardo, galinčio ją gelbėti ?

Netrukus ji pati atsikėlė ir, nė kieno nepadedama, užlipo 
laiptais aukštyn. Sopuliai buvo dideli, bet vidaus džiaugsmas 
ją stiprino; Po prakalbos ir maldos ji nulipo žemyn ir nuėjo 
pas laukiantį jos vežiką važiuoti į Kakolą. Įsėdus ji mąstė, 
ar ne geriau būtų tuojau grįžti namo. Bet juk ten Kakoloje, 
laukė jos kaliniai. Kas žino, gal šiandien kaip tik vienam ar 
kitam bus tokia malonės valandėlė, kuri jau nebepasikartos.
• — Ten yra dvasios ligonys, o man teskauda koją — pa
mąstė ji ir nuvažiavo į kalėjimą, tvirtai tikėdamosi, kad pievas 
padės jai pakelti skausmą.

Atvažiavus ji pati nuėjo į savo kambarį. Priemenėje su
tiko gydytoją ir labai išsigando, kad jis nepastebėtų jos ne
laimės ir nenusiųstų namo. Bet jis nepastebėjo nieko.

Kai apsidirbus su septyniais kaliniais, pailsusi ir silpna, ji 
paliko viena savo kambaryje, įėjo tas milžinas kalinys, Fors
berg, apie kurį buvo aukščiau kalbėta. Jo veidas buvo da
bar giedras ir ramus.

— Dabar jau įvyko tarė jis. — Dievas yra mano, o 
aš Jo.

Daugiau jis nebegalėjo ištarti nieko. Patylėjęs tarė.
— Daugelis, dar nori čia ateiti, dėl to aš tuojau išeisiu. 

Bet ar tamsta padarysi man vieną didelį džiaugsmą?
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Žinoma. Jai buvo labai gailą to žmogaus. Netrukus 
ketino jį siųsti į Sibirą su kitais 'kalimais ir Matilda prižadėjo 
jam palydėti jį lig Viborgo.

r— Matai tamsta — sakė jis — aš esu kurpius ir labai 
norėčiau pasiūti tamstai batelius. Jie bus menkas mano dė
kingumo ženklelis mano geriausiam prieteliui šioje žemėje. 
Ar galėčiau dabar nuimti matą?

Matilda susigraudinusi užmiršo savo nulūžusią koją ir 
ištiesė ją. Kalinys nustebęs pamatė, kad ji labai sutinusi, ir 
paklausė, kas atsitiko. < -

Matilda papasakojo jam savo nelaimingą nuotykį.
— Ir dėl mūsų tamsta kentėjai tokius sopulius! — su

šuko jis sugrudęs. Ir pabaręs ją, kad nepasišaukė tuojau gy- 
/dy tojo,pridėjo: 1

— Bet vis dėlto dabai gerai, kad tamsta šiandien pas 
mus atsilankei.

Paprašius jam dar kartą leisti nuimti , matą, Matilda pa
davė sveikąją koją. Bet jis tarė:

— Ne, leisk tamsta imti iš tos,: kurią sulaužei dėl kali
nių. Aš mokėsiu pritaikinti, o man taip būtų malonu.

Visi kaliniai, kurie atėjo Forsbergui išėjus, žinojo jau apie 
nelaimę su koja ir daug jų susirinko koridoriuje, kai Matilda 
šlubuodama ėjo į savo vežimą. Kai ji sugrįžo pas Abo gu
bernatorių, pas kurį ji gyvendavo būdama Abo mieste, tuojau 
pašaukė gydytoją. Gydytojas nenorėjo tikėti, kad ji viena pa
ti vaikščiojo ir kitą dieną nuėjo į kalėjimą įsitikinti. Keturias 
savaites gavo išgulėti Matilda Abo mieste. Jos galvoj visą 
laiką tebuvo viena mintis — apie Kakolos kalinius, o 'širdyje 
vienas rūpestis — ar ji pagis lig to laiko, kada kaliniai bus sium 
čiąmi į Sibirą. Jos prieteliai kaliniai taip pat jos neužmiršo. 
Vieną dieną kalėjimo dvasininkas atnešė jai gražią dėžutę, 
kurią jai padirbo ir atsiuntė kaliniai.

Po 4 savaičių nuvežė Matildą namo, pas tėvą. Iš ten 
ji uoliai rašinėjo laiškus savo prieteliams į kalėjimą ir kiau
ras dienas nėrė ir nėrė šiltus šalikus ir pirštines Sibiro kelei
viams.

