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NAUJOJI VAIDILUTE
t MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ ŽURNALAS

Vytauto D. m. Kovo mėn. III

Sakalas

žvaigždžių, 
rūkas, rūkas...

eatpažindamas laukų
/ilgsnys bejėgiai supas,

Kaip laivas užsikoręs bekraščių vandenų.

Žingsnys netikras graibo grumtą.
Menu, tai kalno takas. “ 
Ranka parimo ant šalto luito. 
Veidą užgavo drėgnos šakos.

' ■ l '

Tai, kur atklydau 
Brangus kampelis.
Lig Čia jis, būdavo, palydi. 
Aš sėsdavausi ant velėnos 
Jisai šalia priklaupęs
Man žiedus berdavo ant kelių. 
Erdvėdavo tada dangus saulėtas, 
Kaip giesmei dyvinai prabilus 
Erdvėja krišpolinės salės^ 
Kaip rytmečio žaroj, klajūno kelias.

Dabar?.. Blanku čionai
Ir kurčia.
Kažin baltieji sakalai
Ir tavo, šilkasparni, burtai 
Ar tik ne sapnas?

> ■ - • . . . .

Būdavo pulko atsiskyręs
Pasvyra baltas pro šakas viršunėL
Ir saule varvančius sparnu
Nutildavom tada, kaip dų/
— Nenubaidyk, šnabždf|aW jisai, 
Sakalas laimę buria. ; •-.<

4

S

V

Ii
/■/ i - 

š ’ r ■ 

t? • f

< k

2



34 Atsimenu.
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Nakčiai
M. Mykolaitytė • - --• .■...
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Tiek žvaigždžių, tiek žvaigždžių danguj mirguliuoja!
O žemė alsuoja nakties pataluos.
k fėjos dainuoja, lyer skambančią tylą
k tave sapnais užliūliuos.

Nuves tave žvaigždėm takais nubarstytais
j pŪį auksinių dangaus debesų.
Paduos ten išgerti užburtąją taurę
Ir tapsi valdovė dausų!

Bet kai austantį rytą sugrįši ant žemės, 
Žinok, kad pasaulis kitokis jau bus:
Gal slankios čionai žmonių skausmo šešėlis, 
Bet užtat bus šviesesnis dangų s.

Atsimenu
J. Gutauskas

Tą vakarą dangaus lankoje 
Žydėjo skaistūs jazminai, 
Kaž kas į tolį šaukė, mojo, 
Kur nardo svajų gulbinai.

Naktis, baltoji mėnesiena, 
Alyvų mėlyni žiedai, 
Man vis prisimena kasdieną, 
Nors buvo tai senai senai...

Veltui tu rytdienų dievams meldiesi, 
Širdie, kad tai dar sugrįštų: 
Žiūrėk, laukus ir pievas šviesiu 
Žiemužė dengia nuometu...

t
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1.
Kai išbudau rytą, radau jo laišką/
Nežinau, ką tas laiškas man sako, nes nemoku skaityti.
Ne, aš netrukdysiu išmintingojo mokslininko, paliksiu jį ir 

jo knygas ramybėje, nes kas žino, ar jis gali perskaityti, ką sako 
tas laiškas.

Aš glaudžiu jį prie savo kaktos, prispaudžiu jį prie savo 
širdies.. ,

Kai ateis tyli naktis ir žvaigždės viena po kitos patekės, 
aš išskleisiu savo laišką ir tyliai sėdėdamas lauksiu.

Jį perskaitys man šlamanti lapai,.jį dainuos ošianti jūra, jį 
apreikš man iš dangaus septynios išmintingosios žvaigždės.

Aš nesurandu ko ieškau, nesuprantu, ką norėčiau išmokti; 
tačiau šis neskaitytas laiškas palengvino visą mano naštą ir ma
no mintis padarė skambančiomis dainomis.

' ' ' - 2. . ’ '■

Kai užmiega pasaulis, ateinu aš prie tavo durų.
Tyli žvaigždės ir aš bijau pradėti savo dainą.
Aš budžiu ir laukiu, kol tavo šešėlis sušvinta juodame nak

ties balkone, tada aš grįžtu namo su pilna širdimi.
Kai išaušta rytas aš dainuoju sėdėdamas šalia kelio.
Žydinčios gėlės atsako į mano dainas, o ryto vėjas klausosi.
Tie, kur pro mane praeina, sustoja ir žiūri man į veidą, 

manydami, kad Šaukiu juos jųvardais.

•- . 3- - ' / /
Jos dėžutėje radau du senu savo laišku — žaislelį jos at

minimų.
Ji bandė tuos menkus daiktelius išplėšti iš audringai bėgan

čios laiko srovės, ir jos baimės pilną širdis tarė: „Tai priklauso 
tik man!"

Ak, jau nebėra dabar nieko, kam būtų reikalingi tie laiškai, 
kas mylinčiu rūpesčiu atlygintų už jų brangumą, tačiau jie vis 
dar tebestovi.

Tikrai, yra pasaulyje meilė, kuri meilingu rūpestingumu vi
ską saugo nuo pražuvimo, kaip josios meilė saugojo šiuos lai
škus. Vertė. J, J.
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Alyvų Daržely
M. Korgaudaitė

Tai, buvo daugiau, kaip prieš pusantro tūkstančio metų. 
Jeruzalės Alyvų Daržely viešpatavo naktis. Skaidri. Svajinga. Žal
svai spindėjo mėnulis, klodamas ilgus medžių ir krūmok
šnių šešėlius. Tyliai snaudė figų ir palmių šakos. Nejudėjo 
nė vienas lapelis. Plito kvepiąs alyvų žiedais oras. #

Rimtis aplinkui begalinė.
Apaštalai pagauti žavingos tylos vėl pamažu susnūdo. Pa

miršo trečią kartą duotąjį Mokytojo įspėjimą. Nustojo meldęsi...
Užmigo. *

Ir ten už kalnelio, už tankiųjų Darželio krūmokšnių snaudė 
puikioji Jeruzalė. Snaudė pamiršusi triumfą. Snaudė ramiai lauk
dama artėjančias, baisias, amžiais nepamirštamas valandas, Snaudė...

Tik čia... Alyvų Daržely, prie uolos prisišliejęs klūpojo 
Kristus. Jis meldės. Verkė. Kruvinos ašaros bėgo per išvar
gintus skruostus. Verkė Jis puikiosios Jeruzalės. Jos žmonių. 
Jautė artėjančias savo kančias. Jautė, kad greit pabus tas snau
džiantis pasaulis. Sukils. Tačiau... jau nebeklos Jam savo rūbų, 
nei paimu šakų. Nebeskambės— Hosanna! Hosanna! Dabar 
Jį laukia kančia. Baisi, šiurpulinga, kruvinoji kančia...

Kristus meldžiasi. Jam sunku... Širdis... Jo visamylinti šir
dis plyšta skausmu. Tyliai kalbasi su Aukščiausiu...

— Tėve, Tėve argi Šitiek reik kentėti... Pakelti tokius skau
smus. Argi tokio didžio pasiaukojimo reikalauja meilė...

Ir prieš Jo akis iŠ palmių šešėlių išplaukia Kryžius. Jo kan
čios vizija. Šitiek iškentėti ir vis tik nebūti visų, visos žmoni
jos pamiltam! Kaip skaudu... Jo dieviškai Širdžiai nepakeliama.

Sudreba Kristus. Ir skausmų agonijoj suvirpa Jo lūpos — >
—- Tėve, nukreipki Šią taurę, bet... tebūna Tavo ne mano 

valia!
Kančių vizija stiprėja. Iš žaizdų sruvenantis kraujas ir dy- 

gus erškėčių vainikas nauju skausmu suspaudžia Jo Širdį. Ir 
mylimiausias Qievo Sūnus krinta be žado... Jis...

Jjs pasiaukojo... . \
Šviesiame danguje spindi žalsvas mėnulio skydas. Tyliai ’

stebisi liekni kiparisai ir dreba palmių šakos..,

■^cicjoa^-
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Iris
ji žinojo, kad kiekvieną rytą jis eina plačiuoju kėliu, kur 

kvepia sužydę liepos ir karveliai skraido žaliose šakose.
Ir keldavos su saule, prausdavo veidą, puošdavo plaukus 

ir sunėrusi baltas rankas laukdavo valandos, kada jis eina tuo keliu.
Tada paimdavo baltą savo apsiaustą, pažvelgdavo į veid

rodį ir išeidavo tvirtai tikėdama savo šypsena, savo akių grožiu 
ir ta laime, kurią jam žadą josios meilė.

Ir ji skubėdavo laiminga mąstydama, kaip jis nustebs ir 
suvirpės pamatęs josios žvilgsnį ir atviru žodžiu išduos jai savo 
svajones.

Ir ji eidavo skaisti ir pasiilgusi, ir jos krūtinėj bangavo skam
bioji jaunystės muzika. —

Jis ateidavo ramus, tolimas ir šaltas, kaip dievaitis.
Liepos nutildavo šlamėję, karveliai pakildavo į dangų ir Jaukų 

vėjai nurimdavo pailsę. O jos širdis drebėdavo, kaip sužeistas pauk
štelis, kojos sumaišydavo žingsnių ritmą, ir pakilusi džiaugsmo 
banga sudaužydavo jos drąsą. Ji nuleisdavo akis tyli ir nelai 
minga, ir sustodavo medžių šešėly; o jis praeidavo pro šalį iš
didus, galingas ir nepasiekiamas, kaip karalius.

Ir ji raudodavo graudžiau, kaip vaikas netekęs savo mo
tinos. —- r

Tokia buvo jos meilė!
Ir vėl aušo ir geso šviesios dienos, ir kas rytą pakildavo 

saulė vis tokia pat skaisti, ir žalios liepos vis taip pat šlamėdavo 
prie kelio.

Tik jos nebuvo. Ir mėlyni karveliai buvo išskridę į pla
čiuosius laukus.

Jis ateidavo iš toli, ir rymodavo žalių liepų pavėsy, liūdnas 
ir pasiilgęs, — Akys ieškojo ir nerado tos, kurios Širdis laukė.™

Po daugel neramių dienų jis atėjo į jos aukštą rūmą, ir 
suklupo prie jos kojų. O ji šypso, ji juokiasi, ji netiki.

— Argi karaliai moka mylėti? —
Jis stovi neramus ir nusiminęs ir nemato, kad jos šypsena 

užgesus ir akyse tik pikti vyliai. Jis stovi nelaimingas ir negali 
suprasti, kodėl ji negirdi širdies, kuri rauda graudžiau už vaiką 
netekusį savo motinos.

Tokia nesuprantama ta meilė!

■ ' -^ÖDÖD^- .

Tiesa, dorybė ir pasiaukojimas, dažnai pasaulio užmiršti ir 
niekinami, yra vieninteliai jo laikinės ir amžinosios laimės sargai 
ir, kaip tokie, šviesesnėmis valandomis įgyja visų klystančių 
žemės keleivių padėką. S. T. Pijus XI.

4
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Matilda Vrede
Marija Pečkauskaitė

(Tęsinys. Pradžią žiū r. 1929 m. Nr. 6—9, 10 -12, 1930 m. Nr- 1—2).
Šventes Matilda praleisdavo su kaliniais, atsižadėdama to 

džiaugsmo Švęsti tas dienas savųjų tarpe. Ji norėjo kalinius pa
guosti ir pastiprinti tomis iŠKilmtngomis dienomis, kada sun
kus Įiicinias atrodo žmogui dar skaudesnis, vienatvė dar sunke
snė. Be to, juk kiekvieno žmogaus Širdis tampa tuomet mink
štesnė ir lengviau pasiduoda graudenama. Matilda tai žinojo ir 
norėjo išnaudoti tas valandėles.

Vieną Kūčių dieną, atėjus į Kakolos kalėjimą, ji girdi ne
malonių naujienų. Kalinys Nordstedt’as marinamas, vakaro tikrai 
nebesulauksiąs. Kitas, jaunas vyras, visai padūkęs. Užvakar jis 
sviedęs sargui į veidą savo bliūdelį žirnienės. Už tai jo celė 
dabar stovinti ne vokiama; uždėję jam dabar ant kaklo geležinį 
ir prirakinę prie sienos. O su Bjorklund-u dar blogiau. Pabaigęs 
savo darbą, jis neatidavęs peilio ir dabar lakstąs po savo celę, 
kaip pablūdęs, šaukdamas, kad lig vakarui dar neatėjus, viena 
gyvybe būsią mažiau Kakoloje. Net koridoriuose girdėti jo rik
smas. Nieko kito nebūsią galima įveikti, tik keli sargai gausią 
nueiti pas jį su matracu, prispausti jį prie sienos, surakinti gele
žiniais ir nugabenti į rūsį.

Gražus Kūčių vakaras, nėra ką besakyti! Matilda skuba pas 
mirštantį. Jis turi biaurią limpamą ligą, su kuria nepriimama į 
kalėjimo ligoninę. Guli savo celėje vienas, apleistas. Matilda su 
savo nosine šluosto jam labai nešvarų veidą, pila į burną kelius 
lašus pieno ir, prisilenkus prie pat ausies, nes jįs labai-kurtas, 
kalba apie Jėzų, kurs ir dėl jo yra šiandien atėjęs į žemę.

