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lĮ: J. Dmngailė

Tnane seki 
fOTcia palydi, lyg mėnesiena. 
Saulutei tekant rytmečio vėju 
Bučiuoji skruostus manus. 
Manąjį taką savo šešėliu 
Nukloja diena...
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Ausis kiekvienam bildesy 
Tavąją žingsnią atbalsį skaito. 
Ir vėjo ūžime, ir jūros klegesy 
Tavąjį balsą vis girdžiu. —

Aš nežinau, kur baigiasi tava mintis, 
O kur prasideda manoji.
Kur tavo norai, kur mani — 
Tavy, lyg plūdė jūroje liūliuoju, 
Skęstu, lyg paukštis debesy? — 
.Visur tave matau, girdžiu, ‘
Bet tu...

i . ■ , .

Tartum žvaigždė versmėn pažvelgus
Tylom pro Šalį nueini, —
Aš amžinai tavęs pasilgus,
Tu amžinai toli, toli!
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98 Mignon.

Mignon
A Tyruolis

(Iš H. Leutholdo).

Ant brangiųjų tavo kelių „ 
Skambink arfą, o brangi!
Tyliam vakaro vėjely 
Gulbių giesme skamba ji...
Ant brangių jųTavo kelių

Margažiedės pievos tiesias, 
Dvelkia vėjas toks ramus; 
Debesų laiveliais šviesiais 
Grįžta vasara pas mus... 
Margažiedės pievos tiesias, 
Dvelkia vėjas toks ramus.

Bunda meilė ir viltis 
Mano tylinčioj krūtinėj; 
Skleidžias skausmo ilgesys, 
Teka tylomis šaltiniai... 
Ar dainos tai skambesys? 
Ar tai ašaros patvinę ?

Nakčiai
A, Jasiūnas

Naktie, juoda naktie,
Tu stovi tyli, lyg išguita valkata.
Tu žvelgi taip rami,
Tarytum nepažintum nei jaunystės, 
Nei paskutinio laipto gyvasties — mirties.

Tu savo veidą dengi vis juoduoju šydu.
Tu nori kažką pasakyt, bet lūpų vis nepraveri. 
Juoduosius tavo plaukus puošia žvaigždės 
Spindėdamos, kaip deimantai ir kaip žarijos, 
Bet tavo veidas tylus ir ramus.

Tiktai tylieji tavo atdūsiai ‘
Priverčia mano širdį plakti
Ir buriantieji šnabždesiai
Įsako laukti, laukti, laukti...
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Angelas
R. Ta göre

Jie barasi, šaukia ir kovoja, jie abejoja viskuo ir nusi
mena, jų kova eina begalo.

Mano vaikeli, tegul tavo gyvenimas sušvinta jų tarpe, 
kaip ramus, skaistus žiburėlis, ir tegul jis įžiebia juose ramy
bės ilgesį.

Jie žiaurūs savo gobšumu ir pavydu; jų žodžiai yra, 
kaip paslėpti peiliai trokštą kraujo; i ; • - ■ -

Eik į jų tarpą, mano vaikeli, ir užkariauk jų kietas šir
dis; tegul tavo malonios akys nuramina juos, kaip vakaro 
tyla kad nutildo dienos triukšmą.

Leisk jiems žvelgti į tavo veidą, mano vaikeli, ir jie su
pras visos buities esmę; leisk jiems tave mylėti — ir jie pra

dės mylėti vienas kitą.
Ateik, mano vaikeli, ir apsigyvenk begalybės prieglob

sty j. Su saulės užtekėjimu atskleisk ir iškelk savo Širdį, kaip 
žydinčią gėlę, o saulei leidžiantis —- nulenk savo galvą ir ty
lumoj užbaik savo dienos Dievo tarnybą.

Vertė J. J-tė.
, * ■ , * • r ’ u- - *

■ 1 • . ■ ■ . “

Motule mano!
Dangaus ašarėlė

Užauginai mane, Motulę, ir išleidai į nežinomą, rūstų 
pasaulį. Tu mokei mane, kad drąsiai plaukčiau per audringą 
gyvenimo jūrą. Tu sakei man, kad stipriai laikyčiau savo 
valtelės vairą. Bet, Motule, Tavęs nebėr... Ö audros daužo 
mano laivelį. O audros taip piktai ūžia, per jų kauksmą aš 
nebegirdžiu Tavo dainuotų dainelių aido... Nebematau danguj 
tokių gražių žvaigždžių, kokios meilios ir gražios b uvo Ta
vo akys. Nebejaučiu tokios ramybės dvelkimo, kuris sklis
davo iš Tavo tyliųjų atdūsių, kai rymodavai prie mano lo
velės... Tavo daina, kuria mane migdydavai, gražesnė man 
už lakštutės giesmes, Tavo žodžiai, kuriuos man sakei, švel
nesni, kaip meilus pavasario vėjas... Ak, motule mano, Tavo 
akyse žibėjo dangaus ugnis, Tavo širdyje gyveno meilė... Ir 
kodėl, kodėl mes taip trumpai buvome įkartu?

Prabėgo pumpurus skleisdamas žieduotas pavasaris. Se
niai nukrito melsvi žibučių žiedeliai... Seniai nutilo lakštu
tės daina... Tik nenutilo Tavo, Motule, sekta man pasaka, 
dainuotos dainos. Iš auksinių atminimų ateina baltos Tavo
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pasakos, skambėdamos atskrenda dainos. Ir aš vėl turiu Ta
ve, Motule, vėl jaučiu Tavo meilę, vėl girdžiu Tavo balsą... 
Tavo šypsenos spinduliai mane raminą, kai aš raudu žiūrė
dama, ikaip griūva mano svajonių auksiniai rūmai. Tu pakeli 
mane iš liūdesio, kaip tada kad glausdavai mane verkiančią 
prie savo širdies. Koks gražus buvo tada pasaulis ant Tavo 
kelių, mieloji Motule!