Sunkias valandas gyveno Matilda, kai atėjo laikas jos 
prieteliams keliauti į Sibirą. Dar nevisai pagijusi, su lazda pa
siremdama, ji kartu su jais viename vagone palydėjo juos lig 
Viborgo. Ten visa partija gavo laukti savaitę, kol viskas bu
vo prirengta kelionei. Visą tą laiką Matilda gyveno Viborge 
ir ištisas dienas buvo su kaliniais. Širdis jai plyšo žiūrint į 
tuos vargšus, važiuojančius mesugrįžtinai į nežinomą, baisią 
tolybę, paliekančius amžinai viską, kas-jiems dar tebebuvo 
brangu. Ji pati rašo: „Tik tas tegali tai suprasti, kas pats yra 
įžvelgęs į tas kraujais plūstančias, sužeistas širdis“. Trokšda
ma palengvinti jų vargus, Matilda pati tuose varguose daly-
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vavo. Nors buvo tuomet vasara, bet užėjo sniego pūga, o Vi- 
borgo kalėjime, kur Sibiro tremtiniai buvo apgyvendinti, su
gedo šildymas. Nelaimingieji gavo dar ir šalti. Vieną deną, 
išeidama iŠ kalėjimo, Matilda susitiko su vienu aukštu valdinin
ku, kurs pamatęs ją, visą pamėlynavusią nuo Šalčio, ėmė pri
kaišioti, kam ji nusivilkusi šiltą apsiaustą.

— Kaip aš galiu sėdėti Šiltai, jei mano kaliniai turi Šalti? 
Juk tuomet tie vargšai turėtų man pavydėti ir nebegalėtų 
mąstyti nė apie ką kitą. . :

Tuos žodžius išgirdo keli kaliniai, esantieji koridoryje, pa
sakė kitiems ir ne trukus visi žinojo, kad „jų panelė Matilda“ 
šalo dėl to, kad nenorėjo būti laimingesnė už savokalė jaučius 
bičiulius.

Bet Matildai buvo ir džiaugsmo. Reikšdami savo dė
kingumą, kaliniai dovanojo jai gražią savo darbo valizėlę ir 
kitų daiktų. Forsberg’as atvežė jai pasiūtus batelius. Ji no
rėjo užmokėti už viską, žinodama, kad jie labai reikalingi pini
gų, bet jie nė klausyti apie tai nenorėjo. Bet dar labiau pra
džiugino ją žinia, kad tas geležiniais surakintasis žmogus, jos 
aplankytas pirmą dieną Kakoloje, dabar palikęs daug glaudes
nis ir net atsiprašęs direktorių ir sargą. Nuėmę nuo jo geleži
nius ir jis elgiąsis gerai. Forsberg’as taip pat keliavo i Sibirą. 
Buvo tai jau kitoks žmogus. Jis ne tik pats atsimainė, bet jau 
turėjo labai geros įtakos savo draugui.

Jis pasakė Matildai:
— Lig tamstos dar nepažinęs, būčiau prisiekęs, kad nie- 

kas, o juo labiau tokia jauna panelė, kaip tamsta, neturės tiek 
drąsos būti pats vienas su Vilhelmu Forsberg’u, kurs kitą syk 
buvo vadinamas „Osterboto baubas“. Be galo nustebau iš
girdęs, kad tamsta niekados nenorėjai laikyti prie savęs sar
go, ir kiti taip pat stebėjos. Pamatę, kad tamsta nebijai mū
sų, mes ėmėm pasitikėti tamstos religija.

Baisiai sunku bus man skirtis su tamsta — skundės jis. 
— Bet žinau, kad ir tamstai sunku. Man rodos, tamstai yra 
kaip motinai, kuri gauna amžinai skirtis nuo savo vaikų.

Kaip motinai ! Keistai skambėjo tas žodis, tartas milžino 
bandito dviejų dešimčių metų mergelei. Tačiau jis geriausiai 
reiškė tai, ką juto kaliniai ir ką juto pati Matilda. Kai ji su 
visais atsisveikinus, ėjo namo paskutinį vakarą — visi kaliniai 
stovėjo languose ir tiesė į ją rankas pro krotas, kaip į tikrąją 
motiną. Vienas kalinys sušuko:

— Sudiev, tu mūsų tėvynės mylimoji dukterį Vieninte
lė tikroji kalinių prietele!

■0 per milžino Forsbergo veidą riedėjo ašaros.
Niekados lig šiol Matildos širdis nebuvo taip skaudė jusi, 

niekados lig šiol ji nebuvo jautusi tokio begalinio pasigailėji- . 
mo. Ir ji mąstė:

— Kol Dievas laikys mane gyvą, visą savo meilę do
vanosiu tiems, visų nelaimingiausiems.
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Daug metų praėjus, vienas tų kalinių taip pasakojo apie 
Matildos įtaką kalėjime.

Gerai atsimenu valandėlę, kada pirmą kartą pama
nau ją stovint pas mano celės duris. Rodęs, kad įplaukė sau
lės šviesa, kad žiaurios žiemos metu pražydo pavasaris. Ma
no širdyje taip pat viešpatavo giliausios tamsybės. iNiekur nė 
spindulėlio, nė kibirkštėlės šievos! Mano siela geso. Štai 
atėjo ji ir atnešė šilumos, šviesos ir gyvybės. Ir gaivūs pa
vasario vėjai išblaškė juodus debesis, kurie grūmojo mane nu
marinti. ■

5 ' (Toliau bus).