Paskui ji eina pas dūkstantį jaunikaitį. Sargai įspėja, kad 
dėl vienos smarvės ten esą baisu ir koją įkelti. Ji ätsako, kad 
jei taip, tai ji juo labiau turinti ten būti.

Jai įėjus, kalinys žiūri į ją susigėdęs ir sako, kad čia ne 
vieta jai būti, nes oras esąs baisus. Bet ji atsako, jei jis galįs 
čia ištverti, tai ir ji galėsianti pabūti valandėlę. Ir ūmai jis sako:

— Prašau atleisti, kad aš taip blogai elgiausi. Aš pats esu 
kaltas, kad čia pas mane taip biauru.

Matilda stovėdama vienoje vietoje, kalba jam malonius ir 
džiaugsmingus žodžius.

Palūkėjęs jis klausia, kaip tai galį būti, kad ji apsieinanti 
su juo, kaip su žmogum, kaip su sau lygiu. Ji atsako:

-- Juk ir esi žmogus. Ir nors taip ‘bjauriai ištaisei savo 
kambarį, aš dėl to matau tamstoje daug ko gero ir gražaus. 
Tik turi leisti tai pasirodyti.

Ar tamsta manai, kad Dievas gali padėti kiekvienam 
žmogui? - klausia jis. ,

7



Matilda Vrede. . ■ S  39

... — Žinoma.
— Tai ar pasimelsite, kad Jis gelbėtų mane?
— I š vi sos širdies,
— Matot, man dabar užėjo toks troškimas, kad koks geras 

žmogus tartų Dievui ką nors apie mane, gerai pasimelstų už 
mane atsiklaupęs.

— Dievas girdi mus taip pat, ar mes stovime, ar sėdime— 
atsako ji skubiai.

- Taip, bet kai kas meldžias atsiklaupęs, tai, rodos, ir 
malda rimtesnė.

Matilda kaip tik turi apsivilkusi naują rūbą. Ji nusimano, 
kad jos pirmoji, nejučiomis atėjusi mintis buvo apie baisias ce
lės grindis ir naują rūbą. Sąžinė ją griaužia, ir užsimerkus ji 
klaupias toje pačioje vietoje, kur stovėjo, ir meldžias už kalinį.

Pabaigus jai, jis sako:
— Dabar aš jaučiuos lyg ir galįs tikėtis, kad iš manęs dar 

gali išeiti geras žmogus.
Juodu persiskiria susiprietėliavę. Ir — tikras stebuklas — 

ant jos rūbo nėra nė vienos dėmės.
Dabar pas Bjorklund’ą.Kaip tik sargai nori jį gabenti į rūsį. 

Bet Matilda, atsistojus pas celės duris, sako:
— Ne. Šiandien Kūdikėlio Jėzaus diena, šiandien niekas 

nėra gabenamas į rūsį. Dabar aš noriu ten įeiti.
Sargai pasvyravę daro duris. Ir ji tuojau pat sako:
— Būk ramus, Björklund’e, tai aš.
— Ar kiti yra? — rėkia banditas. — Tegu jie saugojas L Aš 

juos užmušiu! .
-• Ne, niekas neeina su manim — atsako Matilda. Ir įėjus 

į celę, klausia:
— Kas gi jums pasidarė, Björklund’e?
— Aš prisiekiau, kad šiandien čia vienas turi netekti gy

vybės! — ,rėkia jis mosuodamas peiliu.
— Aš netikiu tuo — atsako ji ramiai. — Nes juk šiandien 

Kalėdos. Tad šiandien tikrai niekas negali apie tai mąstyti atimti 
kam nors gyvybę. Juk šiandien kaip tik atėjo gyvybė į žemę iš 
dangaus, ir Dievas nori mums visiems duoti gyvybę — naują, 
gryną gyvybę, kad galėtumęm nueiti pas Jį... O dabar atiduok 
man peilį... prašau.

— Ne, aš to nepadarysiu! Juk tamsta visados sakai, kad 
reikią laikyti žodį, o aš prisiekiau, kad neišleisiu iš rankos to 
peilio nepavartojęs jo prieš ką nors.

— Labai man malonu girdėti, kad esi pasiryžęs laikyti žo
dį. Taip ir reikia. Bet pagalvok: juk šiandien Kūčios. O kad taip 
duotumei man tą peilį Kalėdų dovanų? Kepėjas dovanojo man 
pyragą — su kiaušiniais ir cukrum — tai tamsta galėtumei do
vanoti nors tą peilį. v

Kalinys nutyla ir kiek aprimsta, bet vis nesutinka.
— Ne! Neduosiu! neduosiu!
Matilda sako:

8



40 Matilda Vrede.
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— Na, ne tai ne. Bet — jei aš iš tamstos peilį atimsiu, 
tai juk nesulaužysi savo žodžio?

— Ne... bet... _ ■
— Ištiesk ranką — liepia Matilda — aš pabandysiu.
Nejučiomis jis tiesia ranką. Matilda, paėmusi ją, stengias 

atlenkti vieną jo pirštą. Bet jis tuojau vėl jį sulenkia.
— Ne, ne — sako ji—aš statau sąlygą, kad tamstai nevalia 

atgal sulenkti mano atlenktų pirštų. Kitaip aš čia perilgai už
truksiu. Dabar bandysiu dar kartą.

Nenorėdamas kalinys gauna šypsotis, kai ji iš naujo sten
gias atlenkti pirštus. Juk čia kaip koks žaidimas. Seniai, seniai 
jis yra žaidęs... Bet juk šiandien Kūčios...

Atsargiai Matilda atlenkia visus pirštus.
— Jau! Gerai. Dabar jau galiu paimti peilį. Pati atimu jį 

iŠ tamstos, tamsta man jo neatidavei. Paskui atsisėdus šalia ka
linio, ji ilgai, meiliai kalbas su juo. Jai išeinant, banditas visai 
ramus ir giedras, kaip vaikas.

Koridoriuje ji sutinka sargą, kuriam atiduoda peilį ir sako:
— Neskųskit Björklund’o dėl peilio, prižadėki! man, ties 

juk šiandien Kalėdų vakaras. Björklund’as nori būti geras žmo
gus, visados laikąs savo žodį. -

Sargas šypsosi. Jis netiki’ Björklund’o pasiryžimu. Bet šį 
kartą dovanos. Juk Kalėdos.

O Matilda eina toliau, iš celės į celę. Visi jos laukia. Kiek
vienam ji taria meilų žodelį, duoda dvasiškų skaitymų, sveikina 
Kalėdų sulaukus. O vakare, baisiai pailsusi, vos tepaeinanti, grį
žta į savo atskydą kambarėlį. Ji viena, toli nuo savųjų, bet jai 
linksma ir ramu, nes į tiek niūrių širdžių ji įleido džiaugsmin
gosios naujienos spindulėlį.

Kakolos kalėjime, viršum kepyklos, buvo didelis kambarys 
pastogėje. Nejaukus, biaurus.

Vieną lytingą, šaltą rudens vakarą 150 kalinių, pabaigusių 
dienos darbą kasyklose, suvarė į tą pastogę ir leido ten pasil
sėti lig vakarienės. Jie pakabino pasieniuose savo šlapias skran
das. Iš jų eina žvarbus dvokas. Oras toks biaurus, kad sunku 
kvėpuoti. Kelios lempelės skurdžiai dega, nepajėgdamos nušvie
sti didžiulio ruimo. Pilka, niūru, nejauku. Kaliniai vieni sėdį su
niurę, kiti žiauriai juokias ir pasakoja nešvarias istorijas. Urnai 
nuo laiptų atsiliepia malonus, skardus balsas:

— Labas vakaras, vyrai, labas vakaras!
Kas čia? Kaliniai netiki savo akimis. Kaip jai atėjo į galvą 

lipti čia tokiais staigiais laiptais? Ir kaip ją čia įleido sargai?
Sargai, žinoma, norėjo ją sulaikyti, : bet ji visados padaro, 

ką mano esant savo pareigą. Ji eina-į kalinių tarpą. Kaliniai bu
riąs aplink ją, vienas ima nuo jos apsiaustą, kitas kepurę, visi 
nori kaip nors patarnauti.

9
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~ Tai čia jūs sėdite ilsėdamies po darbo — sako ji. ~ 
Ar galiu pasėdėti su jumis valandėlę? Ar norėtumėt paklausyti 
pasakų? Ar norit, kad pasekčiau?

— Je, je, je! atsako visi ir keliems, dar nesiliovusiems kal
bėjus draugams, energingai liepia nutilti. Ir rodos, kad tai ne tie 
patys žmonės, kurie ką tik grubi joniškai juokės ir kalbėjo nepa
dorias kalbas.

O Matilda pradeda:
— Štai atėjo man į galvą istorija apie vieną žvejį, kurs 

viena rytmetį pajūryje valė savo tinklus.
Buvo graži, saulėta diena, ir besidarbuodamas jis pamatė - 

jauną, stiprų erelį nusileidusį visai arti ant akmenų krūvos. Jis 
buvo nepaprastai gražus ir žvejys grožėjos jo didingumu. Bet 
ūmai erelis smarkiai pasipurtė ir šovė, lyg strėla, aukštyn į dan
gaus mėlynę. Jis kilo vis aukščiau ir aukščiau. Atrodė, kad jis 
nori nulėkti tiesiai į saulę. Netrukus jis juodavo, kaip mažas 
juodas taškelis, šviesiame rytmečio danguje.

Bet paskui tas taškas vėl ėmė eiti didyn ir didyn —■ žve
jys pamatė, kad paukštis leidžias žemyn. Bet tai nebuvo ramus 
leidimasis, sparnams ritmingai plasnojant. Žvejys aiškiai numanė, 
kad paukštis nebepasilaiko aukštybėse. Jis kriste krito ant že
mės... ir pagalįau nosarais puolė į vandenį, per kelius metrus 
nuo kranto. Žvejys įšoko į laivą, priplaukė erelį ir pasiėmė į 
laivą. Bet paūkŠči ų karai i us buvo nebegyvas. Apžiūrėjęs jį, žve
jys rado mažą angį, įsisiurbusią į erelio krūtinę. Paukščiui bėsilsint 
ant akmenų krūvos, gyvatė įšliaužė į jo plunksnas, ir jos nuo
dingas gylys padarė galą didingam skrendimui į padanges, jė- 
gingai, jaunai gyvybei.

Kodėl erelis pametė tyrą, skaidrų orą, aukštas kalnų viršū
nes, kur buvo jo tėvynė, ir nusileido taip žemai žemai, kur ty
kojo savo grobio gyvatė? Tai buvo jam mirtis.

Valandėlę patylėjus, Matilda-klausia:
— Ar pasakyti, ką aš mąsčiau išgirdus tą pasakojimą?
— Prašom, prašom pasakyti! — girdėti iš visų pusių. '
— Matot, man rodos, kad mes visi buvom kiek panašūs 

į tą erelį, tuomet, kai buvom jauni ir gyvenimas šviesus ir daug 
žadąs stovėjo prieš mus. Mes taip pat norėjom kilti aukštyn, 
norėjom pasiekti didelius dalykus. Mes ilgėjomės viso, kas buvo 
gryna ir šviesu, ir jutom, kad šviesa yra mūsų namai ir tėvynė.

Bet žemai, tamsiuose plyšiuose tarp akmenų, glūdėjo gyva
tės, tykodamos mūsų. Ir bloga buvo tai, kad mes ten žemyn nu
sileidome ir atsisėdome. Užmiršome skristi aukštyn, užmiršome, 
veržtis į šviesą. Vieni iš mūsų tarpo pailso, kiti aptingo, nebe
norėjo pasistengti... dar kitus rišo prie žemės žemiški gėriai. 
Mes pasilikom žemumoje. Ir atšliaužė gyvatės ir įkando mus. 
Įkando mums į ranką, į koją ar į širdį. Mes rasit ir bandėm vėl 
pakilti, bet nebemokėjom. Tegalėjom vien leistis—leistis žemyn. 
Ir po savim matėm ūžiančią mirties jūrą, kuri jau laukė mūsų 
praryti. . -
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Žvejys negalėjo beišgelbėti vargšą jauną ėrelį, jis tega
lėjo įsitikinti, kad jis nebegyvas ir, rasit, pasigailėti jo. Bet žiū
rėkit: yra ištiesta ranka, kuri gali mus išgelbėti. Mums gali būti 
pagalba nuo gyvatės gylio, mums gali net taip atsitikti, kad ir 
vėl galėsime lakioti, nors mūsų sparnai ir labai buvo sulaužyti.

Bet turime visados atsiminti nenusileisti į žemas, pavojin
gas vietas. Turime prisispausti ir tvirtai nuspręsti, kad norime 
kilti aukštyn. Ir pirmų pirmiausia turime pagriebti ranką, į mus 
išsitiesusią.

Argi nepasistengsime, kad galėtumėm vėl taip lakioti, kaip 
kitados, kol buvome jauni? Argi ne pabandysime ir neištesė 
sime, kol visai pakilsime į šviesą?

Ir vėl aplinkui girdėti iš daugelio lūpų:
— Taip, taip — norime!