Bėgo audringas laikas, pynėsi takai takeliai, ir atsky
rė mane nuo Tavęs, ir paliko vieną rūsčiame pasaulyje. Dh 
deliam žmonių būry dar skaudžiau jaučiu savo vienatvę, gir
dėdama linksmą juoką, slepiu Širdyje savo skausmą.,. Ir il
giuos ilgiuos Tavo šviesiosios šypsenos ir mano širdis raudo
dama klausia, kur Tu esi, mano Motule... Kodėl taip toli? Ko- 
dėl nepasiekiama? Ir kodėl Tavo meilė nebegali apginti ma
nęs nuo piktųjų gyvenimo audrų?..

Aplankyk mane, Motule, sapne, apkabink mane ir pri
glausk mano pavargusią galvą... Kad aš užmirščiau skaus
mą, kad vėl mokėčiau juoktis ir džiaugtis pavasario žiedais... 
Motule mano, ateik ir vėl apsiausk mane savo meile — ir aš 
pakilsiu iŠ savo liūdesio, ir aš sugrįšiu džiausmui ir laimei.

Motule mano, Tu vargai, Tu kentėjai, kol mane išleidai 
į platųjį vieškelį. Kiek kartų žibėjo ant Tavo skruostų aša
ros, kai Iklūpojai pilie mano lopšelio. Kiek naktų nesumerkei 
savo pavargusių akių... Auginai mane, Motule, tikėjai, kad 
liksiu pas tave. Bet išdygo sparneliai mažam paukšteliui, ap
leido ji savo gimtąjį lizdą, ir paliko Tau tik skausmą, rūpe
stėlį, ašaras ir liūdesį. Ir likai viena, Motule, kaip pušelė ant 
ežero kranto. Ak, Motule mano, kada matysiu Tave, kada ir 
kuo Tau atmokėsiu už Tavo meilę, rūpesčius ir vargelį?..

Aš laisvai dabar skrajoju. Jei panorėčiau, daug žiedų 
prisiskinčiau — daug turtų man pasaulis duotų. Bet niekas 
niekas neužmainys man Tavo dainuotų dainų, Tavo nupintų 
pasakų... Niekas neatneš man Tavo meilės, niekas nebus Ta
vim, Motule!..

Akis
P. Jurgilaitė

(Iš vaikystės atsiminimu).

Kai laiminga, be rūpesčių vaikystė išvedė mane į plačią
sias gyvenimo lygumas, man visa buvo įdomu, nes visa iie- 
pažįstama. Aš norėjau krykštauti, čiauškėti, norėjau klausy
ti pasakų, kurių taip ilgisi laisva nuo įspūdžių gausumo vaiko 
siela. Bet s-u manim kalbėjo tik žmonės, o visa gamta, kuri, 
man rodės, taip pat gyvena, jaučia ir dar gražiau kalba,
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kaip žmogus, — ji tylėjo. Aš nežinojau, dėl ko man neatsako 
gėlės ir jose skraidančios plaštakės, kai aš klausiau. Aš kal
binau augalus, mojau paukščius, juokiausi saulei, bet... visi 
tylėjo. Maniau, kad nesupranta jie manęs dėl to, kad aš ma
ža, ir norėjau greitai augti, 

»t* r*-

Vieną dieną buvau pas dėdę svečiuose. Tada, kai kiti 
svečiai kažką rimta ir svarbaus, bet man nesuprantamo, kal
bėjo, kai jų judesiai ir norinti paskraidyti žvilgsniai buvo 
saugojami gero tono taisyklių, man, mažai viešniai, daug kas 
buvo galima. Aš bėgiojau, krykštavau, bet mažai kas kreipė 
i mane dėmesį. Man pasidarė nuobodu. Tada pradėjau viską 
bet niekas netraukė mano žvilgsnio. Viskas paprasta, neryš
ku, taisyklinga. Tiek maža pasakiškumo... /

Tik vienas dar niekad nematytas paveikslas patraukė 
mano dėmesį. Paveikslas kabojo aukštai ant priekinės sie
nos, saulėtai galsvame fone, iš gražių trikampiu rėmų žiūrėjo 
į mane didelė mėlyna akis. '

Kieno ta akis ? Į ką ji žiūrį ? Ir kodėl ji tik viena?.. — 
Tai klausimai, kurie kilo manot galvoj.

Pribėgau arčiau prie rimtai kalbančių svečių ir norėda
ma rasti sau palankiausi, kreipiausi be jokio asmeniško adre
so: — Kieno ta akis ? Į ką ji žiūri? Ir kodėl ji tik viena?

Vienas svečias sėdėjo tylėdamas ir mąstė; jis išgirdo 
mane, paėmė ant rankų, prinešė arčiau paveikslo ir tarė: „ši 
akis yra atvaizdas visa matančios akies. Tai akis, kuri mato 
daug daugiau ir teisingiau, kaip visų žmonių akys“. Ar ji ma
to’ ir mus? — nedrąsiai paklausiau. „Taip ji mato mus, ji ma
to visus, visada ir visur...“ Dar daugiau man pasakojo gera
sis dėdės svečias, gilesnės mintys ir svaresni žodžiai liko 
nesuprantami vaiko sielai. Teatsimenu tą vieną posakį: — 
Yra akis, kuri mato daugiau ir teisingiau, kaip visų žmonių 
akys. Ji mato visus, visada ir visur. ..... .