Meilės darbai.
J. Jatulytė.

Meilės mintys yra pamatas, ant kurio statoma didžioji 
meilės šventykla; jos sienas ir iškilnias kolonas sudaro meilės 
žodžiai. Tačiau mūsų širdies šventyklą vainikuoja ir pašven
čia tik meilės darbai.

. „Vaikeliai, mylėkite ne žodžiais ir ne liežuviu, bet dar
bais ir teisybe“, sako didysis meilės apaštalas.

Meilės mintys pagimdo meilės žodžius ir meilės darbus» 
Jos yra gilioji versmė, kurioje yra paslėptą mūsų sielos gy
venimo esmė. Jeigu męs esame įpratę savo gražiausias ir ge
riausias mintis žodžiais išreikšti, jei išdrįstame visur ir visada 
kalbėti tai, ką mums įsako meilės mintys, tada mes rasime 
savy jėgos žodžius darbais patvirtinti.

Mes esame įpratę labai daug kalbėti. Daug ir gražiai'kalba
me apie didžius, kilnius dalykus, tačiau ne visada tie žodžiai 
tampa kūnu, t. y., ne visada jie pavirsta darbais, kurie galė
tų pagražinti ir pagerinti mūsų gyvenimą. Tarp mūsų žodžių 
ir mūsų darbų atsistoja aukšta siena. Mūsų žodžiai pasidaro 
panašūs į tyrlaukio smiltis. Kaip vėjai išpukšto ir išnešioja 
lengvas smilteles, taip ir mūsų dienų sūkuriai išblaško žodžius, 
neturinčius tvirtos atramos darbuose. Žodis pamažu netenka 
savo jėgos, savo Šventumo. Žodžių gausumas neleidžia mums 
aiškiai suvokti, kame yrą šviesioji, paprastoji tiesa. Žodžiuo
se dažniausiai mes suklystame, nes kartais labai lengvai mo
kam save išteisinti arba kitus pasmerkti. Žodžio jėgą pakelia 
ir pašvenčia tiktai darbas.

Kas tikrai myli, tas randa ir tikras formas išreikšti sa
vo meilei. Gražiausia ir tikriausia meilės išraiška, yra mei
lės darbai. Meilės darbai tiesiausiu keliu einą prie gerybės 
ir gerumo įkūnijimo. Visa tai galime atsiekti paprastame 
kasdieniniame gyvenime, kuris turi tam daugybes progų. Ge
riausia tas progas pačiam pastebėti, nelaukti, kad jas kiti 
mums primintų.
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Meilės žodžiai ir meilės darbai yra surišti su auka, su 
savęs užmiršimu, su atsižadėjimu. Niekad šito nepasieksime, 
jei nepergalėsim kliūčių esančių mūsų viduje. Tos kliūtys 
yra patogumų ieškojimas ir savymeilė. Kitų gelbėjimas, ki
tiems gero darymas reikalauja Viską užmirštančios meilės,
— reikalauja aukos. Toji auka yra kartais tokia skaudi ir ne
maloni silpnajai žmogaus prigimčiai! Juk auka yra atsisa
kymas, atsiskyrimas nuo to, kas mums brangu ir miela. Kiek
vienas atsiskyrimas turi savyj skausmo. Dėlto mes taip daž
nai stengiamės išvengti tos skausmingos aukos, tų nemalonių 
persiskyrimų su džiaugsmais' ir patogumais. — Štai mus pra
šo kas nors padėti. Tačiau prašytojos išvaizda yra tokia at
stumianti. .Beto, mes žinom arba pačios esam patyrę, kad 
ji dažnai užgauna įžeidžia. Viskas tuojau atgyja musų atmin
tyje, kai šis nemėgiamas asmuo kreipiasi į mus su prašymu 
ir, kai mes turėtume jam padėti. Tokiame momente butų 
lengviausią ir maloniausia atsisakyti. Bet jeigu mes randa
me savy jėgos džiaugsmingu veidu išklausyti prašantį ir esam 
pasirengę jam padėti— tada parodom tikrąją savo jėgą; To
kiais akimirksniais mes pradedam pajusti, kas yra meilė ir 
kas yra auka. — 1

Mes dažnai skundžiamės, kad kiti mūsų nesupranta, ne
mato mūsų skausmo, nemoka įvertinti mūsų darbo. . Kad ki
ti nemoka pažvelgti į mūsų sielą ir pamatyti jos sunkius rū
pesčius, klaidžias abejones. Tiesa, visa tai yra skaudu. —