Visi, visi tie žmonės, aplink Matildą susibūrę, tai nelaimin
gi, gyvatės įkąsti ereliai. Bet Matilda nesiliauna tikėjus, kad ateis 
diena, kada jie įsigys naujų jė jų ir pakils plasnodami sparnais, 
kaip ereliai. * *

Tokiu tad būdu darbavos Matilda Vrede kalinių tarpe, ir, 
be abejo, niekas kitas nėra labiau už ją nusipelnęs to gražaus 
vardo „kalinių angelas ir prietėlė“. Ir štai po tiek metų tokio 
sėkmingo darbo ji susilaukė, kad ją atskyrė nuo tų, kuriems 
ji paaukojo savo gyvenimą. Tai atsitiko 1913 m. Žinoma, ne 
staigiai. Iš pat savo darbavimos pradžios ji gavo kovoti su dau
gybė kliūčių. Įvairios jėgos nesiliovė stengusios!, kad jos dar
bas būtų susiaurintas arba visai sustabdytas. Priežastis buvo ta, 
kad Matilda, nuolat belankydama kalėjimą, pamatydavo daug 
dalykų, kurių būti neturėjo, ir ne visados apie juos tylėdavo. 
Dažnai ji nurodydavo direktoriui ir kitiems kalėjimų valdinin
kams visokius neteisėtumus ir apsileidimus. Daug buvo patai
syta, bet daug paliko, kaip buvę.

, Kakoloje, kur ji daugiausia darbavos, ją ypač piktino ligo
ninės netvarka. Nieko nepešus pas kalėjimo vyresnybę, ji pasi
skundė vienam daktarui, o tas parašė apie tai straipsnį į laik
raštį. Pasėka buvo tokia, kad blogumus pataisė, bet ant Matil- 
dos dar stipriau ėmė griežti iltį. Netrukus atėmė iš jos kam
barį, kurs buvo jai pavestas direktoriaus bute, kai ji atvažiuo
davo į Abo. Paskui santykiai ėjo vis blogyn ir galų gale buvo 
jai paskelbta, kad leidžiama kalbėtis su kaliniais tiktai prie liu
dytojų. Tos sąlygos ji negalėjo priimti. Ji pareiškė:

— Ką aš sakau savo kaliniams, būtų galima drąsiai pa
skelbti turgavietėse ir duoti spręsti visam pasauliui. Bet nieka
dos nesutiksiu versti nelaimingus žmones, kad kitiems girdint, 
atidarinėtų savo Širdis ir iškraustytų savo rūpesčius.

Ir Matilda gavo liautis lankiusi kalinius. Ji gerai numanė, 
kad to kaip tik ir norėta.
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Jos pusėje atsistojo ne tik jos prieteliai kalėjime ir šiapus 
kalėjimo sienų, bet beveik visa suomių spauda, Ir švedųJaik- 
kraščiai reiškė pasipiktinimą kalėjimo vyresnybe, aukštai iškel
dami Matildos nuopelnus,

Lengva įsivaizduoti, koks skaudus smūgis tai buvo Matil
dai. Dabar ji ėmė darbuotis atlikusių bausmę nusikaltėlių ir ka
linių giminų tarpe, bet jos širdis vis lėkė pas vargšus, tebesė
dinčius už storų kalėjimo sienų.

Tos vienos nelaimės neužteko. 1914 m. mirė jos mylimoji 
sesuo Elena, kuri per visą gyvenimą buvo Matildai geriausia ' . 
įmote. O netrukus po to prasidėjo Didysis karas. Jau paau
kojusiai savo gyvenimą nesti žmonėms ramybę, taikinti žmones 
su kits kitu, buvo tai skausmas, beveik nepakeliamas. Pro savo 
kambario langą ji matė jaunuolių pulkus, sunčiamus į baisiąją 
karo skerdyklą. Ji nemiegojo kiauras naktis, melsdamos už juos 
visus.

Jai buvo labai gaila ir arklių, kuriuos ji visados taip mėgo. 
Pas manežą dažnai būdavo sustatyti arkliai, paskirti į frontą. 
Matilda kasdien eidavo pas juos ir kalbindavo juos.

— Juk jie nesupranta rusiškai — sake ji —- ir tai jiems sun
ku. Mano suomišką kalbą jie tuojau supranta, ir man sušukus: 
„Sveiki, jūs vargšai, vargšai arkleliai!“ ~ jie visi kreipia į mane 
galvas. Visi tie sielvartai stipriai pakirto jos menką sveikatą. 
Kelerius metus ji nuolat sirgo ir buvo; beveik marinama.

O paskui užsidegė rovoliucija. Rusų kareivių būriai, įsi
veržę į Kakolą, nuginklavo sargus, paleido» savo tautiečius, po
litiškų kalinių padedami išpančiojo visus kitus kalinius ir priža
dėjo netrukus visai juos išvaduoti.

Vartai stovėjo adari ir daugelis kalinių norėjo bėgti tuojau. 
Bet protingesnieji polįtiški kaliniai ėmė aiškinti tokio žygio ne
atsargumą, patardami palaukti amnestijos. Jiems pasisekė įtikinti 
anuosius O direktoriui jie pasakė, kad laidoją Kakolos tvarką, 
jei jiems būsią leista elgtis laisvai. Jie norį dabar eiti į miestą 
pasitarti su darbininkų ir kareivių tarybomis, bet paskui grįšią.

Išsigandęs dirėktorius leido jiems viską, tik nurinkęs visus 
kalinius, prašė ramiai laukti amnestijos. Tad Kakoloje buvo tik
rai pavyzdinga tvarka, nors Abo mieste virė revoliucija.

Bet amnestijos vis nebuvo. Tuomet kaliniai parašė Matil
dai į Helsinkį, prašydami padaryti, ką ji gali, kad amnestija ateitų 
greičiau. Be to, keli politiški kaliniai patys atvyko pas ją su 
prašymu vėl imtis darbo kalėjimuose, o iš Abo ji gavo adresą 
su 725 kalinių parašais, kur buvo tokie žodžiai: „Atvažiuokite 
greit! Stipriai ilgisi tamstos ir laukia Kakoloje žemiau pasira
šiusieji“. Naujai paskirtasis direktorius pridėjo dar ir nuo savęs 
nuolankų prašymą.

Matilda, žinoma, negalėjo nesutikti. Ji parašė vyriausiajam 
'kalėjimų inspektoriui, prašydama pranešti savo direktoriams, kad 
ji vėl imsianti lankyti kalinius, kaip pirma. Paskui nuvažiavo į 
Kakolą.
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*. Kaliniai, kaip beįmanydami, pasistengė ją sutikti. Trys Šim
tai išsirikiavo kieme ir padainavo. Ji prabilo į juos dėkodama, 
bet susijaudinimas neleido jai kalbėti. Bematant vienas kalinys 
atnešė kėdę, užtiestą baltu rankšluosčiu, prašydamas ją atsisėsti, 
o kitas padavė raudonų rožių bukietą, užaugusių Kakoloje. Ka
liniai padainavo dar dvi dainas, paskui, paėmę kėdę su sėdinčia 
joje Matilda, nešiojo ją po visą kalėjimą šaukdami: „Eläköön!“ 
(valio). Ryto metą ji ėmė vaikščioti po celes. Tarp kalinių buvo 
vienas, Punka, kurs per penkerius metus sėdėjo surakintas „di
džiaisiais geležiniais“. Dabar, revoliucijai atėjus, draugai išpan
čiojo ir jį. Jis pagrobė Matildos rankas ir sušuko:

— Dabar Dievas pats atkeršijo, nepadedamas Punkos!
/ Ir pasakė, kad nuo to laiko, kai Matildai uždraudė lankytį 
kalėjimus, jis vis mąstęs apie kerštą.

Ji atsakė meiliai:
■-—Apie tai mes dabar nebegalvosime. Esu labai dėkinga, 

kad galiu vėl čia būti, netemdykime savo džiaugsmo, atsiminda
mi praeitį.

Tą dieną Kakolos kaliniai dovanojo Matildai aukso meda
lioną ir sidabro taurę. / Jų atstovas pasakė tokią kalbą:

— Tat yra dėkingumo ženklas nuo kalinių tai, kuri gavo iš
gerti skausmo taurę ir kurios meilės darbas buvo sustabdytas 
didžiųjų ponų,

Matildai buvo labai nemalonu, kad neturtingi kaliniai išleido 
dėl jos savo vargingai sutaupytus skatikus, ir karštai dėkodama, 
ji kiekvienam nusiuntė po 5 markes. Tokia suma stipriai ištu
štino jos iždą ir ji gavo atsisakyti nuo daugelio savo reikalų 
patenkinimo.

Pagaliau atėjo amnestija ir kaliniai buvo paleisti. Tuomet 
jie būriais ėmė eiti pas Matildą nuo ryto lig vakaro. Visi jie 
buvo labai reikalingi pinigų drabužiams ir darbo įrankiams. Ma
tilda iš visos Širdies norėjo juos sušelpti, bet jos lėšos buvo 
per menkos. Ir tai buvo jai labai sunku.

Kartą ji vaišino kava tris buvusius kalinius. Vienasbeką- 
snodamas pyragą tarė gėrėdamasis:

-- Laisvė yra gražus dalykas. Bet vis dėlto Matilda Vre
de yra geriausis dalykas pasaulyje. Ir tiems daug ko reikėjo 
būtinai. Po kavos Matilda tarė, kad esanti labai pailsusi ir ne
sveika ir dėl to negalinti eiti su jais į banką pasiimti pinigų, ku
riais norinti juos sušelpti. Bet štai duodanti jiems savo, banko- 
knygelę, tegu jie patys einą ir pasiimą, kiek reikią. Bet tik tam, 
kas reikalingiausia, nes tegu jie neužmirštą, kad tų pinigų turi 
užtekti dar daugeliui kitų.

Be galo džiaugdamies ir didžiuodamies Matildos pasitikė
jimu, jie išėjo su knygele. Praėjo viena diena, antra, trečia — jų 
vis nėra. Matilda jau ėmė nerimti. Bet ketvirtą dieną jie parėjo 
ir atsiprašydami paaiškino:

— Lig šiol mes niekados nebuvom turėję rankoje banko 
knygelės ir nė manyti nemanėm, kad kas mumis kuomet nors
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taip pasitikės. Dėl to visi norėjom ją turėti. Ir nutarėm, kad 
kiekvienas laikys pas save knygelę vieną naktį tai ir išėjo 
taip ilgai. To pasitikėjimo jie neapvylė: tikrai tępąsiėmė tiek, 
kiek būtinai reikalavo.

■ Vieną vakarą, atėjo pas Matildą kėli anarchistai. Norėdami 
patraukti ją į savo partiją, jie ėmė dėstyti jai savo mokslą. Ji 
leido juos išsikalbėti, paskui tarė:

— Dabar pasukit savo kėdes, kad galėtumėt pamatyti pa
veikslą ties mano rašamuoju—stalu. Tai ir yra visas mano atsa
kymas.

peveiksle buvo Kristus, žiūrįs į Jeruzalę nuo Alyvų kalno 
nakties metu.

— Anarchistai — kalbėjo toliau Matilda — štai matote Po
ną, kurį aš seku. Ar Jo mokslas sutinka su jūsų? Visas Jo 
gyvenimas buvo — duoti, duoti. „Duoti geriau, negu imti“ — 
yra pasakęs Jis pats. O jus? IŠ jūsų žodžių matytį kad jūsų 
vyriaus io j i mintis yra imti. Tad čia yra pamatinis skirtumas. 
Aš negaliu prisidėti prie jūsų, nes mano Viešpaties mokslas sto
vi taip aukštai viršum jūsų mokslo, kaip dangus, ir lygiai tiek 
pat yra geresnis ir gražesnis. Bet laukiu, kad jus pereisit į 
mano pusę.

Anarchistai tylėdami išėjo. Tačiau vienas atsikreipęs tarė:
— Rytoj aš vėl ateisiu — bet ateisiu vienas.

(B. d.). 
■ , 1

» * . .

Jonas Jablonskis
A. Mažylytė

(Atsiminimai)
Ir vėl vienam atgimstančios Lietuvos tėvui kapą aptaisėme 

gėlių vainikais. Mirtis jo, ilgus metus dideliai sergančio, tikėta, 
bet vistiek labai skaudi, nes kasame į duobę senelį, kelis de
šimtmečius budėjusi mūsų gyvojo žodžio židinio sargyboj. Jau 
sakome, Lietuva turėjo garbingą vyrą Joną Jablonskį, kurs jai 
atgimstančiai įdavė į rankas svarbų gyvavimo įrankį, — sukul
tūrintą lietuvišką kalbą.

Skaitėme jo biografiją, žinome jo darbus, matėme tūkstan
čius žmonių atėjusių pareikšti jam pagarbą laidotuvių dieną, —4r 
keletas praeities atsiminimų sako, kad stovime prie grabo mums 
mielo žmogaus. \

Voronežas, 1918 metai. Kelios gimnazistės susitarėme ne
įsivelti labai į audringos Rusų revoliucijos, tiek užkrėtusios mok
sleiviją, pergyvenimus, bet geriau pasinaudoti arti buvimu prie 
mūsų didžiųjų kalbininkų ir pramokti gražiau savo gimtąją kalbą. 
Mokėmės vertimus darydamos. Vertėme pasakas. Jas taisydavo p. 
Balčikonis. Retkarčiais tekdavo būti ir pas Jablonskį. Oerai atši-
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menu jo širdingus pakalbinimuš ir tai, kad jis dar galėjo veda
mas viena koja atsiremti j žemę.