Praslinko1 krykštaujanti vaikyste. Skubioji laiko srovė 
daug ką nunešė į niekad nepraskleidžiamo užmiršimo gelmes. 
Gyvenimas man bėrė naujų spindulių ir nauji, tamsūs nelai
mių ir skausmo debesys slinko audringai per mano padangę. 
Kartais supo mane nykus, bekraščiai tyrai, baugino baisios 
grasinančios šmėklos. Jos juokėsi iš mano troškimų,iš skaus
mo... Tik ji, ta nuostabioji, .budrioji akis ramiai ir maloniai 
žiūrėjo į mane, tik ji viena man Švietė sutemų kelius.

Slinko^ laikas. Aš mačiau daug akių. Vienos buvo bau
gios, niūrios, kerštingos, nykiai tuščios ir slaptingai vylingos; 
kitos — nekaltos, gerutės, linksmutės, paslaptingos, gražios, 
malonios, neužmirštamos... Bet tik ta viena akis turėjo visus 
gerųjų akių spindulius, ir tik jos žvilgsniai paskendę kitose 
akyse darė jas gražiomis.
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102 ~ Motinos malda.

Daug gražių akių užgeso nuo šaltojo mirties dvelkimo; 
kitas apgaubė skausmo, nerimo, baimės debesys, arba gra
žųjį jų blizgesį apnešė sūkuringosios dulkės. Tik ta, visus, 
visada ir visur matanti akis nesikeičia, netemsta, negęsta. 
Jų nepasiekia dulkės, neužgesina mirtis.

Amžių nedrumsta rimtis, audrų nepaliestas ramumas ir 
-kilni, gili meilė spindi iš jos ir gaivina visus, kurie jos žvilgs
nių pasiilgo, gaivina ir tuos, kurie tų žvilgsnių išvengti no
rėtų. .

Motinos malda
Jūružė

- J ■ • r

Pravėrė langą. Kambarys pritvino gaivaus oro ir pava
sariško kvapo. Iš sodo atskrido jaukus bičių Ūžimas.

Pranutė pasirėmė ant lango ir žiūri į žiedais apsnigtus 
medžius. Jos baltas, smulkus veidelis šypso, o akyse spindi 
šviesios kibirkštėlės. „Kaip gera, kaip gera, kad grįžau... 
Pas motulę, į namučius“— šnibžda lūpos.

Visas nerimas ir skaudžios abejonės kažkur dingo. Da
bar jai net keista visa tai atsiminus. Dabar jai nesupranta
ma, kaip galėjo tilpti jos galvoj mintis, žudanti jos ateities 
viltį,■■ •....

Ne, ji sveika, ji tvirta ir drąsi. Ateis didelis, gražus gy
venimas. Ateis sunkus darbas ir rūpestis. Bet ji liks tvirta. 
Viską ji apsiaus tuo Švelniu skaistumu, kuris liejasi į jos šir
dį iš baltųjų žiedų.

Pranutę užbūrė pavasaris. Tik trys dienos, kaip ji grį
žo į tėviškę — į Bališkius. Bet ji dar gyvena pirmuoju susiti
kimo džiaugsmu. ‘

Grįžo netikėtai, prieš mokslo pabaigą. Daktaras pasa
kė, — jai esąs reikalingas ilgesnis poilsis.

Buvo liūdna palikti darbą. Draugus. O namie —- grau
du žiūrėti į motinos nusiminimą. Bet Pranutė įtikino ir nura
mino ją savo- linksmumu. Ji nebejautė nuovargio. Pavasaris 
kvietė ją juoktis, dainuoti, skrajoti.

Sodelis. Gelsvi smėlio takai. Gėlės ir žaliuma. Ir vis
kas taip miela, taip brangu. Viskas kalbina ją meilės žodžiais. 
Visur ji mato savo motulės darbščias rankas.

O, kada pailsės tos darbščios rankos? Kada pabėgs rū
pesčiai iš tos mylimos Širdies?

Pranutė ramina save: dar metai ir ji dirbs, dirbs sun
kiai. Tada ji prieis prie motulės, paims jos nuvargusią ranką, 
ir pasakys...
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Motinos malda. 103

Lėti žingsniai nutraukė Pranės mintis. . .
— Tai tu, mama! Jau grįžti _iš dėdienės. Ir su gėlėm!
Dvi mėlynos, geros akys žiūri į ją šypsodamos. Tose 

akyse — rūpestis ir meilė. Džiaugsmu liūdesys.
— Vaikeli, tu turėjai šilčiau apsivilkti. Kas, kad šilta. 

Pavasario oras visada apgaulingas.
— Vai ne, motule. Saulė tokia karšta. Ir tiek žiedųv žie

dų... O be to, aš labai gerai jaučiuos ir daug valgiau pusry
čių. .. .■■ . ; ‘

Motina žiuri į Ją ir raukšlėtam jos veide nušvinta Šyp
seną. Ji glosto šviesią dukrelės galvą, ir sėda šalia jos ant 
suolelio.

— Taigi, buvau Bačiūnuos. Nustebo mane pamatę. Nu-, 
šuninė išgirdę mano reikalą. Prižadėjo mums Šiek tiek pasko
linti. Žinai, ir jiems sunku su tais pinigais... Sekmadienį ža
dėjo apsilankyti. Pasikalbėsim tada visi.

O man atrodo, mama, kad neverta tiek rūpintis. 
Kam man reikia to kurorto, jei aš taip tvirtai jaučiuos? Ma
ža, ką sako gydytojas. Pagaliau, kuo čia ne kurortas ? Aš 
net per porą savaičių manau sustiprėti ir grįžti į darbą.

— Ne, dukrele. Turėsi ilgiau pasilikti ir, gal būt, išva
žiuoti kitur, jei to reikės tavo sveikatai.

Pranutė žiūri į savo motiną. Kaip ji iš lengvo taria žo
džius, ir toks ramus jos balsas. Jos balse virpa meilė.. Jos 
balso virpėjimas paliečia Pranės širdį.

— Motule, kokia tu gera... — tyliai taria jos lūpos. O 
pavargusi motulės ranka vėl Švelniai glaudžia šviesią mer
gelės galvą.