Tačiau, deja, ir mes pačios labai dažnai esame tokios 
pat, kaip tie kiti. Mes nematom svetimo skausmo ir liūdesio, 
nes taip gera būti sveikam ir linksmam! Mes pataikom taip 
pat kaip tie kiti niekais paversti svetimą darbą. Paviršuti
niškumas, jausmų ir minčių lėkštumas yra paprastas dalykas 
mūsų dienose. Kai kurie mėgsta tai vadinti moderniškumu. 
Deja tai yra tik paprastas, miesčionizmas, susižavįs vien iš
orės žibėjimu, pakertąs kiekvieną platesnį užsimojimą ir tik
rąją dvasios kultūrą. — Visa tai yra priešinga aukštesniam 
mūsų paskyrimui ir mūsų asmenybės ugdymui. >

Kartą vienas didelis mergaičių gerbėjas yra man rašęs: 
„Jūs visos esate saulės“. Ar gali būti kas gražesnio pasaky
ta? Būti saulėmis! Tačiau ši mintis yra . ne tik labai graži, 
bet ji išreiškia ir giliausia mūsų sielos esmę. — Būti tuo kas 
yra grąžiausia pasaulyje. f Būti ramybe ir tyla siaubingoj gy
venimo audroj. Būti ramsčiu ten, kur visa žlunga ir griūva. 
Visa‘kelti aukštyn ir visiems Šviesti.

Tačiau visa tai mes galėsim įvykdyti tik tada, kai turė
sime savo širdyse didžiausios meilės liepsnelę?)
— -nin įlį . 1 II ii.......... -i , , į|i ■ u !»w

*) , Viena kita mintas iš straipsnelio „Vorstandsblatter für kath. 
Jungfrauenvereine“. ;
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v lz, Matusevičiūtė.

Sofija Barat gimė Prancūzijoje 1779 m. Burgundijos 
provincijoje Joigny miestely. Ji buvo trečias tėvų kūdikis 
Iš pat jaunystės Sofija buvo karsto temperamento. Ją my
lėjo tėvai ir kaimynai. Motina išmokė ją poterius kalbėti ir 
kiek paūgėjusi mokėsi katekizmo pas parapijos kleboną. Ka
da reikėjo padaryti atgaila, tai mažoji Sofija būdama septy- 
nerių metų viešai išpažino savo kaltes. Tas Sofijos drąsumas 
visus stebino ir klebonas šakė, kad tai esąs kūdikis apdova
notas Dievo malone. Sofija biaurėjosi kiekvienu melu ir ben- 
rai kas žemino jos asmenybę. Prie pirmosios šv. ‘komunijos 
ji buvo prileista tik 1789 m. ir tuomet ji amžinai susijungė su 
dievišku sužadėtiniu. Sofijos charakte r iui nusistovėti labai 
daug padėjo jos brolis kunigas. Pradžioj, ligi vienuoliktų me
tų, Sofijai mokslas sekėsi gan sunkiai, bet jau čia greitai ji sa
ve nugalėjo, pamėgo studijas, ypač senąsias kalbas.

Sofijai buvo keturiolika metų, kaip šeimos rimtis buvo 
sutrukdyta prancūzų revoliucijos. Jos brolis kunigas, kiek 
įtartas, pateko į kalėjimą. Visą šeimyną ištiko didžiausias 
smūgis. Motina tuo labai sielojosi, tik Sofija ją kiek išblaš
kydavo. Robespieras atidarė kalėjimus ir brolis grįžo pas 
savuosius. Brolio buvimas kalėjime subrendino jautrią Sofi
jos Sielą, neš prieš tai motiną mėgdavo pataikauti jos silpnoms 
pusėms.

Vėliau brolis kunigas buvo siunčiamas į Paryžių, su juo 
kartu išvažiavo ir Sofija. Jai vėl prasidėjo studijų ir maldos 
metai. Čia ji sparčiai augo įvairiose darybėse, ypač prakti
kavo nusižeminimą. Kai jai būdavo kas per sunku ji juokau
dama sakydavo: „Ar tu nori iš manęs šventąją padaryti“. — 
„Tu niekados nebūsi didelė šventoji“, — bardavo ją brolis. 
Bet paviršutiniška Sofija būti nenorėjo, nes tai buvo per že
ma jos charakteriui. Ji laikė savo žodį. Jų. maistas buvo 
ligi minimumo sumažintas, jiedu pasitenkindavo sausu duo
nos gabalėliu. Po Šios vienumos tylėjimo ir maldos Sofija 
norėjo įstot į karmeliecių vienuolyną. Ji taip pat turėjo no
rą dirbti nekultūringų tautų tarpe. Su p. Duval, pas kurią ji 
gyveno, giminaite Sofija pradeda ruošti pirmajai komunijai 
neturtingus miesto vaikelius. Tuo laiku Prancūzijoj Katali
kų Bažnyčia buvo po valdžios jungu, kunigija — beteisė.