Bemaž po trejų metų, 1920 m. pabaigoj, buvau Švietimo 
Ministerijos pasiųsta pas Jablonskį pasimokyti, o paskui dirbant 
keleris metus Knygų Leidimo Komisijoj, taisant rankraščius ir ko
rektūras, dažnai tekdavo kreiptis į Profesorių įvairiausių nurodymų.

Treji metai jau buvo jį ląbai pasendinę. Visai paliego, — 
nebevaldė abiejų kojų. Gyveno tuomet J. Jablonskis Seimo ir 
Vilniaus gatvių kertiniuose namuose. Butas kuo kukliausias. 
Vienas kambarys erdvesnis tai jo su vienu sūnum miegamasis, 
tas pat darbo ir svečių kambarys; mažas kambarėlis p. Jablon
skienės ir tik keliems žmonėms nedidelis valgomasis, jie abu 
pereinami. Trilypiam reikalui skirtajame pailgame kambary prie 
sienos prieš įeinamąsias duris, netoli nuo jų, skersai kambarį 
dvi lovos; viena didesnė Profesoriaus, kita mažesnė žema sū
naus. Tarp lovų pailgas švariai užtiestas staliukas, dažnai visas 
knygomis apkrautas, o gale kambario didesnis paprastas žaliu 
popierių aptiestas darbo stalas. Stalo abu galai apkrauti knygo
mis, įvairiais laikraščiais, ties viduriu buteliukas rašalo ir du me
diniai plunksnakočiai; vienoj stalo qusėj kėdė, kitoj pusėj pats 
Profesorius priyežamas nuo lovos aukšta pintine atloša vežimėly. 
Langai apkrauti" knygomis. Sienos plikos, tik prieš darbo stalą 
nedidelis kun. Jauniaus portretas. Panašus kuklumas buvo ir 
kitų buto kambarių. Apie 1921 m. Velykas dar atsirado Jablon
skio kambary vienas didesnis stalas ir medinės kvadratais su
skirstytos apie metrą aukštumo lentynos. Tada ant langų knygų 
dažniausiai visai nebūdavo, ant stalo jų taip pat sumažėjo^ Gre
ta jo kambario auditorija, kurioj po kelias valandas į dieną kelia 
triukšmą dvimečių mokytojų kursų mokiniai. Į šią auditoriją ir 
Profesorių nuveždavo rateliuose skaityti paskaitų studentams. 
Namai neramiausioj miesto daly, langai į neramiąsias gatves.

Ligonis, tokiose nepatogiose sąlygose gyvenęs, kasdien 
apie pusiau devintą jau privežamas prie darbo stalo. Laikas ligi 
14 vai. skirtas rašyti. Pats jau ir tada rašydavo mažai, tik dik
tavo. O darbo visad turėdavo labai daug* Tiesa, nebuvo jis toks 
spartus darbe, kaip K. Būga, bet kas padaryta jau kartą galuti
nai pataisoms vietos nelikdavo. Visur precizija ligi mažiausio 
smulkmeniškumo.

Penkių valandų darbas kasdien pas Joblonskį nenuobodus. 
Retkarčiais dar tekdavo pridėti valandą kitą ir po pietų. Atvan
gos valandėlės lieka brangiais gyvenime atsiminimais. Jis mėg
davo pasakoti savo studentavimo, mokymo mokyklose laikų įvy
kius, atsitikimų su rusų vyriausybe, apie spaudos draudimo lai
kus, kaip jie gerbdavę senaisiais laikais spausdintą lotyniškomis 
raidėmis lietuvišką raštą, brangindami mažiausius spausdinto 
laikraščio gabalėlius; apie savo santykius su kunigais. Kai ku
riuos mėgdavo kartais pabarti už lenkiškus pamokslus, bet daž
niausia girdavo, ypač kun. Jąunių, ir daug dar gyvų tebesančių/ 
su kuriais pačiais ar jų raštais jam tekdavo susidurti.
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j. Jablonskis buvo knygos, bet — ir žmonių, žmogus. At
vira širdimi sutikdavo kiekvieną užeinanti svečią, o popiečio 
laiku jų turėdavęs sakydavosi labai dažnai. Be Terminologijos 
Komisijos posėdžių ir kiti jo svečiai juk būdavo kalbos reikalų 
interesantai. Jablonskis neišleisdavo nei vieno nepataręs, teisin
giau sakant, nepamokęs. Džiaugdavosi jei jo seni prieteliai ir 
Šiaip kelioms minutėms užsukdavo atlankyti. Pats tolerancijos 
pilnas atžvilgiu į kitus, mėgo tolerancijąJr kitų. Jis visuomet 
pasiruošęs reaguoti į kiekvieną mūsų kultūrinio gyvenimo aprai
šką. Kiekviena naujai išleista Lietuvos mokyklai skiriama knyga, 
jau yra ant prof. Jablonskio stalo, jo apžiūrėta, o dažnai dar ir 
parecenzuota. Jis seka periodinę spaudą, apie visuomenės gy
venimą žino daug. Sielojasi dėl kalbos reikalų ir dėl daug kitų 
mūsų tautos ydų. Vieną 1921 m. vasario mėn.dieną jis gauna 
pasiskaityti „Moters" naują numerį. Atėjus prieš 9 vai. į darbą, 
Prafesorius pasidžiaugia turįs naujos literatūros, parodo „Mote-

Oardine 1914 metais.^
Pirmoj eilėj iš kairės j dešinę: Žemaitė, velio- 

miesjauniausias sūnus, velionis; antroj eilėj: velio- 
nies našlė ir jų jaunesnioji duktė.

rį“ ir pradeda, savo papratimu vis perbraukdamas ranka kaktą, 
kalbėti apie lietuvių dabartiniais laikais dorovę. Pastebėjusi su
sijaudinimą, pasistengiau tuojau būti kuo mažiausia kalbi, nes 
žinojau, jog tuomet greičiau nutrūksta kalba apie jaudinamąjį 
dalyką. Šį kartą kalba nenutrūko. Ištisas penkias valandas, nuo 
9 ligi 14, kalbėjo jis apie mūsų tautos dorovingumo svarbą, apie 
moterų vaidmenį lietuvių gyvenime. Taip sielojantis Jablonskio 
dėl kalbos dalykų neteko matyti.

Pats menkai bepajudėdamas, buvo visad didelis judintojas 
kitų. Visad jaunas, visad pilnas entuziazmo. Dažnai mėgdavo 
pajuokuoti. Tai keli pavyzdžiai jo gražaus juokavimo: Turėjęs.
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A. a. prof. J. Jablonskio kapas.
vieną mokinį, geras buvęs vaikinas, mėgęs kalbą, išgirdęs iš 
žmonių, kad tam vaikinui labai parupusi jo juoda kepuraitė ant 
galvos, „jis, mat, niekaip nesupratęs, kodėl Profesorius visuomet 
tą kepuraitę dėvįs, ar nebūsiąs į kokią rabinų draugiją įsirašęs“. 
1921 m. G. Petkevičaitė (Bitė) švenčia 60 mėtų sukaktuvės. Prof. 
Jablonskis didelis prietelis pirmųjų lietuvaičių inteligenčių. Reikia 
sveikinti sukaktuvėmis. Šypsos, kažką, matyt, nori sakyt irjpa-
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galiau: „Nepatogu sveikinti Gabrielę 60 metų sukaktuvėmis. Pa
nelę — 60 metų sukaktuvėmis, nepatogu“.

1921 m. šv. Juozapas. Graži pavasario diena Š vietimo Mi
nisterijoj sumanyta Prof. Jablonskiui parodyti pavasarį. Atsiuntė 
automobilį ir pasiūlė jam važiuoti Juozų sveikinti. Senelis su
tiko. P. Jablonskienės nebuvo namie. Vyrai laiptais nunešė jį 
rateliuose į kiemą, įkėlė į automobilį, tuščius ratukus parnešėm 
atgal, o Profesorius paprašęs „pasakykit mano žmonai, kad Pono 
nėra namie, Juozus sveikina“, linksmas išvažiavo. Kartą svarsto 
auditorija, kaip būtų galima pasakyti lietuviškai žodį „revnovat“. 
Patylėjo, patylėjo Profesorius ir sako: „Aš senas, man tas žodis 
nebereikalingas, jums jauniesiems reikalingas, tai ir galvokit, kaip 
galėtumėt išsireikšti“.

Pas Jablonskį atėjimas visad laisvas—dieną durys nerakina
mos. Neretai pasibelsdavo į jo duris ir elgetos. Niekuomet nei 
vieno neišleido nesušelpęs. Tuojau prašo padėti atidaryti sta
lininką, nes paties ir rankos nebestiprios buvo, išima pinigą ir 
siunčia išmaldą prašančiam. Labai jam rūpėjo ir vargšų šelpimo 
sutvarkymo reikalas.

Gyvenimo vargai, sunki ilgametė liga jį labai buvo už
grūdinę; juo didesnė nelaimė aplankydavo Lietuvių tautą, juo 
tvirtesnis jis skubėdavo jai į pagalbą. Netekome Vilniaus, — 
Jablonskis pramato, jog jis mums greit nebus grąžintas, kalba 
apie reikalą budėti, auklėti jaunųjų ištvermingą pasiryžimą jį at
gauti. Netikėtai miršta K. Būga, — Jablonskis tą dieną ligi vė
laus vakaro dirba vienas, vos bepalaikydamas rankose plunksną, 
pats rašo jo nekrologą.

Visiems tiesus, visus mylįs, visus gerbiąs kaip žmones jis 
pelnė meilę, pagarbą ir gilų dėkingumą savo mokinių. Skaisčia 
mintimi, plačia dvasia, atsižadėjimu šios žemės patogumų, ne 
be nuoskaudos, žinoma, ir visai šeimai, jis pasistatė gyvos kal
bos paminklą ir padėjo didelį kertinį akmenį laisvos Lietuvos rūmui. ■ ■ '***,* , *-

O • • ’ • '

Katalikiškasis veikimas ir moterys
St. Ladygienė

(Pabaiga)..

Darbas visuomenės sudvasinimo linkme
Žmogaus kūnas be sielos — lavonas. Visuomenė be sie

jos mirusiųjų sala. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. O 
kur mūsų tarpe Dieviškoji siela — „Aš“? Mūsų išorinis pasau
lis kasdien neša naujų laimėjimų. Medžiagiškoji gyventojų bū
klė — visas kelias. Įsitikėjimas pilvui — visa tiesa. Tuštybė — 
gyvenimas. Prasivėrusi bedugnė tarp sielos ir išorinio gyvenimo 
ieško kas ją išlyginti galėtų. Išorinis gyvenimas dažnai atrodo 
Šaltas, šiurkštus, sustingęs, o vidujinis nustojęs tiesumo, iškreip-
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tas, išorinių aplinkybių lyg suvaržytas. Jo vidury atsistoja drun
gnas žmogus, kuriam nors kuolus ant galvos tašyk, o nesusi
jaudins dvasios reikaluose. Kas man darbo apie amžinybę, bet 
tik šiandien aš turiu ko pavalgyt. Kas man darbo apie kitų var
gus, skurdą, bet tik man nieks iš rankų duonos kąsnio neatima. 
Kas man darbo dėl vaikų auklėjimo, kaip aš augau, taip ir jie 
užaugs. Kiekviena nauja kilnesnė pastanga ~~ vargina. Kiekvie
na nauja pareiga — nekantrina. O išdava — neigimas visa ko, 
niekinimas visų, išskyrus save.

Ir kyla klausimas, ar neatsirastų pajėgos, įcuri tą savotišką 
sustingimą išjudintų, kuri paleistų iš alebastro baltos, nesutep
tos taurės brangių kvepalų kvapą, kurį suuostų drungnoji vi
suomenė, imtų juo gėrėtis, panorėtų jo įsigyti.

Ar moteriškoji pusė negalėtų teikti tą kvapųjį gaivinantį 
orą mūsų troškiam gyvenimui?

Juk moteriai yra pavesta jos prigimtim saugoti vidujinio 
gyvenimo augimą. Juk ji yra atsakominga už žmoniškumo išsi
vystymą žmonėse. Juk jai privalėtų rūpėti, kad ūkininkas nepa- 
sinertų visus sielos reikalus užmiršęs į savo ūkio rūpesčius, 
kad darbininkas nepalydėtų savo sielos į socializmo rojų ne
suradęs namuose reikiamos pusiausvyros ir sielai atpildo, kad 
valdininkas nepamirštų gyvenimo tikslo ir prasmės po savo dar
bo išeidamas į kino, į klubus ir kitur, kad visuomenės darbi
ninkas pasisekimo aistrų pagautas nedovanotų savo sąžinės lai
mėjimams. Juk tai vis puiki apaštalavimo proga. Pirmasis šioj 
srity darbas, tai tylus dvasios gyvenimas pas save. Stipri idealų 
meilė, gilus jautrumas. Moteris čia bus tylus angelas sargas, 
pavyzdžio apaštalas. Bet to maža. Gerosios dvasios tik saugoja, 
bet nesudvasina. O reikia iššaukti dažnai snaudžiantį aktingumą 
ir visa, kas galima, daryti tam, kad sielai, tai vienintelei dievišku
mo žymėj žmoguje, neleistų užtrokšti išoriniam judrume, ar pa
skęsti drungnume. Sultingas vaismedis, pasodintas plikam lauke, 
audrų ir vėjų blaškomas, be užvėjos, be atramos nyksta, lūžta. 
Lygiai taip pat ir siela audrų ir vėjo blaškoma nyksta. Moterys 
turi sudaryti palankią aplinkumą, jaukią sielai užvėją, privalo 
pastiprinti, patvarkyti. Kai nusibosta išorinio gyvenimo yiešpa • 
čiui ir jo darbai ir jo vyriškos pramogos — girtavimas, kortos, 
jie ieško to, ko savyje tą valandą neturi — švelnios sielos, mo
teriškos sielos, kuri užuot svaigindama raganiškais burtais, at
rastų būdus parodyt pamestąjį kelią, prarastąją tiesą, atnaujinti 
gyvenimą. Jeigu moterys tą savo uždavinį pusiausvyros suda 
rymo linkme, visuomenės sudvasinimo linkme planingai vykdys, 
tai jos paruoš dirvą, kurioje katalikiškasis veikimas galės tarpti. 
Dirvonai dar neišplėšti, Juos šioj srity reikia nors rankomis 
imt plėšyt, kad darbo sunkumas duotų didesnį jo įveikimo 
džiaugsmą.