— Dukrele, kaip gi aš nebūsiu gera! Juk tu esi viskas, ką 
aš turiu pasaulyje.

Pranė liko namie. Ji atsisakė važiuot į pušyną. Buvo 
gaila palikti vieną motiną rūpesty. Buvo gaila namų ramumo.

Bet jos sveikatą vėl pasidarė jai slaptas neramumas. Jė
gos negrįžo taip greit, kaip jinai jų laukė.

Atėjo abejonės ir neramus laukimas. Kad galėtų užsi
miršti, ji daug škaitė. Kad motina būtų rami, ji daug juokė
si, buvo nerūpestinga ir linksma.

Kasdien lankydavo savo miškelį. Ir mąstydavo prisi
glaudus prie augalotos pušies. Prie tos pačios, kur sena se
nutė sėdėdavo ir sekdavo vaikams pasakas. —

Mintys liūliuodavo, mintys žavėdavo. Tik kai minty
se išvysdavo rūpesčio1 apniauktą motinos veidą — suklysda- 
vo Pranutės svajonės.

Tada ji keldavos iš pavėsio ir eidavo į saulę. Eidavo į 
saulėtas lankas Pamūšy.

9
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Vėjas žaisdavo su jos skaitomos knygos lapais, o ji— 
rymodavo ant lieptu, žiūrėdavo į tamsią Mūšos gelmę, (šel
mėj liūliavo baltos lelijos. Spindėjo kaip žvaigždės juodam 
danguj, O tylinčios jų akys mezgė Pranutei gražų jaunystės

Vieną vakarą...
Ji rymojo ant lieptų, o jis plaukė luoteliu. Plaukė į tą 

juodą gelmę ir atnešė jai nuskynęs du baltu žiedu. — 
Vienas žiedas tu, o antras — aš, — tarė ji.
Ir ŠypsojO' laimingas. Jo šypsena buvo tokia graži, švie

si, kaip lelija. Pranė žiūrėjo į jį, į jo šviečiančias alkis. Visi 
žodžiai kažkur dingo. Virpančios rankos glamonėjo drėgną, 
baltą žiedą, o žvilgsnis nusviro į Mūšos vandeni.

— Kodėl tu man toks geras ?..
— Nes tu geriausia, nes tu brangiausia...
Šviesi laimė skrido pro juos ir bėrė žvaigždes.
O šiandien — ji viena. Visa toli. Užmiršta, palaidota, 

negrąžinama. Liko1 tik atminimai ir tyli ašara.
Kodėl?
Ne, ji neklausė kodėl. Niekas jai to nepasakytu. Nė Mū

šos vandens lašeliai. Nė vėjas. Visi tyli. Visi nežino.
Iš upės kyla šaltos miglos. Rasoja nendrės. Glaudžiasi 

lelijų žiedai. Gęsta saulėleidžiai. Bet ji nepastebi. Šviesus 
mėnulio talkas virpa Mūšos vandeny ir veda ją per juodą gel
mę i nepasiekiamą pilį. Į tolimą, žvaigždėtą...

— Dukrele, nebesėdėk. Eikime. Vakaras šaltas — sušne
ko motinos balsas.

— Šalta, Šalta, motule. Bet čia taip gera... Aš užmiršau.
Pranę krečia drebulys. Viskas mirga akyse. O galva 

dega dega, kaip liepsnoj.

Prie lovos sėdi sulinkusi motina. Jos akys žiūri į baltą 
pagalvę, ant kurios išsidraikė auksinės garbanos. Paraudęs 
veidas, užmerktos akys.

Motinos lūpos dreba, akyse — ašaros. Nuvargusios jos 
rankos guli bejėgiai ant kelių.

— Pasakyk, daktare, juk tamsta žinai,
— Prašau nenusiminti. Jei visikas eis gerai, ji greit pa

sveiks. Uždegimas nėra smarkus. Truputį didesnis kairėj 
plaučių pusėj. Tik prašau tamstą būti ramiai. Visų pirma — 
ramumas.

— Gerai, daktare, dėkui tamstai.
O tie žodžiai veria jos širdį. Būti ramiai, kada širdis 

plyšta pusiau? — Tie žodžiai tyčiojasi iš jos. Ji mato, jau
čią juose baisią savo nelaimę.

Bet ji rami. Ji vėl sėdi viena. Sulinkusi nelaiminga mo
tina.

10
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Pranutė nerami. Ji blaškosi, mėto rankas. Akis^ įsmei
gusi į kažką nematomą taria keistus negirdėtus žodžius. 
Sunkus alsavimas ją troškina. Ji voš' gaudo orą. Nuvargusi 
ji vėl krinta į pagalves ir užsimerkia. f

Tada tylu kambary. Toj tylumoj dar žiauriau skaus
mas drasko širdį. Ir jaučia ta širdis, kad juoda nelaimė stovi 
ties ja. Baisi, didelė, neaprėpiama...

— Argi pareikalausi tos aukos, Viešpatie? —. klausia 
ašarotos akys Išganytoją. Erškėčiais vainikuotas veidas žiu
ri į ją ramybės akimis. Ir motina klaupia prie Jo kojų. Ir lie
jasi sielos skausmas, kaip ašaros ir maldauja...

Pro rūstu nelaimės debesį , prasiskverbia spindulėlis. 
Viltis. Ir pasiekia motinos širdį. Jos nuvargusiam veide — 
ir skausmas ir laimė. Jos akyse — Šviesa ir debesys. O visa 
siela kyla prie Amžinojo ir meldžia jo meilės...

Pranutė praveria akis. Koks ilgas, varginantis slėgė ją 
sapnas!