Kunigas Pranciškus Leonas de Tournėly besimelsda
mas turėjo regėjimą, kur Kristus jam apreiškė, kad reikia 
steigti Jėzaus Širdies moterų ordeną. Dėl tos idėjos realiza
vimo pastarasis buvo ištremtas ir mirė ištrėmime. Jis mir-
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damas prašė kun. Barat’ą, kad įvykdintų jo norą. Tuo metu 
Prancūzijoj buvo atstatyta tvarka; Napoleono galybė sumen
kėjo. • • ■' .. ' ;•..</.. :

Ir prasidėjo brolių intensyvus darbas, Sofija, jau minė
jome, buvo norėjusi stoti į Šv. Teresės vienuolyną, kur tiek 
heroiškos Kristaus meilės, ji labai norėjo darbuotis misijose, 
bet vienuolyno įsteigėja ji niekada nemanė tapti. Šis jos be* 
roiškumas ir užsidegimas, su kuriuo ji kalbėdavo apie vienuo
lišką pašaukimą labai patiko broliui.

1800 m. lapkričio 21 d. Sofija su savo dviem draugėmis 
priėmė šventimus ir pasiaukojo Jėzaus Širdžiai. Nuo tos die
nos Sofijai prasidėjo naujas gyvenimas. Vėliau ji sakydavo
si, jog niekada ji tiek laimės nejautė, kaip savo mažojoj baž
nytėlėj.

Sofijos uždavinys buvo įdiegti krikščioniškumo dvasios 
į šeimynas, kurios tuo metu buvo taip pakrikusios. Prie savo 
tikslo ji galėjo prieiti tik per jaunimą.

1801 m. Sofija atnaujino savo šventimus, bet jos drau
gės nuėjo skirtingais keliais: viena įstojo į karmeličių vienuo
lyną, trečioji grįžo į pasaulį.

1802 m. Sofija padarė amžinus vienuoliškus įžadus ir pa
sirinko sau Magdalenos vardą. Tais pačiais metais ji buvo 
išrinkta vyresniąja ir šiam ordenui vadovavo dvidešimt dve
jus metus. Ji palaikė vienuolyno dvasią, ji buvo tas centrą-.- 
linis asmuo, iš kurio plaukė paraginimai, suraminimai ir stebu
klingi seseris uždegą Kristaus meilės žodžiai.

Amiėns miestely vienuolynas pasiekė savo aukščiausi 
klestėjimo laipsnį, bet pradžioje jis buvo vadinamas šv. Mari
jos vardu, o ne Jėzaus Širdies kongregacija. įvairios vietos 
reikalavo panašių, kaip kad buvo Amiens auklėjimo įstaigų. 
Pirmiausia skyrius buvo įsteigtas Grenoblyje. Ten auklėji
mo institutui vądovavo kilni Polipina Duchesne. Tai buvo 
didelė pagalbininkė Barat jos darbuose. Ji įstojo į Jėzaus Šir
dies draugiją Aloyzos vardu. Bet Dievas, tur būt, už svetimas 
kaltes suteikė jai skausmų; Jis netrukus atsiuntė jai ligą, nuo 
kurios nepasisekė išsigydyti.. 1821 m. sausio 21 d. Aloyza 
mirė ir nuėjo ten, kur visą gyvenimą veržėsi. Tai buvo aukš
tų dorybių asmuo. Garsas apie jos dorybės plačiai pasklido 
po visą šalį ir daugybė meldėsi prie jos karsto, bet kliauzūra 
reikalavo nutraukti tą lankymą. Pati motina karštai meldėsi 
į ją, prašydama užtarti pas Dievą jų vienuolyno stiprėjimą.

Sirdiečių vienuolynai augo ir netrukus prireikė genera
linės vyresniosios. Vienbalsiai buvo išrinkta Sofija Magda
lena Barat, teturėjusi tuo tarpu dvidešimts šešerius metus; 
jos rankose atsidūrė viso vienuolyno ateitis. Pirmas rūpes
nis buvo įsteigtu noviciatu ra su atskirais rūmais; jie buvo pa
statyti Portiers, Norter ir Gente.

Juo labiau kilo ir plėtėsi pats ordenas, juo daugiau jo
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įsteigėja kaupėsi dvasia, pasiaukodama Dievui ir, gaudama 
iš Jo malonių ir sau, ir visai kongregacijai, tapo didelių mei
lės darbų vykdintoja.

(Bus daugiau.)
' ' r * ’

t

Kapų tyloje.
' A t A Ztmė Petrauskaitė.

* * * ’ * ’ * ’

Visi mes mylim gyvenimą ir garbinam gyvenimą. Ta- 
>. eiau mirtis vis žengia ir žengia artyn. Ir jokiais maldavimais, 

jokia kančia neužkirsi kelio tam, kas turi įvykti. Tokia ne-

1
T .»

permaldaujama yra mirtis. Ir jeigu mus sielos netikėtų am
žinybę — mirtis mus pražudytų. —

Neišvengiamoji mirties būtenybė skaudžiausiai mus pa
liečia, kai į šaltą kapą turi žengti vos pražidęs gyvenimas. 
Toks skausmas gal jau ne pirma kartą mus sutinka.