Šeima
Šeimoj moteris turi didelės galios. Ji šeimai aukoja visą 

save, o didžiausis jos/ įsineštinis turtas yra širdis. Toji
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širdis negali būti narvely uždarytą, bet privalo spinduliuoti mei
lę. Meile savo vyrui, su kuriuo bendru darbu privalo ruoštis į 
dangaus Šeimą. Meile savo vaikams, iš kurių turi sukurti meniš
kus kūrinius, kiek galima tobulesnius ir kūno ir sielos atžvilgiu. 
Kūno atžvilgiu reikia paskelbti griežtą kovą su vaiką mirtingu
mu. Motinos nusideda neširOpindamos pasimokyt vaikus augin
ti. Jeigu rūpinasi gyvulių maisto gerinimu, ruošiami jiems kul
tūringi tvartai ir p., o vaikas tas brangiausias žemės turtas pa
liekamas augti blogiausiose sąlygose, tai nusižengimas šau
kiąs keršto danguje. Iš vienos pusės motinos inteligentės, dak
tarės ir daktarai ir visi kitų kas nusimano, privalo motinas mo
kyti vaikus auginti, iš kitos pusės tos, kurios mokomos, turėtų 
atsižadėti tamsaus nenoro priimti patarimus. Nes sveika auganti 
visuomenė kūnu, bus žymiai sveikesnė dvasia. Sis klausim 
mums opus, užtat jis statomas į apaštalavimo darbų eilę. Sale 
kūno eina sielos dalykai siekią amžinų tikslų. Kai kūnui reika
lingas auginimas, tai sielai — auklėjimas. Auklėjimui šeimose 
pirmas balsas tenka motinai. Ji didelę ir svietišką ir bažnytinę 
misiją atlieka patiekdama valstybei piliečius ir dangui gyvento
jus. Tą pareigą ji gerai gali atlikti tik suprasdama didelę atsa
komybę. Motina daugiausia turi progos įskiepyti gilią Kristaus 
meilę. Ji gali mažytę liaunią sielą išauklėti didele sau ir ki
tiems, kuri mokės ir Dievą ir žmones mylėti ir aukosis ten, kur 
iš jos bus aukos reikalaujamą. Auklėti moters tiesioginė ir pla- 
Čiausioji misija, Ir jeigu šiandien katalikė moteris nesidomi auk
lėjimo klausimais, jeigu jai nerūpi kaip reikia nugalėti žmoguje 
laukinis žvėris, kad vieton visų įgimtų blogybių, suklestėtų kil
niosios dorybės, ir jeigu to darbo kasdien i neseka, pašvęsdama 
visą laiką ir visus rūpesnius} vien medžiaginei gyvenimo pusei, 
tai neatlieka savo pirmosios pareigos, rūstina Dievą ir žmones. 
Geras šventas žmogus negimsta. Jis išauga į šventąjį, jei jau - 
įdiegta kilnumo meilė ir jei Dieviškoji malonė aplanko. Motinai 
neteks atsiskaityti už paklydusią vištą, ar nenutikusią kepa nt duo
ną — bet pirmon rankon už suklydusį vaiką už jo sielą- Kata
likiškasis veikimas moterų tarpe turėtų eiti stipria auklėjimo 
reikšmingumo propaganda ir pačių auklėjimo būdų nurodymu. 
IŠ suaugusio žmogaus sunku kas padaryti. Užtat iš vaiko, kaip 
iš vaško, ką nori gali nulieti.

į patį pirmąjį tikybos pirmamokslio pas tatytą klausimą kam 
gyvename ant Žemės, randame atsakymą: „kad vykdydami' Die
vo valią nueitumėm į dangų". Išmokti tai atsakyti yra pigu. Ka
talikiško veikimo uždavinys jsąmonint augintojas auklėtojas, kad 
jos augindamos žmogų, privalo jį paruoši vykdyt Dievo valią 
ir ne juokais parengt kelionę į Dangą. Vykdyt Dievo valią reiš
kia daryt visa tai, ką Jis liepia savo įsakymais, visa tai, ką Jis 
išmokė daryt per savo Vienatinį Sūnų, duodamas mums nepa
mirštamą pavyzdį. Ką Sūnus mokė randam surašyta Evangelijose, 
jose kiekvienas puslapis yra gyvenimo mokykla, Kiekvienas žo
dis -- gyva Kristaus kalba. Evangelijose rasim ir auklėjimo mo-
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kyklą, nes jei jų laikysimės — tikrai blogų žmonių neišauklė- 
sim. Gaila, kad Evangeliją skajtymas užmirštas, retai bevartoja
mas. Moterys galėtų grąžinti Šventajam Raštui prideramą vietą 
šeimose, ir kaip tikros apąštalės galėtų skelbti gerą naujieną.

Šalę bendrų auklėjimo žinių ir auklėjimo darbo trūkumų 
tenka prisiminti nepakenčiamai blogą religinį auklėjimą šeimo
se. Vaikutis dažnai sodinamas prie nesuprantamos jam malda
knygės, rykštėmis, grąsinimais verčiamas kartoti poterius, kurių 
prasmė retai tėra vaikui išaiškinama. Moterys turi būti persisun
kusios gilia Dievo meile ir, jei ne aiškinimais, tai bent gyvu ti
kėjimu ir jautria Širdimi turėtų perduoti tai, kas jai brangu. Ir - 
ne tik tai, bet dar daugiau. Juk svarbu vaikas įtikinti, kad Dan
gaus Tėvas ir Dangaus Motinėlė yra tūkstančius, šimtus kartų 
geresnė už šią motinėlę, kuri juos ir rengia ir maitina ir pamy
luoja. Kad žemės motinėlė Šiandien yra, ryt gali jos nebūti ir 
kad tik Dangaus Motinėlė, jei vaikas ją mylės, visados bus su 
jais ir nuves juos pas Dangaus Tėvelį, kuris visa davė ir su
tvėrė. Kad mes Čia esam leisti tik į svečius, kad būtume man- M ■ *
dagūs ir nesunaikintume viešnagėje paskirtų malonumų, kad jais 
tik pasigrožėtume ir nepamirštame, jog amžinoje tėviškėje bus 
daug, daug linksmiau, daug geriau ir kad visi neprivalom išsi
skirti kelionėje ir pasiekę džiaugsmų gautume atpildą už šios 
žemės vargus.

Šalę auklėjimo turi didelės reikšmės katalikiškų gražių tra
dicijų laikymas. Kaip smagu Kūčių vakarą susėdus visiems prie 
vieno stalo, dalintis plotkeliu, sveikinimais, kurie turėtų priminti, 
jog Kristus mus jungia ir mes visi privalome Jame atgimti. Nors 
didžiosiomis Kalėdų, Velykų, Sekminių, Dievo Kūno šventėmis 
visi šeimos nariai galėtų praktikuoti bendrą Komuniją. Gražus 
paprotys — sveikinimas vardadieniuos. Jis stiprina ryšius tarp 
šeimos narių. Patys sveikinimai turėtų, išeiti iš gilaus vidujinio 
noro kurio šventojo vardo nešiotojos ar nešiotojo asmens ma
tyti jo Užtarytojo dorybes, ir bendroji visų šeimos narių ar bent 
varduvininko Komunija turėtų tą meldimą įprasminti ir pagilinti. 
Reikia plėsti šeimose gegužės, birželio, spalių mėnesių pamal
das, jas galima iškilmingiau su giedojimais atlikti.

Kad jaunimas nesiblaškytų po vakaruškas, nekalbu čia apie 
naudingus, gražius pasilinksminimus, turėtų susidaryti tradicija 
(paprotys) paskirtu laiku daryti šeimose pasilinksminimus. Jie 
suteiktų aiškiai jaunimui globą. Jam nereikėtų bastytis su gir
taujančiais gūžinėtojais. Pasilinksminimai šeimose po tėvų ir vy
resniųjų priežiūra su abipusiu vienų kitiems pasitikėjimu užkir
stų kelią nykstančiai dorovei ir teigiamai auklėtų jaunuomenę.

Šeimoj tenka varyt šeimom pagrindą stiprinimo darbą, da
bot jos patvarumo if ryšių nesutraukomybės svarbumą. Jau 
□ačiū savo esimu katalikiškoji šeima įrodo savo rimtumą, tik rei
dą iš jos pastogės išvyti visokias kalbas apie išsiskyrimus, jų 
priežasčių pateisinimą. Išsiskyrimai — tai išvada bendro su-
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bedievėjimo — tai priešinimasis Dievo valiai. Savo šeimų ap
saugai, kad nebūtų progos piktosios dvasios pagundoms pasi
duoti, moterims reikėtų pi r m o s i o m s Kristų sutikti ir į savo 
namus užkviesti. - ■ ' “ . . ■ ■’ 1 , ’ *' . ,, ■ ■ ’ . , ■ • , • . '

Kai vaikai priauga mokyklos amžių, tėvams, ypač moti
noms, stoja mokytoju ir mokyklos parinkimo klausimas. Tai labai 
svarbus uždavinys. O čia taip turėtų būti atsižvelgiama, kad 
savo, o ypač savo vaiko siela, nebūtų parduota, pavedant vaiką 
auklėti ypač menkos dorovinės vertės žmonėms.

Visi visuomenės rūpesčiai, visi jos vargai pirmiausia palie
čia šeimą — visuomenės narvelį. Skaudi žaizda šeimose, tai 
samdinių klausimas. Kiekvienas šeimininkas, ypatingai kiekviena 
tikra katalikė Šeimininkė nusiskundžia baisia Šeimos dembralir 
zuojančia samdinių įtaka. Iš samdinių dažniausiai nekalti vaikai 
išmoksta keiksmų, ištvirkauti, girtauti. Dorinių įspėjimų samdi
niai nepratę klausyt, nes jie nuo pat mažumės 7 — 8 metų, kai 
išėjo ganyt, tapo savarankiški ir laisvėje bei palaidume Subrendo.. 
Savo tėvų dėl tų pačių priežasčių ir dar dėl to, kad tėvai nuo 
jų dažnai materialiai prigulrningį, taip pat neklauso. Kur rasti 
išsprendimą šiai blogybei? Moteris šeimininkė ar duktė, ar se
suo ar doresnė tarnautoja gali ir privalėtų kiekvieną progą iš- 
naudot pagydyti gendančią sielą, užkrėstą žiaurumu ir šiurkštu
mu. Tenka būtinai priminti religines pareigas, kad sekmadie
niais būtinai Mišių Šv. eitų išklausyti, kad išpažintį atliktų, sau
goti kiek galint jų dorovingumą. Dažnai tai būna bergždi, ne
dėkingi įspėjimai, tai šeimininkės malda už samdinius galima 
prilenkti Dieviškąją malonę ir padaryti išganingą sielai darbą. 
Tačiau tai yra tik pripuolamoji darbo pusė. Reikia rast tiesio
ginė jų tamsumo priežastis ir nešti į darbininkų ir samdinių 
šeimas šviesa. Kokia puiki proga misijoms! Galima padėt joms 
ir pašalpa, ir suraminimu, paguodimu, gražia knygele. Pirmiausia 
tenka įgyti pasitikėjimas, O kai yra pasitikėjimas, tada tenka 
pasišvęsti ne nuobodžiai žmonėms tarnauti, bet gyvai, maloniai— 
Dievui. Nes juk Dievas savo Sūnų įvesdamas į darbininkų šei
mą parodė ypatingą meilę tam luomui ir veik visus mokinius 
iš jų tarpo pasirinko. Kodėl nepriartintum prie Kristaus tų, 
kuriuos jis taip visuomet mylėjo.

Katalikiškasis veikimas čia turi ypatingai didelės progos visą 
savo sugebėjimą parodyt. Užtat moterys, dalyvaujančios katali
kiškame veikime privalo pirmosios savo jautrią Širdį atverti dar
bininkų samdinių meilei, krikščioniškai meilei.