—■ Mama, šnabžda jos lūpos, bet balsas nesigirdi. Nu
vargęs jos žvilgsnis mato klūpančią motiną. Sunertas ran
kas, pakeltą veidą. Jai atrodo ji, kaip angelas, kaip šventoji. 
Su ta šviesa akyse... Ji daugiau, kaip angelas ir kaip švento
ji— ji motina.

— Motule, motule... — šnabžda ji nuvargus. Ir saldus, 
sveikas miegas sumerkia jos akis.

Ir pradėjo dainuoti dainelę...
Ricarda Hach1)

Jausdamas didelį prisirišimą prie Šveicarijos vieną sa
vo studijų semestrą praleidau Ciuriche, kur, moterims buvo 
leista greta vyrų lankyti universitetą. Laikiau tai nedovano
tinu gero skonio apsirikimu ir buvau pasiryžęs išgirsti blo
giausių dalykų apie mergaites, su kuriomis ten turėsiu susi
tikti. Tačiau netrukus paaiškėjo1, kad. ir ten buvo tokių pat 
moteriškių, kaip ir kitur — ir gražių, ir negražių, protingų ir 
neprotingų, ekscentriškų ir išmintingų, net su didesniu veido 
skaistumu ir pilnumu, kaip ištekėjusios moters. Tačiau dėl to 
aš neatsisakiau tas mergaites mažai vertinti ir rūpestingai 
stengdavaüs su jomis pasikalbėti.

Kartą iŠ smalsumo ėmiau lankyti vieno profesoriaus ko- 
legiumą, kurs skaitė sunkią filosofinę temą. Jo klausytojų ra
tely pastebėjau jauną mergaitę, kuli nežiūrint mano priešin-

U Iš Tom. „Ludolf Urslen“.
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go nusistatymo buvo nepaprastai patraukianti, gražaus sla
viško’ tipo, visai bespalviu, ovaliu veidu, aplink kuri krito 
trumpi, juodi plaukai. Jos svajingos akys nuolat kabojo ant 
profesoriaus lūpų, ir aš negalėjau atsistebėti ta jauna mergai
te, kuri taip uoliai suprasdama galėjo pasisavinti tokius sau
sus ir gudrius dalykus. Ėmiau šią paskaitą lankyti, reguliariai 
ir dargi vienas, kad galėčiau žiūrėdamas pasigėrėti mergai
te ; nes turiu pasisakyti, kad visuomet, p ypač tada, buvau 
tingios ir groži mylinčios dvasios, kad mielu noru galėčiau 
gilintis i abstrakčias filosofemas. Melancholiškas grožis su 
tokiu dvasios skaidrumu mane visai apdūmė, ir aš pasiryžau 
susipažinti su šia svetimtaute, tai buvo visai lengva padary
ti. Ji elgės gražiai ir mandagiai, visai manim pasitikėjo ir va
dinos Vera su ilga, sunkiai ištariama, rusiška pavarde. Ka
dangi negalėjau jos teisingai ištarti, tai turėjau progos va
dinti ją panele Vera, ką ji man šypsodamos pavelijo. Pirmiau
sia pradėjau su ja kalbėti apie paskaitos temą; tačiau ji man 
tuoj paaiškino, kad lankanti jas ne dėl turinio, bet tik tam, 
kad išgirstų vokiškai kalbant; dar ne visai išmokusi tos kal
bos; bet girdėjusi, kad šis profesorius nepaprastai gražiai vo
kiškai kalbąs, ir dėl to lankanti ji visas jo paskaitas. Iš toli 
atvažiavęs čia prasiblaivinti, kalbėjau sau džiaugdamasis, 
kad mano jausmas palydėjo mane tiesiu keliu, kad susidū
riau ne su kokia mokyta panele, bet su nekalta darbščia mer
gaite, ir dėl to ji buvo tokia žavingai graži. Kadangi aš tu
rėjau daugiau užuojautos studijuojančios rusų kolonijos sąly
goms, ėmiau labiau domėtis tuo, kas buvo apie juos pasako
jama, ir čia nuolat kartojosi žinia apie didelį tų nelaimingųjų 
žmonių skurdą, kurie iš tikrųjų mokslą nupirkdavo su savo 
gyvenimo1 trūkumais. Staiga atėjo man į galvą mintis, kad to 
mylimo veidelio bekraujis balsvumas gali pareiti nuo nepa
kankamo maisto ir žinodamas, kaip aš pasielgčiau tokioj būk
lėj, pajutau nemalonu jausmą ir pasiryžau jo nebematyti. 
Švelniausia priemonė jai padėti man pasirodė ta, kad ją pa
kviesčiau pasivaikščioti į netolimą kalną, kur, savaime su
prantama, kad galima būtų užsukti į kokį gražų sodą ir kiek 
atsigauti. Ir pavyko taip gražiai, kaip tik buvo galima tikė
tis. Ji noriai ėjo su manim, bet buvo tokia silpna ir nepripra
tusi keliauti, kad netrukus norėjo pasilsėti ir man net davė 
patarimą, kur puikiausiai ir geriausiai galėtume užsukti. Tai 
buvo jaukus, jovarais apsuptas namas tarp vynuogių kalnų, 
iš kur matėme žemai po mūsų kojomis ošiantį, darbštų, išty- 
susį miestą^ ir, rytų tolumoj sidabrines, dantuotas Alpių lini
jas. Užsakiau vyno, duonos ir sūrio; daugiau nedrįsau. Veros 
akys spindėjo, ir valgymo, ir gėrimo metu ji buvo labai links
ma ir greitu liežuvėliu plepėjo man, ką tik galėjau girdėti: 
apie jos tėvus, tėviškę, apie tenykštes sąlygas, nihilistus ir 
anarchistus. Iš pradžių ji>stebėjos, kad aš nebuvau toks, bet
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! .kai iš visos širdies prisipažinau, kad rusų barbariškume bū-
■j--,.--- Čiau vienas iš žymiausiųjų, ji vėl visai pasitenkino ir, rodos, 

• nusiramino dėl mano moralinės vertės. Dėl savo nėpasotma-
! mo alkio-dar užsisakiau duonos ir sūrio, ir ji dar truputį vai-

■ gė r pagaliau bailiu, mąstančiu žvilgsniu tarė ji, kad suris esąs
toks geras, kad ji norėsianti kiek paimti jo vienai sergančiai 
draugei, su kuria ji gyvenanti viename kambaryje. Aš. tuojau 
supratau, kad jis bus jai vakarienei ir visai neparodžiau savo 
veido išraiškos, kaip mažai įgali pagelbėti ligonei gydomoji 

_ Sūrio galia, tik padėjau surišti jai nedidelį ryšulėlį iš musų
pietų likučių.