J .
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Šią vasarą, rugpjūčio mėn. 27 d. mirė Zunė Petrauskai
tė.Jos mirties žinia skaudžiu liūdesiu palietė ne vieną širdį.

A. a. Žunelė gimė 1906 m. sausio mėn. 18 d. Šarkių kai
me, Plungės yalsč.% Telšių aps. Dar visai jaunutė būdama ne- 
teko švelnios savo motinėlės globos. Jos tėtušis, nors pasi
turįs ūkininkas, tačiau nelabai tenorėjo rūpintis savo dukrelių 
ateities gyvenimu. Tad a. a. Zunelę ir jos sesutę paėmė savo . 
globon jų teta, kuri rūpinosi jųdviejų auklėjimu ir mokslinimu. 
Pas savo tetą a. a. Zunelė visą laiką ir gyveno.

Tetos padedama ji baigė Teisių gimnaziją ir 1925 m. ru
denį įstojo į Lietuvos universitetą studijuoti teisę. Jai, kaip 
ir daugeliui iš mūsų studentų, teko pačiai užsidirbti pragyve
nimolėšas. Studijos ir nelengvas įstaigos darbas, vėliau sun
ki operacija pakirto jos organizmą. . Jau 1928 m. pavasarį ji 
pajautė savo ligą. Bet vasarą vėl kiek pasitaisė. Tačiau ru
denį atvažiavus pradėti paskutinius studijų metus, ji pajuto, 
kad jos sveikata kas kart žymiau silpsta. Žiauri džiovos liga 
jau buvo įpusėjus savo darbą. Pradėjo smarkiai gydytis, 
leidosi net paskutiniems rizikingiems bandymams. Bet visą 
gydymo eigą sugriauna sunkus plaučių uždegimas ir inf luenza. 
Iš tos ligos kiek sustiprėjus, pavasarį išvažiuoja į Prancūzi
ją — Elžasą. Tačiau veltui. Orįžta atgal ne stipresnė, bet 
džiaugiasi, kad sugrįžo pas savuosius, r—.-.

Paskutinius savo gyvenimo mėnesius praleido Kaune, 
šv. Luko ligoninėj, kur švelni sesučių vienuolių priežiūra ir 
artimųjų draugių lankymas palengvindavo jos paskutines, pil
nas skausmų dienas, Knygos, gėlėSj laiškai įvairindavo jai 
ilgą, vienodą ligoninės gyvenimo Jaiką. Kiekvienas saulės 
spindulys, kiekvienas žiedelis buvo jos dienų pragiedrulėliai.

Pro savo langą ji kasdien matydavo žaidžiančius vai
kučius ir darbininkus rytais einančius' į darbą ir vakarais grįž
tančius.

— Kiekvieną dieną aš daug apie juos mąstau — saky
davo ji, —- Aš jau-pažįstu juos visus, ir vaikus ir jų tėvus. 
Žinai, aš kartais taip noriu pasišaukti tuos vaikus pas savo 
langą. Kad girdėčiau jų linksmą juoką, ir käd galėčiau su 
jais pasikalbėti. <

Ir taip kiekvieną kartą, kai tekdavo ją lankyti, ji papa
sakodavo ką nors linksmą, džiaugsmingą? Taip ji norėjo gy
venti! Toks nepalaužiamas gyvenimo džiaugsmas ir tokia 
Šviesi, kartais net tragiškumo siekianti viltis ruseno jos sieloj.

Užeidavo liūdesio ir nevilties valandos. Ir ji tada pa
jusdavo, kad jos gyvybės jėgos senka ir gesta. Tačiau gy
venimo pasiilgusi siela surasdavo jėgų ir paguodos kitur — 
ten, kur pasibaigia nykūs žemės aidėjimai ir prasideda didin
ga amžinybės giesmė. —

Gimnazijoj būdama a. a. Zunelė buvo sąmoninga ir uo
li ateitininkė; Studentaudama buvo Stud. Ateitininkių Drau-
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pa-

govės narė ir dirbo pritaikomo meno rately. Draugių tarpe 
ji buvo maloni, širdinga, draugiška. Paprastumas ir Širdies 
skaistumąs patraukdavo kiekvieną, kam teko ją arčiau pa
žinti. Visi gyvenimo skausmai ir nemalonumai, nors ir skau
džiai užgaudavo jos sielą, tačiau neužnuodydavo tos sielos 
džiaugsmingumo. Beveik niekam ji nepasakydavo to, kas bu
vo jai skaudžiausia. Našlaitės širdgėla išliko giliai giliai 
slėpta.—

Ji išėjo sunkų ir skausmingą savo gyvenimo taką ir 
geso ramiai, kaip skaisti liepsnelė.

Ji sumerkė akis, kad pamatytų Tą, kuris yra tikroji 
mybė ir tikrasai gyvenimas.