Dar viena svarbi moteriai šeimoje misija — tai krašto blab 
virtimas. Su blaivumu žengs kartu dorovingumas ir religingumas. 
Katalikė moteris privalo būti blaivintoją. Pasibiaurėjimą gėrimu, 
jo žalingumo supratimą tegali jaunuolis įsigyt šeimoj ir tvirtu 
pasiryžimu apsišarvavęs jau jis nesiduos blogų draugų ir ap
linkybių suviliojamas. Blaivumo pavyzdys namuose, turi būti 
motėrų apsaugojamas. ** "•’,* « ■ . ■* ’ *
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Gailestingieji darbai
Oailėstingieji darbai negali būti svetimi nei vyrui, nei mo

teriai. Moterys, tačiau, turi jautresnę Širdį ir užtat privalo būti 
jautresnės svetimam skurdui ir vargui. jos daugiau su skurdu 
ir susiduria. Joms labiau skauda našlaičių sielvartai, nes jos 
žino kas būtų, jeigu savo vaikus našlaičiais paliktų, jos daug 
susiduria su visokiais trūkumais ir skausmais. Moterims tenka 
iš savo širdies gausybės pasirinkti kitiems atsidavusios meilės 
spindulį. Nors — pasišvęsti, kitiems aukotis, tarnauti, lyg darosi 
svetimi žodžiai šių laikų dvasiai, bet reikėtų nepamiršti 
tų dalykų vykdymą. Kristus mazgodamas apaštalams kojas sakė 
paliekąs pavyzdį, kad ir jie taip kitiems darytų, kaip Jis darė. 
Dažną pasiaukojimą ar be atlyginimo patarnavimą mes kvalyste 
laikome. Ir tik tikroji artimo meilė gali suteikti mums stipry
bės daryti tai, kas jam vienokią ar kitokią paspirtį galėtų su
teikti. Pas mus jau šiek tiek vargšų, senelių šelpimu rūpina
masi. Steigiamos viena, kita prieglaudos, renkamos aukos — 
bet to maža. Sale grynos aukos maistu ar pinigais, turi eiti auka dar
bu. Kas gali, ligonių priežiūra, lankymu, pav., senelę paliegusią 
kely sutiktą galima pavedėti, jos rišulį panešti, padėti kokioj ne
laimėj kaimynei susitvarkyti ir p. jaunos laisvesnės mergaitės 
galėių eiti į pagalbą gausioms neturtingoms Šeimoms. Jos nors 
kartą savaitėj, ypatingai sekmadieniais, galėtų nueiti į tas šeimas, 
padėti apsiruošti, apsitvarkyti, vaikus apiprausti, aprengti, nuvesti 
į bažnyčią, su jais valandėlę pasišnekėti, pažaisti. Jei mums yra 
šventė, turėtų tą šventę pajusti ir anoji neturtinga motina, ku
ri sąžiningai eidama savo motiniškąją pareigą jau tuo pačiu rei
kalinga musų paramos ir pagarbos. Reikia jai palengvint ruoši
mą Dievui ir Bažnyčiai narių išeinant iš mūsų noro priaftint jo 
karalystę.

Visus gailestingus darbus privalo vadovauti meilė ir tik 
meilė, o ne pažeminimas, teisimas, priekaištai: „ko negali, užsi
dirbti, ko esi nešvari, ko nesusitvarkai“. Jeigu norima su kriti
kos nuotaika žiūrėti į vargą, tai verčiau visai jo' nematyt, nes 
iškilmingas mokymas, kai žmones vargai raižo, pražūtingas 
darbas ir toms sieloms, kurios gailestingo darbo reikalingos ir 
toms, kurios jį atlieka. Kaip dirbti gailestingus darbus galima 
pasimokyt iš šv. Ezbietoš, šv. Vincento Pauliečio, pal. kun. J. 
Bosko, visų misionorių ir kitų. Jie nematė skirtumo tarp gra
žaus ir negražaus veido, tarp meilaus ir nemeilaus žmogaus, 
tarp gatvės ir namų vaiko. Jie kiekvienam vargšui dėl Kristaus 
galėjo parodyt karžygiško gailestingumo pavyzdį. Tokia kryptim 
privalo vykti ir mūsų darbai.

Organizacinis veikimas
* • . ■ .

Pavieniam asmeniui, nors ir kilniausius troškimus pasirin- 
kusiąm —' sunkti kas padaryti. Katalikiškasis veikimas nori vi
sus įtraukti į Kristaus kariuomenę. Įsigyti patyrimo, būdų, suži-
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noti kaip patogiau darbas atlikti padeda organizacijos, drau
gijos. Jos, paprastai, turi vadus, kurie daugiau nusimano įvai
riais klausimais. Organizacijos lavina drausmingumą doriniu at
žvilgiu. Jau kuri priklauso katalikiškai draugijai privalo atminti, 
kad stovi aukščiau nž kitus ne kam kitam, tik tam kad visiems 
patarnauti butų pąįiryžusi. Kad įsigijusi daugiau žinių, patyrimo 
galėtų daugiau tobulinti savo ir kitų gyvenimą. Katalikiškoji drau
gija, tai lyg kokia išrinktoji giminė, kaip prieplauka, turi vilioti 
visus, norinciuš gauti paspirtį ir užvėją, visus norinčius sekti 
kilnius tikslus.

Be pasaulinių organizacijų reikia prisiminti uolų moterų 
dalyvavimą bažnytinėse draugijose: Tretininkų ordene, Maldos 
Apaštalavimo draugijoj, Saleziečių bendradarbių, Šv. Sakramento 
garbinimo ir visose kitose, kurios rūpinasi kad ateitų Jo kara
lystė ir kad Jo valia įvyktų. Ö kadangi ir Jo karalystė ir Jo va
lia gali įvykti per žmones, tai visa kas su žmogaus tobulėjimu, 
mokymu surišta yra atatinkamų organizacijų rūpinama. Katali
kiškas veikimas turi išsilieti visur, kur tik jis5gali įsiveržti. Tos 
organizacijos į savo tarpą suburia daugiausia tokius žmones, ku
rie dirba pasiaukoję ir idealams, ir žmonėms ir kurie sudaro at
ranką, kaip pirmųjų krikščionybės amžių apaštalai, galį patraukti 
abejingą minią paskui save, ją išjudinti, uždegti ir vesti per 
kentėjimus į amžinus laimėjimus.

Visus rūpimuosius reikalus kelia spauda. Ji per laikraš
čius, lapelius, knygas skelbia žmonėm s, kaip jie turi gyventi ir 
ką daryti, kaip kiti žmonės gyvena, kokie nauji išradimai ir p. 
Spauda galingiausias apaštalavimo įrankis. Tat ir moterims reiktų 
gausiai dėtis į mūs krašto gerosios spaudos bendradarbes.

? ' ' ’ * - -

Užbaiga
Ar galima apaštalavimo darbui, arba moterų dalyvavimui 

katalikiškame veikime nustatyti aiškias ribas? — Žinoma, ne. Nes 
ir Kristaus Karalystę aprėžti negalima. Juk Jis apaštalo lūpomis 
yra pasakęs, kad visa sau pavergti, Tepavergia pirmiausia 
mūsų širdis. Maldaukime, o mūsų maldos nenueis niekais.

Žinau vieną moterų katalikių būrelį, kuris Šiemet Kristaus 
Karaliaus šventės išvakarėse pašventė visą naktį adoracijai prie 
Šv. Sakramento, išklausė pamokslo ir budėjo maldos obalsiu 
pasirinkusios „teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip 
danguje taip ir ant žemės". Tiesa, kol kas, tai įvyko ne mūsų 
Lietuvoj, bet reikia tikėti, kad ir mes paaukosim Kristui gražių 
intencijų Jo karalystei priartinti ir pasirinksim visą eilę kitų mūsų 
skaudžioms žaizdoms užgydyti meldimų: pa v. „Atitolink, Dieve, 
katalikiško jaunimo ištvirkimą!" „Dieve, duok Lietuvai šven
tųjų" ir daug kitų.

Stipri vienybė su Kristumi, artimas su Juo gyvenimas Ko
munijoje, nuolatinis bendravimas maldoje — tai galingiausias 
katalikiškojo veikimo veiksnys. • . ■ * » • ’

24



Kasdien
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- . o. n. ; ; ;
Stebitės, kad galima kalbėti ir rašyti apie »kasdien“? Ar 

„kasdien“yra labai aiškus?
Gal galima atleisti kam nors, jeigu prisimenama Jbent retai;_

ir tai kas labai aišku? Ir tai kalba apie „kasdien“.
Turbūt, nėra jaunuolės moksleivės» kuri nebūtų buvusi ko

kiam nors susirinkime, negirdėjusi kokios nors paskaitos. Tur
būt, nėra jaunuolės, kuri nebūtų girdėjusi kalbant, kad žmogus 
turi kūną ir kažką kitą, ką žmonės vadina dvasia — siela. Bet 
tikrai nėra merginos, kuri nejaustų, kad ji nėra tik vienas žeme ' 
šliaužiojantis kūnas. Tikrai kiekviena gyvendama prisimena, kad 
be jo žemės kūno, ji turi dar kažką. Tas kažkas verčia ją_gal- 
votį apie save. Jis sukuria tokių troškimų, kad žemiškas kūnas 
pasidaro sunkus. Ir jaunuolė jaučia, kad tas kūnas varžo troški
mus, norus siekti to, ko protas negali suprasti; bet kur kaž
kas kviečia, ragina?

Ar tai nėra kasdien? _
Mes paprastai kasdien keliam iš guolio, kasdien rūpinamės 

savo tualetu, mes valgom, kalbam, vaikščiojam, dirbam... Ar jau 
viskas? Ar jau aprūpintos visos galios?

Ar mes sutinkam, kad žmogus turi ne tik kūną? Taip? Ar 
apie visą žmogų tad galvojam?

Aš keliuosi rytą ir paskiriu savo tualetui mažiausia pusva
landį. Kūno stiprinimui paskiriu žymiai daugiau laiko. O kiek 
minučių aš paskiriu savo antrajai pusei? Man gėda prisiminti!

O, aš suprantu! Aš žinau! Dangus džiaugiasi ,kad jaunuolė 
įprastą savo prieblandos valandą, kada šviesa su tamsa susidu
ria, ieško ramaus kampelio, paremia jaunutę galvą, užmerkia akis 
ir leidžiasi kelionėn po savo širdį.

Dangus džiaugiasi! __
Jaunuolė užmerkia akis ir nori būti sau teisėjas — teisin

gas teisėjas* Teisėjas, kurio sąžinė neleidžia daryti kompromisų. 
Prisiminimas visų dienos darbų. Ar nors mažyčiu žingsneliu tu 
pasidarei geresnė — pakilai į Tobulybę, kurios protas negali 
suprasti, bet tu nujauti? Ar iš tavo sielos tryško spinduliai, ku
rie kitiems priminė, kad jie ne tik žeme šliaužioti sutverti?

Jaunuolė galvojo tylią prieblandos valandą. Jauna, dar ne
apsamanojusi širdis biaurisi savim, jeigu ką nors nešvaraus paste
bėjo. Jaunuolė glaudžia rankas, kelia akis aukštyn ir šnabžda: 
„Viešpatie, Tavyje mano jėga, nes T u —- Tobulybe“!

Ar neturėtų šypsotis visas pasaulis su Dangum, kada ši 
jauna širdis save teisia, pasiryžimu liepsnoja, Tobulybės troški
mu dega!

Tu palaiminta, jaunuole, jeigu tokia valanda yra tavo „kas
dien“. . .

i-
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Palaiminta tu, jaunuole, kada prieš guolį tu suklupus kas
dien darai aiškų kryžių ant krūtinės ir šnabždėdama šventus 
maldos žodžius gaivini sielą; jeigu siela prisimena savo Tvėrėją 
ir meilė žvilgėdama žada į Jį artėti. • ': ;..:

Palaiminta, jeigu dedama galvą ant pagalvio ir darydama 
atpirkimo ženklą atsidusdama nusišypsai Dangui. Dangus tada 
tave laimina.

Tu palaiminta, jaunuole, jeigu tai yra tavo kasdien.

t

Apžvalga
Jeth nuomonė apie moterųDr. jur. ir phil. Marianne Beth nuomonė apie moterų 

profesijas. Moterų judėjime labai svarbus yra profesijos klau
simas. Galima sakyti, jog net vieną esmingų jų to judėjimo da
lių sudaro klausimas apie moterų veikimą šeimoj ir šalia Šeimos 
profesijoj. Čia ir norėtume pareikšti šiuo reikalu keletą savo 
minčių.

Veikimas profesijoj labai išaukštintas naujaisiais laikais, net 
pradėta buvo profesija garbinti kaipo vienintelė priemonė labiau
siai sudvasinanti žmogų. Bet šit jau Goethe Fauste parodo to 
profesijos garbinimo klaidingumą. Jis aiškiai iškelia mintį, kad 
turi būti dirbama kam nors. Profesijos išdava turi būti meilė 
Dievo, arba meilė žemiška — žmonių. Taigi profesija turi vesti 
į meilę, o kad čia ji vestų reik tvarkos, nuosakumo ir atbaigimo 
darbo, skiriamo kam nors. Mūsų moters dažnai nesti pasišven- 
tusios šeimos gyvenimui, bet jos neranda meilės ir profesijoj, 
nes joms labiausia trūksta tų trijų minėtųjų dalykų, per kuriuos 
profesija veda į meilę ir nuo kurių pasitaisyti reikėtų susirūpinti. 
Bet labai dažnai išgirsi joms daromų ir kitų priekaištų: 1. Mo
teris negali dirbti profesijos darbo, nes tai trukdo šeimai, 2. Bet 
to dirbimo jai ir nereik, tegu vyras uždirba tiek, kad galėtų šei
ma pragyventi.