Kadangi tokius pasivaikščiojimus mes ėmėm dažnai 
kartoti, ji pradėjo geriau jaustis ir taisytis, ir malonu buvo 
matyti, kaip skaistus rožių rausvumas vis daugiau ir dau
giau išsiplėtė jos veide, panašiai kaip rudenį pražydusi eri- 
ka purpurinėms vilnimis užlieja sausus tyrus, arba .kaip bun
danti Pygmalijono marmuro statulos gyvybė prisipildo persi
šviečiančiu kraujo rausvumu.

Ir mano jausmai/galėjo turėti panašumo su Pygmalijoiio 
jausmais, nes ir aš buvau tos meilės kūrėjas ir turėjau teisių į 

~ naujai atgimdytosios meilės atsilyginimą. Besiartinant seme
stro galui pamačiau, kad turiu pradėt apčiuopiamai išreikšti 
savo jausmus; nes visų tų nebylių mano pareiškimu žvilgiais 
ir veido'išraiška ji ligšiol nenorėjo suprasti. Todėl, kad turėčiau 
pakankamai laiko, nuvedžiau savo Verą toliau negu paprastai 

—. į vieną malonią vietelę ties ežeru, kur savaitės dienomis ga
lėjome visai vieni sėdėti po plačiomis liepomis^ Kartu išgerda- 
vom smagaus provincijos vyno ir svajingai žiūrėdavom į ra
miai ir taisyklingai banguojanti vandenį. Aš vis dar užvilkau 
savo pasiaiškinimą; nes man rodės gaila sutrukdyti tą ramų 
landšafto snūduriavimą.Nieko daugiau nesigirdėjo kaip tik van
dens ošimas garlaiviams ateinant ir nueinant ir čiurlenantis 
pliauškėjimas aplink laivelių pirmagalį, kurie nuolat prasiirda- 
vo pro šalį. Taip mums vieniems besėdint paprašiau Veros 
padainuoti man rusišką dainelę, ką ji man buvo jau kelis įkar
tus prižadėjusi. Ji tam1 buvo pasiruošusi, atisėdo ant turėklo, 

T - kurs skyrė sodą nuo ežero, ir žiūrėjo ne i mane, bet per ežerą 
į nušviestus kalnus. Ir pradėjo dainuoti dainelę,v kurios turinio 
aš nesupratau, bet jaučiau jausmingą vaikišku įsakumu vis 
pasikartojantį melodijos skundą. Dainoj buvo eilučių, kurios 

(:4. visos buvo panašios, taip kad jautei neišsemiamą, nepakeičia
mą skausmą, kurį pagaliau nenoromis pajunta kenčianti širdis, 
kaip kad kūdikiai beverkdami nori užmigti. Taip beklausant 

‘ atsitiko ir man; man rodės, kad aš esu tik šešėlis sapne, ir
man buvo lengva kalbėti apie savo meilę svetimai mergaitei, 
kuri, pabaigusi dainuoti, tyliai sėdėjo ant turėklų. Tačiau bai
mingas jos nugąsdinimas išplėšė mane iš svajingos mano nuo- 

I taikos.
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—- Ak, — tarė ji, — aš jums šiandie noriu pasakyti, 
kadangi jūs taip man ypatingai atrodote, kad aš jau kuris 
laikas kaip esu ištekėjusi.

To, žinoma, visai pakako nupūsti mano svajingai nuotai
kai ir, man dąsiprotėjus, pripildyti mane užsipelnytu pykčiu. 
Verai tatai pasirodė teisinga ir ji priėmė tai visai leng
va širdimi ir ramiausiu balsu papasakojo man, kad jos vyras 
esąs rusas ir studentas, kaip ir ji, ir kad jo ir jos tėvams dėl 
skurdo ir nederliaus, tekę stumtis ilgesnį laiką be pini
gą. Jiems tekę matyti daug skurdo, ir badaujančiam vyrui ji 
nuolat paimdavusi sūrio su duona, sakydama, kad tai nune- 
šanti savo sergančiai draugei, Išsyk norėjau paimti ją ir tvir
tu užsimojimu sviesti į ežerą, tačiau mano įniršimas mažėjo, 
juo daugiau man tas dalykas pasirodė įkeistas ir džiuginantis.

— Bet, — tariau pykdamas, — ar tas paikšas nepavy
duliavo?

— O, — atsakė ji, — aš papasakojau jam viską žodis į 
žodį, ką su jumis kalbėjau, paskum jis gavo duonos ir sūrio; 
mes jau nebesame tokie vaikai, nes jau daugiau kaip metai 
vedę. _ ■ . '

Toliau papasakojo ji man, kad jos tėvą gyvenimas pa
gerėjęs, kad jie vėl gauną pinigą, ir kad, kaip ji jau norėjusi, 
man šiandie pasakyti, norinti atsisakyti nuo bendrą mūsą pa
sivaikščiojimą, nes turinti pradėti rimtai studijuoti. ’ • . ‘ c ,

— Taip, geriausia taip ir bus, — tariau aš, ir prietemoj 
garlaiviu parvažiavau su ja namo. Mes persiskyrėm meilėj ir 
aš vėliau nebuvau patenkintas tokia geraširdžia mūsą mei
lės išeitim. Taip pat galiu prisipažinti, kad aš iš to įvykio ne
padariau jokią apibendrinančią išvadų ir visuomet stengda- 
vaus atsargiai išsireikšti anie moralinę ir intelektualinę studi
juojančią mergaičią padėtį, nes man rodės, kad jos yra geres
nės kaip ją pašaukimas, taip kad būčiau laikęs neteisingu da
lyku, jei jį būčiau pabloginęs iš neapykantos ir keršto.