Ilsėkis Viešpatyje! /. Jatulyt ė.

uz

ra-

Ii

II

Apžvalga
Suomijos parlamento pirmininko Dr. T. P. Virkkunen 

nuomonė? apie Suomijos moterų dalyvavimą visuomenės ir 
parlamento darbuose. —-1906 m. Suomijos parlamentas davo sa
vo krašto moterims visas politines ir pilietines teises. Jau 
20 metų Suomijos parlamente reprezentuoja ir moterys. Dau
giausia jų yra buvę išrinkta vienais rinkimais, — 26atstovės, 
— tai sudarė 10% visų atstovų skaičiaus. Jų atstovėmis tu
ri visos partijos išskyrus komunistus, kuriuos parlamente at
stovauja vieni vyrai. Per kiekvienus rinkimus kiekviena par
tija išstato mažiausia veną moterį atstovę, už kurią nebūtinai 
moterys balsuoja; bet jos vis dėlto turi tiek rinkikų, kad daž-. 
niausią į parlamentą praeina.

Per ilgą Parlamente darbavimosi laiką esu jsitikrinęs, 
kad moters atstovės savo pareigas atlieka gerai ir sumaniai. 
Pavyzdžiui galima imti, kad ir tai, jog jos, moterys, net 3 kar
tus esančios buvusios darbo ir kultūros sekcijų pirmininkai. 
T am, kas žino Suomijos parlamento darbus ir žino kokios di
delės svarbos turi sekcijos, bus aišku kiek dalyko išmanymo 
ir sugebėjimo dirbti reikalauja minėtosios pareigos.

Moters atstovės pirmoj eilėj rūpinasi joms artimesnio vi
suomeninio gyvenimo apraiškomis: šeima, mokykla, auklėji
mu, globa. Bet jas matome veikiant ir plačiau. Jų bendra
darbiavimas parlamente yra vertinamas visų politinių partijų 
ir šiandie visai aišku, kad Suomijos moterys ir kai
po pilietės ir kaipo atstovės parlamentuose krašto gyvenime 
užima visai deramą ir piliečiui ir atstovui vietą.

Čekoslovakijos respublikos prezidento T. G. Masaryk’o 
žodis apie moterų veikimą. — Remdamasis savo ilgamečiu pa
tyrimu ir įstebėjęs ne tik į mūsų, bet ir kitų tautų gyvenimą, 
aš nerandu prevalencijos vyrų moterims nei protinių, nei do-
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riniu, nei fiziniu atžvilgiu. Didžiausi ir esminį skirtumą tarp 
vyru ir moterų aš matau tą, jog moteris, šeimos motina ilgą 
laiką buvo teatsidėjusi vien toms pareigoms. Tuo tarpu jau 
nuo pat civilizacijos užuomazgos vyrams skirta veikimo sri
tis šalia namų, ir gyvenimo kultūrinis pasireiškimas įgavo 
vyriškumo atspalvį. Pav., moteris negali būti kareivis,. ir 
prieš mus šimtmetinė j žmonijoskartoj, kada karas ir karingu
mas buvo aukštai vertinami, moteris neteko įvertinimo jos 
pareigų. Šiandien senasis militarizmas laidojamas. Karas 
neteko savo reikšmės ne tik doriniu, bet ir praktiniu, ūkio, at
žvilgiu. Dabar už tai ir vertė ir teisė moterų vis labiau iške
liama. Aš esu įsitikinęs, kad moteris ir fiziškai nėra silpnes
nė už vyrą. Ar darbas mokykloje ir vaikų darželiuose reika
lauja mažiau jėgų? Ar darbas mokykloj per metų metus be 
oro ir saulės mažai reikalauja nervų stiprumo? O ką galima 
sakyti apie Stenograf isčių, telefonisčių, telegrafisch}, ligonių 
slaugytojų pareigas? O motynos, kasmet dovanojančios pa
sauliui kūdikį, dieną ir naktį budinčios dėl vaiko labo, tvarkan
čios visą ūkį, ir dar dažnai sunkioj finansinėj padėty esantį, 
pareigos ar yra lengvesnės už vyro? — jis praleidžia vakarus 
su savo draugais, susirinkimuose, sporto klubuose. Aš ilgus 
metus sekiau moterų judėjimo raidą ir sąryšy su juo kylan
čius klausimus, ir matau, kad čia daugiau prikalbama nesą
monių kaip kuriuo kitu klausimu.

Aš neidealizuoju moters, bet aš santykius tarp vyrų ir 
moterų noriu matyti paprastus, tiesius ir manęs nevilioja apie 
ją literatūros aukštai plasnoją posakiai.

Kai užimu tokią poziciją, tai tuomet drįstu kalbėt ir apie 
moterų klaidas. Aš negalėčiau jų nutylėti ir jei tektų rašyti 
koks platesnis apie jų veikimą veikalas. Bet šios trumpos 
mintys jau nurodo, kodėl aš esu moterų laisvės ir lygybės ša
lininkas. Savaime aišku, kad- ir moters nuo klaidų nelaisvos, 
kaip ir vyrai; mūsų visa civilizacija knibžda klaidomis. AŠ 
nenoriu Čia nagrinėti kuri žmonijos dalis toms klaidoms įvyk
ti daugiau prisidėjo, tenoriu linkėti drauge su daugeliu protin
gų moterų judėjimo šalininkų, kad jis kuo daugiausia prisidėtų 
toms klaidoms atitaisyti.