Atsakydamos į tuos klausimus mes laikysimės minties, kad 
tiek vyro tiek moters laimė tegali būti rasta ir šeimoj ir profe
sijoj. Mes tai laikome būtinais dalykais ir vienam, ir antram.

Moteris visad buvo pagalbininkė vyrui uždirbti lėšų šeimos 
pragyvenimui. Kaip aiškiai, pav., tad atvaizduoja Selma Lagerlöf 
apysakose apie Skandinavų gyvenimą. Juk tai rodo ir visa plati 
ūkio istorija. Ar galima palikti šiais laikais uždarbį šeimos pra
gyvenimui vien vyrams? Tai yra sena nuomuonė, bet ji dar yra 
gyva. Ji kilo cechų laikais, ji išdava politikos prieš Anglijos 
kylančią pramonę, tai nuomonė Amerikos Jungtinių valstybių 
prieš svetimtaučių antplūdį darbo ieškoti, tai Vokietijos nuomo
nė dėl gyventojų pertekliaus krašte. Bet ji nerimta, nes siūlo 
apkrauti vyrą jam vos bepakeliamu darbu. Vyras turi būti laisve
snis nuo darbo, jis neturi būti šeimos svečias, bet tęvas, Jis ne
turi įnešti į šeimą nusidirbimo nuovargio sunkios nuotaikos, bet

I
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tėvišką rimtį ir meilę. Moteris turi padėti jam palaikyti šeimą. 
Tada tarps mūsų šeimos, kai bus šeimos augintojai ir auklėto
jai abu, tiek vyras, tiek moteris. Kad šiandie taip nėra ir atrodo 
būti negali, kalta mūsų ūkio sumęchanizėjusi santvarka. Moteris 
į profesiją turi įnešti ką nors nauja, kas vėl pastatytų žmoniją 
į tinkamas vėžes. Šiandien profesija reikalauja viso vyro arba 
viso moters gyvenimo, tai nenormalu, — neras joj nei vienas, nei 
kitas tikro džiaugsmo, meilės gyvenime, nes mums žmonėms yra 
skirta, ieškant laimės ir džiaugsmo, pasireikšti dviejose srityse 
profesijoj ir meilėj, Dievo ar žmonių meilėj.

ūkio reforma šiandie jau aktuali, ji linkstama pravesti dve
jopai, Vienos reformos sistemos atstovai yra Foster, Catchings 
J. A. V. prezidentas Hoover, kurie nori, kad produkcija ūkio sri
ty būtų tiek pakeliama, kad visos darbo jėgos butų sunaudo
jamos. Kiti su Ägide Fords pryšaky reikalauja apribojimo darbo 
valandų skaičiaus kiekvienam darbininkui. Amerikoj 5 dienų sa
vaitės darbas nėra koks svajonės dalykas. Girtinas ir Prancūzi
joj įvedimas 4 vai. dienos darbas moterims. „Die Frau*.

Prancūzijos studentės. Prieš 30, 40 metų Prancūzijos 
universitetų studentės tesudarė 2% visų studentų. 1899 m. sta
tistika rodo, jog 17 akademijų tebuvo 485 studentės tarp 25296 
bendro studentų skaičiaus. Nuo 1899 m. jų skaičius kasmet au
ga. 1926 m., pa v.. jų jau 12 241, t. y. 21% visų studentų. 1930 
m. Statiška oficialiai dar nėra paskelbta, bet privačiai gauta . ži
nių, jog jų per 4 metus bus padaugėję mažiausia

Kurios priežastys akina moteris domėtis mokslu? Medžia
ginės ir dorovinės.

Visuomenės gyvenimo ir ūkio atmainos, Didžiojo karo pa
darytos, vertė ir smulkiosios buržuazijos jaunas mergaites už
darbiauti kasdieniniam pragyvenimui. Pavyzdžių rastume daug. 
Viena netekusi tėvo ir motinos, 20 metų našlaitė turi išlaikyti 
save, savo bobutę ir dvi jaunesnes sesutes. Uždarbiauja visoms 
pragyventi. Sumaniusi kiek tikriau apsirūpinti ateičiai pradeda 
dar ir mokytis. Dienos permažai. Norėdama išsiųsti vasarai savo 
šeimą nors kiek atsigauti provincijos tyru oru, ji naktimis siu
va vyriškus kaklaraiščius. Uždirba tiek, jog gali išleisti savo 
bobutę su sesutėmis vasaroti į pajūrį. Labai daug rastume to
kių, kurios turi padėti savo Šeimoms.

Yra ir kitų priežasčių. Dalinai mada, nes nemaža rastume 
turtingų motinų, kurios savo dukružėms sudaro beprasmį gy venimą, 
ir šios, lyg stengdamosi pasimiršti, įsirašo į fakultetus. Neretai stu
dentėse dvelkia netikusio feminizmo įtaka, bet daug tokių, kurios 
studijuoja, kad galėtų geriau patarnauti Šeimai, tėvynei, religijai 
Šių laikų Prancūzijos universitetuose labai daug pavojų studen
čių dorovei ir tikėjimui. Katalikų universitetai labiausiai rūpinasi 
pakelti moterų protinimąsi išlaikant jos gražiuosius privalumus. 

Visuose universitetų miestuose gyvai veikia studenčių or
ganizacijos. Visos organizacijos susidėjūsios į tautinę Federaciją,
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kuri šaukia kasmet studenčių kongresus, turi mėnesinį žurnalą, 
kasmet renkamą Centro Valdybą. Šįmet pirmininkė yra lionietė 
p.Augagneur.Paryžius gyviausias studentų miestas. Jame yra 
be prisidėjimo į minėtąją, dar sava studenčių organizacijų Są
junga, pirmininkė čia p. Haby. J šią Sąjungą prisidėjusios 461 
studentė Katalikų Instituto, 80 „Pasteur’o“ draugijos medikių, 
200 Sorbonos universiteto^ ir dar kitos.

Tiek miestuose, tiek visoj Šaly studentės daro didelės įta
kos gailestingais darbais, religine praktika, misijomis žmonėse 
ir kitais visuomenei naudingais dalykais.

Vie Catoliąue*.
Pasigražinimo dažai. Šita nelemta gražinimosi priemonė 

seniau buvo vartojama tik slaptai — už uždarytų durų. Seniau 
moteris butų nežmoniškai užraudusi, jei ją būtų vyriškis paste
bėjęs veidą dažant. Moterys viena nuo kitos ir tai slėpdavosi. 
Dabar jau nesislapstoma. Paskutiniu laiku durys atsidarė ir mo
teris su dažais ir pieštukais rankoj išėjo į viešumą. Kai kurios 
moterys ir mergaitės dažymąsi laiko net būtinu dalyku. „Nenu- 
siprausęs nevalgyk" ■— sako gydytojas, — „nenusidažius neišeik 
į gatvę“— stengiasi pridurti daug moterų.

Ir keista. Jos nesupranta, kad gražiausias veidas yra tik 
grynas natūralūs žmogaus veidas, kad kiekvienas nudažytas vei
das kalba apie moters nesveikumą, nes sveiko žmogaus visu- 
met yra sveikas ir gražus kūnas, taigi ir veidas. Sveiką veidą _ 
nereikia gražinti.

Tiesa, nevisos moterys, kaip ir vyrai, gali didžiuotis savo 
kūno sveikata, taigi ir grožiu — gražiais veidais, bet ar dažan
tis galima to tikrojo grožio pasiekti? Ar pieštukai, dažai ir pud
ros pakelia moters vertę grožio atžvilgiu? Pagalvokime.—

Yra paukščių, kaip, p v., balandžiai — karveliai, kurie pagal 
plunksnas, arba gyvių, kaip Šeškas, lapę, kurie pagal odą verti
nami. Bet ar daug laimėtų besiverčiąs Šiais gyviais žmogus, 
jei jis pradėtų dažyti paprastus karvelius, šeškus, norėdamas pa
kelti jų vertę? Tiesa, jis ^padarytų tą ar kitą gyvį daugiau ar 
mažiau panašų į tikrą gražų gyvį, bet ar to-gyvio vertė pakiltų? 
Aišku, kad ne. Protingas pirklys jį nevertintų nė tiek, kiek pir
miau, kada jis buvo nedažytas, būtų vertinęs, nes šio gyvio 
plunksnos, oda netik neįgijo gražią tikrą spalvą, bet dargi nete
ko tos, kurią pirma turėjo. Nekitaip yra ir su moterų veidų 
dažymu. Protingam vyrui niekumet neateis į galvą, kad moters 
veidas nuo įvairių dažų gali pasidaryti tikrai naturališkos 
spalvos. Jis gali būti daugiau ar mažiau panašus į natūralaus 
gražumo veidą, bet nieku būdu ne toks pat. Ir todėl nudažytas 
moters veidas yra tik tikrojo grožio falsifikatas. Tad ar gali 
atsirasti bent viena moteris, kuri manytų, kad yra nors vienas 
vyras, kurs falsifikuotą grožį laikytų už tikrą? Ar moterys, prik- 
damos skareles, lygiai vertina tikrąjį šilką ir dirbtiną? Ne. Tai 
kodėl jos mano, kad kiti jų nudažytus veidus gali vienodai 
vertinti? Netokie jie nayvūs.
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Apžvalga,

Pagaliau, jei dažymosi „menas“ ir padarytų tokią pažangą, 
kad nebūtų galima atskirti nudažytų nuo natūralaus grožio vei
dužiai ar besidažančioji tuo galėtų didžiuotis? Ar galėtų ji tuo 
didžiuotis, ko ji faktinai neturi, o tik laikinai įgyją ir tai tik ne
išleisdama iš rankos dažų ir pieštuko? Tokiu „savo“ gražu
mu moteris galėtų tik tiek didžiuotis, kiek gali didžiuotis *kapi
talistas“ pinigais, kurių jis neturi.

Be visa to moterys turėtų suprasti, kad dažai ir pudros 
be galo kenkia žmogaus sveikatai. Higiena —- sveikatos mok
slas sako, kad reikia kūną kasdien švariai nuplauti, o moteris 
savo veidą kas minutę tepa ir net nuodingais dažais. Higiena 
sako, kad antakiai reikalingi tam, kad dulkės nepatektų į žmo
gaus akis, o moteris juos tepa pieštukais ir dėl to jie visai nu
plinka. Ji elgiasi priešingai — rodos, norėtų panaikinti higieną, 
bet tai būtų lygu stengimuisi įrodyti, kad ugny negalima su
degti. ■ ■

Dar ir dėl to nereiktų vartoti dažai, pudros, kad jiems be 
reikalo kasmet išleidžiami milijonai litų. Tai yra lygu kapitalo 
metimui į balą, ką mažų mažiausia galima pavadinti neprotingu 
dalyku. O kiek laiko veltui nueina vėjais. Jei tik po dvidešimt 
minučių per dieną moteris sugaištų tam nelemtam pasigraži
ni m ui, tai per 40—50 metų tikriausia susidarytų mažiausia metai 
laiko.

Moteris visa tai, kas čia parašyta, be abejonės, žino, ji žino, 
kad toks keistas dalykas, kaip neprotingas, nesuderinamas su 
jos kilniu pašaukimu, tačiau ji to nepaiso. Ji nešiojasi savo ri- 
dikiulyje visas pasigražinimo priemones ir kas minutę, šelmiui 
vėjui, lietui, ar kokiam netikėtumui padarius jos nudažytame vei
de, lūpose dėmę, ji nesidrovėdama viešai tų priemonių pa
galba tą dėmę užlygina. Kartą teko matyti, kai vienai poniai 
valgykloje nuo pirmo sriubos šaukšto lūpos nublanko, bet po 
pietų jos vėl „paraudo“.

Moterys žino dar ir tai, kad nuo dažų ir pudros veidas 
ypatingai greitai sensta ir darosi negražus, raukšlėtas. Pavyzdžių 
tam gali jos rasti kiek nori, savo tarpe, tačiau ir į tai jos ne
kreipia dėmesio, jos dėl dabarties atsisako ateities. Kad taip 
darytų neapsišvietusios kaimo moterys ir mergaitės, netektų tiek 
daug stebėtis, bet kad šitas pasigražinimas Lietuvoje veik tik 
miesto ir inteligenčių tarpe užtinkamas, tai jau daugiau negu 
keista. Tačiau reikia džiaugtis, kad ši gražinimosi liga neturi 
pasisekimo mūsų kaime. Kaimas į miesto siūlomus pieštukus 
ir pudras atsako neigiamai. Matyti, kad kaip seniau kaimas ap
saugojo mūsų tėvynę nuo ištautėjimo, taip dabar jis turės ją 
apsaugoti nuo šitos neišmintingos gražinimosi manijos.