Vertė A. Tyruolis.

Vaikelio Jėzaus Teresė
7z. Matusevičiūtė

(Tęsinys).

„Mane viliojo toji kelionė. Norėjau pamatyti amžinąjį 
miestą, kurio tokia garsinga kultūros praeitis, kuris aplaisty
tas apaštalą ir pirmąją kankinių krauju.

Mes prisidėjom prie ten pat keliaujančios aukštą žmo- 
nią draugijos. Bet manęs nežavėjo joki aukšti vardą titulai, 
nes tuoj prisiminiau iš „Kristaus sekimo“ žodžius: „Nesirū- k • * .
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pink apie garbę aukšto vardo“. Nes tik danguje kiekviena sie
la ras savo kunigaikštišką titulą ir savo garbės poaukštį.

Toje kelionėje aš daugiau patyriau apie dvasininkus. 
Iki šiol jie man atrodė tyri kaip krištoiaLir maniau, kad už 
juos nereikia melstis. Aš pažinau daug aukštų dvasininkų, ku
rie savo pašaukimu prilygsta angelams, bet visada kartu pa
lieka ir žmonėmis savo prigimtimi. Aš supratau, kad už tuos 
Dievo tarnus ypatingai reikia melstis, nes ir šv. Raštas sako: 
„Jei druską pameta savo sūrumą, tai kuo tada galėtume sū
dyti?“ Koks aukštas yra karmeličių pašaukimas, — melstis 
už dvasiškiją ir mirusius.

Paryžiuje tėvas parodė mums kapą musų tautos išva
duotojos ir didvyrės Šv. Johanos D’Arc. Toj palaimintoj vie
toj esant mano sielą užliejo neaprašoma ramybė. Jaučiau ša
lia savęs tyriausią mergelę ir maldavau, kad ji'■/manęs neap
leistų šioj žemėj.

Savo kelionėj patyriau ir tai, kad tik nekaltiems. viskas 
atrodo nekalta..

Keliaujant pastebėjau, kad visą laiką mane stebėjo kuni
gas Reverony dėl mano viso elgesio ir laikymosi. Bet tas jo 
malonus stebėjimas atnešė man džiaugsmą tik kelionės gale. -

Mes keliavome per Šveicariją, per jos puikius majesto
tiškus kalnus, kurių viršūnės raižo padangių debesis. Mačiau, 
kaip stebuklingai' šniokščia upeliai šokdami nuo aukščiausių 
viršūnių. O slėnių gražumas su Alpių augmenija! Vilioja akis 
raudoni erškėčiai ir laukinės gėlės. Mes. užvažiavome ant 
aukščiausios snieguotos viršūnės, po kurios kojomis tūnojo 
neišmatuojama bedugnė, grasydama mus prarysianti.

Prieš mūsų akis bėgo gražūs šveicariški kaimeliai su 
puikiais bažnyčių bokštais, o per mėlyną dangų plaukė mink-, 
šti, lengvi debesėliai. Tarp kalnų pasirodo skaidrus ežeras, 
tviskąs purpuru nuo besileidžiančios saulės. Tas didingas, po
etiškas Šveicarijos vaizdas mane sužavėjo,ir aš negalėjau šiek 
tiek įsivaizduoti apie dangaus grožį.

Pirmas Italijos miestas, kur mes apsistojome, buvo Mi
lanas. Pirmiausia mes aplankėme marmuro katedrą su gra
žiomis statulomis. Tarp keliauninkų aš su Celina buvome 
drąsiausios, nes kitos mergaitės tik kelis laiptus užlipusios už
sidengė akis bijodamos žemyn pažvelgti. Tuo1 tarpu mes už
kopėme į pačią bokšto siūbuojančią viršūnę, ir visas Milanas 
buvo po mūsų kojomis. Gyventojai atrodė kaip skruzdės šen ? 
bei ten beskubančios. Milane mes išbuvome keletą dienų, ir 
aš prisimenu tuos puikius po miestą pasivažinėjimus. Ypatin
gą įspūdį man padarė Campo Santo su savo garsių skulptorių 
statulomis. Pagaliau kapų paminklai padaryti su didžiausiu 
meno skoniu.
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Koks savotiškas Venecijos vaizdas! Vietoj didmiesčio 
triukšmo tik tylus, minkštas irklų ir bangų šnarėjimas. Riek ’ 
daug grožio slepia Venecija, tarytum ant jos ištiestas skaus
mo šydas. Kokį melancholišką, bet kartu didingą įspūdį .pa
lieka puikūs Dožų rūmai. Tos puikios salės, pilioriai ir skliau
tai rodo garsią jų praeitį, bet kartu su visomis klaidomis do
žų gyvenimą. Aš dar norėjau pamatyti raudų tiltą, kur tiek 
pasmerktųjų per jį perėjo, bet mūsų vadovas skubėjo toliau.

Iš Venecijos važiavome per Paduą, kur ilsis šv. Katari
nos kūnas ir per Boloniją.

Pagaliau mes važiavome per Loretą. Taį toks kuklus ir 
gražus Marijos garbei pašvęstas kampelis. Čia viskas taip 
paprasta ir įkartu taip gražu. Moters čia neseka Paryžiaus 
madų, bet nešioja tautiškus itališkus rūbus. Šis kampelis man 
labai patiko.