Utrecht’o universiteto prof. Dr. iur. D. Simöns’as apie 
Olandijos moteris. — <Mano uždavinys čia duoti ne hipotetišką 
atsaką ar mums duos ateitis moterį Njutoną, Einšteiną, bet 
daug kuklesnis. Noriu turmpai aprašyti ką daro olandės 
mokslo srity šį paskutinį šimtmetį.

Teisės mokslų srity jos dirba daugiau ne toerinėj bei 
filosofinėj pusėj, bet praktinėj; jos užima vietas prie rinkimų 
stalų, valstybės tarnybos biuruose nesigilindamos labai į tei
sės pricipus. Žibanti išimtis buvo jauna . mirusi C1 a r a 
Wich m a n n, kurios atminimą tinka pagerbti ir tam, kas jos 
nuomonėms nėra pritaręs.
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Studenčių Olanduose 1929 mokslo metais yra 1462 prieš 
5618 studentų. Didžiuma jų studijuoja literatūrą, filosofiją, 
didelė dalis gamtos mokslus. Dalig;studijuoja ir mediciną; 
jau Olandija turi daug moterų gydytojų praktikių ir specialis
čių. Ypač jos vertinamos kaipo moterų ir vaikų ligų gydyto
jos. Olandų vyriausybė neseniai 5 moteris gydytojas išsiun
tė i rytų Indiją;, ten joms pavesta veikti Įvairiose sveika
tos palaikymo srityse. Medicinos fakultetas turi vieną mote
rį profesorę ir 2 privatdocentes. Aš neabejoju, kad šios 3 mo
terys susidarys vardą medicinos moksle.

Olandietės mėgsta biologiją ir botaniką. Šeima studen
tėms didelė konkurentė moksle. Vienas biologijos profeso
rius sakėsi, jog iŠ 250 lankiusių jo paskaitas didelė dalis ap
leido universitetą nebaigusios, — nuėjo j Šeimos gyvenimą. 
Bet turime ir tokių bendradarbių, kurios plačiai žinomos jau 
ir už Olandijos ribų. Jų pavardžių nenoriu minėti, nes tai ne
naudinga. Kas nori pats jas gali užtikti mokslo literatūroj. Gam
tos fakultetas turi 2 moteris profesorius, kurios abi yra bota- 
nikės. Viena phytopatologinės laboratorijos Wellie Crommelin 
Schotten ir jos Įsteigto cęnt ratinio kryptogamkultūros biuro 
vedėja. Jai reik priskirti tai, kad abu institutai tapę tikrai 
europejiški ir daugelio kitataučių lankomi. Antroji yra gar
si augalų paveldėjimo savybių tyrinėtoja. Be šių dviejų pra
vartu suminėti trečioji, — didelė pagalbininkė savo vyrui bo
tanikui. Ją laikoma autoritetu jūrų algių srity.~ Dar viena la
bai nusipelnė cukrinių runkelių ligas ištyrus. Šios dvi pasku
tinės yra Utrecht universiteto pagerbtos garbės daktarų laip
sniais. „Nachrichten“.

Rygos at-kių pirmasis susirinkimas padarytas rugsėjo 15 
d. Išrinkta nauja kuopelės valdyba: pirmininkė — M. Jano- 
nytė, vicepirm. — K. Silickaitė, sekretorė — V.Bugavičiūtė. 
Nutarta: susirinkimus daryti kas dvi savaiti, palaikyti ir remti 
„Naująją Vaidilutę“.

„Birutės“ draugovės du, šių mokslo metų pradžioje, Įvy
kę susirinkimai praėjo labai gyvai. Pirmame susirinkime 
gerb. p. Ladygienė skaitė paskaitą, „Tolimesnio veikimo gai
rės“, kurioje nurodė didesni reikalą rūpintis gyvenimo turiniu, 
negu formomis. Draugovės pirmininke išrinkta A. Sereikytė, 
valdybos nariais išrinktos ir pareigomis pasiskirstė: J. Drun- 
gaitė sekretorė, Čižauskaitė vicepirmininkė, Z. Rogalskytė 
iždininkė, P. Jurgilaitė archivare. Revizijos komisijon nariais 
jėjo: A. Lukošiūtė, J. Januškevičiūtė, A. Litvinaitė.

Abi valdybos spalių mėn. 9 d. Prisikėlimo bažnyčioje klau
sė šv. Mišių ir pasistiprino angelų duona, o vakare praleido 
jaukiai laiką prie arbatos bęsitardamos tolimesnio draugovės 
gyvenimo klausimais.  J. D.
Redaguoja Amelija Mažyly te. Karo cenzūros leista.
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