Jürg. Ežerietis.
I . • . .. '

Mergaitės, mados ir menas. Šie trys žodžiai turi labai 
artimo sąryšio. Yra menas būti jauna mergaite. Tai dailus da
lykas. Yra menas mokėti sekti madas, tai daro jaunas mergaites 
dar puikesnes.
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Dabar dažnai šiems dalykamsr netiekiąma tikros vertės, už
mirštama arba nepaisoma taisyklių krikščioniško Švelnumo ir 
tikrosios* elegancijos, kuriais nuo seniai pasižymėdavo moterų 

. skonis, z; /
Jaunos, gyvos, mėgstančios naujumą, savarankiškumą, savo-- 

tiškumą daug mergaičių seka madas visai neatsižvelgdamos į jų 
meniškumą, į asmenišką jų prisiderinimą, vien dėl to, jog tai nau
ja, jog tai mada. O juk mados visos vieno skonio, neskiria am
žiaus, luomo, asmens garbingumo, neskiria žmogaus veido, 
stuomens, nei asmens sielos stovio. Mados labai dažnai nepaiso 
dėl jų keliamo triukšmo ir vis vien yra be skonio, neestetingos. 
Tikrai jauna mergaitė, ugdanti savy krikščioniškas ir tautiškas 
dorybes, yra švelni ir inteligentinga. Ji yra per jauna, kad visiš
kai nepaisytų jokių naujumų. Ji žino, jog ir dabartinių laikų ma
dos turi gražių dalykų, kuriuos jai vertėtų pasisavinti; jos turi 
daug paprastumo ir higieniškumo. Ji taip pat žino, jog pažan
ga, vystymasis yra būtini visoms dailės sritims, tiek pat ir ap
sirengimui, už tat ji naujumą mėgdama jas ir seka. Bet jai reik 
ir gerai žinoti, jog tualetas nėra gražus dar vien dėl to, jog jis 
naujoviškas.

Jaunoms mergaitėms reikėtų lavinti skonį, madas vertinti 
jų estetingumo ir krikščioniškumo atžvilgiais. Moteris turi būti 
elegantiška ir puiki, bet, kai ji nepaiso padorumo, netenka pui
kumo. Mada reik taikyti savo sielai ir kūnui, bet nereik pačiai 
taikytis į madą. Juk daug išmintingiau derinti skrybėlę savo vei
dui, negu veidą derinti skrybėlei vien dėl to, jog ji yra pasku
tinės mados. Jei mergaitė krikščioniškai gyvena,v negali juk taip 
išsidekoltuoti, kaip kokią laisvo elgesio ponia. Širdies savybės, 
protingumas ir visos būdo savybės turi vyrauti renkantis drabu
žį. Tie dalykai ir yra paslaptis, kad nebūtų drabužiais mergaitė 
banali, žinotų ribas. 2

Gero skonio taisyklės reikalauja, kad nebūtų atsižadama as
meniškumo. Yra menas mokėti sau derinti naujumus. Štai kodėl 
reik ugdyti supratimą gero skonio, elegancijos, padorumo, reik 
praktikuoti meną būti jauna mergaite. Atvirkščiai stigs tikro mer
gaitės jaunumo, tikros mados ir tikro meno, stigs meno pasi
reikšti pačiai. Z- K C.

Kūrybinis moterų sugebėjimas. Prancūzų laikraštis 
^Les Nouvelles Literaires“ yra išleidęs ankietą visiems žyme
sniems prancūzų rašytojams, kaip vyrams, taip ir moterims, kad 
pareikštų savo nuomonę apie moteris visuomeninio darbo ir kū
rybos atžvilgiu.

Įdomus yra atsiliepimas M. J. H. Rosny (vyras), konkurso 
akademijos pirmininko. Paklaustas dėl konkretaus ir abstraktaus 
meno ir kuriame iš jų moteris geriau gali pasireikšti, atsakė:

M.Valėry,nagrinėdamasnuomonę,esąmuzikayraabstrąk- 
tiškiausias menas, nes ji einanti iš subtiliausių žmogaus sielos 
pasireiškimų, ir nesanti išorinio pasaulio veiksmų išdava, mano, jog ji 

v reikalaujanti daugiausia žmoniškumo pastangų, tuo pačiu ir dau-
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giau kūrybos. Tuo būdu išeitų, "kad matematika yra konkretiš- 
kesnė, o moteris vis tik į ją nėra taip linkusi, kaip į muziką, 
Tiesa muzika yra abstraktus menas, bet ji vis tik yra daug kon
kreti škesnė už literatūrą, — jos nesuprasi nepaskaitęs, o tuo tarpu 
muzika prieinama girdėjimo jutimams. Pagal M. Valėryišeitų, 
kad moterys galėtųTiūti geresnės matematikės, nes ji reikalau
janti mažiau kūrybinių pajėgų, bet pasirodo priešingai jos ga
besnės muzikoj.

Valėry nuomone „menas daugiau priklauso išvidiniam žmo
gaus pasauliui, todėl moterims mažiau prieinamas negu vyrams“.

Rosny nuomon e, moteris lig šiol muziko s mene parodė 
mažiau gabumų, bet to negalima taikinti ateičiai. Paskutiniuoju 
laiku moteris parodė^ kad ji gali atlikti daug darbų, kurių ji 
kitados vengė. Ir jei pažiūrėsime į literatūrą, paskutiniais laikais 
ji žymiai pasireiškė, o ateity galima dar daugiau laukti. Dabar 
dar ji nepasireiškė labai savo dvasišku ir kūrybišku sugebėjimu 
Aš žinau daug moterų veikalų kur vyrauja instinktas ir intuicija, 
ir daug mažiau veikalų, kurie būtų inteligencijos ir abstrakcijos 
išdava. Bet aš manau, kad literatūros menas tai dar nėra toks 
dalykas, kuris rodytų aukštesnį ar žemesnį kūrybos laipsnį, bet 
tai priklauso nuo kiekvieno atskiro asmens gabumų.

Pavyzdžiui paimkim tą žemiausią meno sritį, kur moteris 
yra mažiausia pasireiškusi: raumenų jėgos atžvilgiu. Nors mo
teris nėra parodžiusi stebuklų lengvam ir sūkiam sporte, bet jos 
išlavinti raumens kartais dar daugiau turi reikšmės kaip ir vyro 
ir tuo ji nėra ir dabar jau už jį menkesnė.

Rosny stebisi, kode! lig šio laiko nėra moterų laureačių, 
o gal tam trukdė daug visokių aplinkybių?

Bet ateis laikas, kad ir jos šioj srity atsistos greta vyrų.
Ponios Brunchvieg mintys.
Žymi prancūzų moteris p. Brunchvieg, kuri yra kat 

moterų draugijos vykiausia pirmininkė, laikraščio „la Franęaise“ 
redaktorė ir kuri turi didelį autoritetą prancūzų visuomenėj, tuo 
pačiu klausimu taip atsilepia:

„AŠ manau, kad laikyti moterį vyro konkurentu — visiškai 
neteisinga. Paskutinį laiką, kylant technikai ir ekonomijai, kiekvie
nas stengiasi padaryti daugiau savo pajėgomis. Aš neginčysiu, 
kad lig šio laiko moteris nebuvo ligi vyrui, bet vėliausiais lai
kais juk literatūroj ir artistiškame mene moteris labai iškilo 
Reikia pažymėti, kad moteris turi daug sugebėjimų įvairiose 
srityse. Jeigu mergaitė nuosekliai lavinasi, tai ligi 25 metų jos 
darbingumas daugely atvejų yra daug didesni negu to pat am
žiaus vyrų. Neprotinga pažiūra laikyti moterį vyro kon
kurente tuo tarpu, kai ji yra jam tik geriausia gyvenimo pagelbi- 
ninkė ir lygi jam draugė. Ir jei lig šiol moteris mažiau pasi 
reiškė negu vyras, tai reikia tikėtis, kad ateityje ji nuo jo neatsiliks, 
o pasireikš dar labiau ypač savo specifiškomis ypatybėmis“.

O. B — tė,
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Mergaičių darbai
• .» ‘ • * . . ’ , . r • ’ * » ' , '

Sakietės gerai veikia. Nuo mokslo metų pradžios pa
daryta 4-ri bendri susirinkimai, kuriuose skaityta labai įdomios 
ir naudingos paskaitos: „Sąmoningumas mūsų pareigose ir prin
cipuose “, 9Moterų mados“ ir »Moteriškumas“, Susirinkimai da-_ 
romi kartą į mėnesį. VII ir VIII kl. ateitininkės skaito paskaitas, 
V ir VI-tos kl. rašinėlius arba išsitraukia temas ir nepasiruošusios 
kalba. Kiekviena ateitininkė turi priklausyti kuriai nors sekcijai. 
Šakietės nepamiršta ir sporto. Jos sudarė sporto būrelį, kuriame 
dalyvauja ir jaunesniosios ateitininkės. Dar vienas svarbūs daly
kas,—mergaičių kuopelė padeda vesti miesto „Angelo Sargo“ 
draugijėlę ir vadovauja gimnazijoj esančiai kuopelei. Vyresniųjų 
gražus pavyzdys.

Uteniškės stiprios. Po visų gimnazijoj nenormalumų , 
ateitininkių veikimas susitvarkė ir dar geresnis pasidarė. Susi
rinkimus daro, skaito paskaitas, referatus, daro pratimus savo 
būdui lavinti. Darbą paįvairina muzika, dainomis ir pan. Kuope
lėje nuotaika gera. Veikia 4-iuose būreliuose. Mergaitės taip 
pat ruošiasi visos kuopos 10 ties metų sukaktuvėms. „N. Vai
dilutės“ irgi neužmiršta. Prieš užgavėnes surinko „N. V.“ aukų ir 
atsiuntė gražių fantų loterijai.

Karmėlava. Veikia gerai. Susirinkimus daro kas savaitė, 
kviečiasi paskaitoms svečių iŠ Kauno ir pačios skaito. Jos visos 
abstinentes ir eučharistininkės.

Iš studenčių gyvenimo. Stud. Ateitininkių Draugovės 
literačių grandinė „Trylika*. Ši jaunutė Draugovės atžala, gal 
ir moderniškai pasivadinusi, literačių grandinė „Trylika“, šiemet 
sukruto. Gimė ji 1928 metų rudens semestro pabaigoj. Visas 
organazavimosi darbas ėjo tyliai ir beveik slapčia. Ir tik nūnai 
grandinė bando išeiti į platesnį viešesnį gyvenimą.

Šių metų grandinės valdybą sudaro: pirmininkė — J. Pet
rauskaitė, vicepirmininkė — A. Čeilytkaitė ir sekretorė —• M. 
Korgaudaitė. Grandinė išsidirbusi šiems mokslo metams veikimo 
planą uoliai jį vykdo. Nariai be įvairių Draugovės pavestų dar
bų, ypatingai atsidavę literatūrai. Susirinkimai daromi kas dvi 
savaiti, kuriuose nariai skaito kritikuoja įvairius savo kūrinius, 
kaip noveles, apysakaites, eilėraščius, dienoraščių ištraukas. Taip 
pat šį tą verčia žymesnių autorių; deklamuoja eilėraščius, dramų 
fragmentus. Daro recenzijas naujausių literatūros veikalų. Be to 
stengiamasi įsisąmoninti ateitininkiškoj ideologijoj. Tuo tikslu 
rašomi referatai, kuriuose stengiamasi išsiaiškinti, kaip suderinti 
ateitininkų principus su praktiškuoju gyvenimu. Savo tarpe sten
giamasi įgyvendinti tikrą draugiškumą ir seseriškumą. Š. m. gruo
džio 8 d grandinė šventė savo metinę Šventę. Savo globėja išrinko
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64 Mergaičių darbai
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šv. Teresę Vaikelio Jėzaus — šių laikų didžiąją šventąją ir poetę. 
Grandinės narės, pasimeldę bažnyčioj ir priėmę šv. Eucharistiją, 
pavalgė bendrus pusryčius. Per pusryčius skaitytas šv. Teresės 
gyvenimas. Popiet padarytas iškilmingas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo pakviesti svečiai. Skaityta eilėraščiai; novelė. Ben
drai grandinės gyvenimo nuotaika yra maloni, jauki.

Grandinės sekretorė.

Gerajai musų draugei
Klemutei Jakūbonytei

jos sesutei mirus reiškiame nuoširdžią užuojautą.
S tad. At-kių Draugovė.

Mylimai idėjos draugei,

Bronei Diržauskaitei, 
dėl netikėtos jos brolio mirties, reiškiame gilią užuojautą.

Panevėžio Valdžios 
Gimnazijos Ateitininkės.

Padėka
Širdingai dėkojame uteniškėms ateitininkėms už 108 lt. auką 

„N. Vaidilutei“ ir taippat visoms kitoms atsiuvusioms loterijai fantų.
Mergaičių Reikalų Vedėja ir 
„/V. V.“ Administracija.

Atsiųsta paminėti knygos

«

2.

4.

5.

6.

Trys pamokslai apie girtybę. Parašė kun. prof.
M. I. C., Kaunas, 1929. m.
Ar tik nebūti kun igu? T. Vilus Doyle, vertė 
Andriuška S. J, Kaunas, 1929 m. 

• J /

Pasikalbėjimas apie 
jampolė, 1930 m.
Nenuobodžiaukime!
niša, Kaunas 1930 m.
Nepaisytoja. Ketiniu 
Marijampolė, 1929 m.

sielą, Kun.

Bučys.

kun. B

Bučys M. J. C., Mari-

Vadovas linksmai laiką praleisti. Jo

veiksmut d raina.
J

kuri. Pr. M. Juras,

Tiesos kelias, Religijos bei doros mokslo ir visuomenės 
gyvenimo mėnesinis laikraštis. IV metai, I tomas, N 3. Kau
nas, kovo 12, 1930 m.

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista.
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