Aš džiaugiausi galėdama stovėti<po- tų pačių namų pa
stoge, kuriuose gyveno' šv. Šeima. Čia Marija auklėjo die
višką Vaikeli, nešiodama jį ant savo rankų. Prie Vaikelio Jė
zaus stovyklos padėjau gėlių. Koks malonus atsiminimas. Ša
lia Loreto yra didžiulė marmuro bazilika, kur visada išsta
tytas šv. Sakramentas. Bazilikos vidus puikiai įrengtas; jis 
žėri auksu, akmenimis ir baltu marmorn.

Mano tėvas' norėjo priimti komuniją Lorete. Mles sura
dome dvasininką, kuris tuoj konsekravo hostijas ir Kristaus 
namuose mus papenėjo Jo dieviška dovana. Tuo baigės mū
sų laimė, ir mes apleidome brangųjį Loreto.

Pasiekėme Romą, kur aš turėjau rasti savo suraminimą. 
Buvo glūdi naktis, kai mes atvykome į miestą. Mane pažadi
no konduktorius, kuris linksmai visiems pranešinėjo: Roma! 
Roma! Tai nebuvo sapnas, mano noras išsipildė, aš buvau Ro
moj. ■ ... !

Miesto pakraščiai išlaikė savo senovišką .charakteri, tuo 
tarpu miesto vidurys su puikiomis langų vitrinomis lenkty- 
niuoja su Paryžium. Pirmas pasivaikščiojimas buvo po Romos 
apylinkes. Kokį jaudinantį įspūdį palieka kolizėjus, amfiteatro 
arena, kur tūkstančiai krikščionių ją aplaistė savo'krauju. ^Su
sijaudinusi bučiavau tą brangiąją žemę. Bet aš patyriau, kad 
tikroji arena aštuonius metrus guli žemiau ir per šimtus metų 
viduj tepaliko vienas plakimo stulpas. Užkopome su Celiną 
ant mūro sienos, nors buvo draudžiama, ir. meldėmės toj vie
toj, kur išliejo kraują pirmas kankintinis. Maldavau Dievą, 
kad likčiau kankine; pasiėmę kelis akmenėlius grįžome 
atgal ir po to ėjome aplankyti katakombas. Aš įsispraudžiau 
į giliausius kapų požemius prie šv. Cicilijos grabo, kur gavau 
brangių relikvijų. Prieš važiuodama į Romą aš mažai tekrei
piau dėmesio į šią šventąją, bet kai aplankiau kančių kambarį, 
girdėjau ją garbinant, kaip muzikos karalienę, ir mano šir-
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dis užsidegė meile jai, kuri tokius gražius meilės him
nus giedojo savo dangiškam Sužadėtiniui, Taip aš su ja susi
jungiau artimos draugystės ryšiais. Su ta, apie kurią pasa
kyta: „Tu prilygsti savo verte dideliam ginkluotam^ kariuo
menės pulkui*4. _

Septintą dieną aš turėjau išvysti popiežių Leoną XIII, ir 
mano širdis drebėjo, kad man reikės kalbėti su kardinolais ir 
vyskupais, kad galėčiau pati matyti šv. tėvą. Buvo šventadie
nis, spalių 20 diena. Mes išklausėme šv. mišių, kurias laikė 
Kristaus vietininkas. Tos dienos evangelija skelbė: „Nesibi
jok, mažute žeme, nes mano Tėvui patiko, jums duoti amžiną 
karalystę44. (Luc. 12, 32).

Po pamaldų prasidėjo audiencija. Šv. Tėvas Leonas XIII 
sėdėjo aukštame krėsle apsuptas savo dvaro pralotų ir auk
štų dvasininkų. Pagal Romos dvaro ceremonialą, kiekvienas 
keliauninkas turi nusilenkęs pabučiuoti pirma koją, paskui žie
dą savo aukščiausio ganytojo ir gauna Bažnyčios palaimini
mą. Du gardistai duoda ženklą keltis. Viskas eina tylomis. 
Aš buvau nusprendusi kalbėti su šv. Tėvu, nors kun. Revero- 
ny buvo uždraudęs netarti nė vieno žodžio. Mane sesuo pa
drąsino kalbėti. .

Po valandėlės aš klūpojau prie popiežiaus, pabučiavau 
kojas, ir jis ištiesė man savo žiedą. Bet aš pakėliau savo aša
rotas akis tardama: „Šventasis Tėve, leisk man prašyti didė
lės malonės“. ,

Tuomet jis maloniai prie manęs nusilenkė ir giliai pa
žvelgė savo tamsiomis veriančiomis akimis norėdamas per
žvelgti mano sielą. „Šventasis Tėve, — pradėjau aš, — Gar
bei Jūsų jubilejaus, leiskite man, turinčiai penkiolika metų, 
stoti j karmeličių vienuolyną“. Bet tuoj įsikišo vyriausias vi
karas Bayeux: „Jūsų Šventenybė, tai vaikas, kuris nori bū
ti karmelite. Vyresnioji veik pasiryžusi ją priimti“.

„Gerai, mano vaikeli“, tarė šv. Tėvas, — daryk taip, 
ką liepia vyresnybė“.-

Bet dar kartą aš pasiryžau prašyti ir padėjau savo su
dėtas rankas ant jo kelių.

„O šv. Tėve, jeigu Jūs sakysite taip, tada aš nesutiksiu 
jokių kliūčių“.

Tada jis giliai pažvelgė man į akis ir aiškiai skambiu 
balsu tarė: „Nurimk, vaikeli, tu galėsi ten įstoti, jei yra tokia 
Dievo valia“. ■ •

Veik su jėga paėmė mane gardistai ir nuvedė. Tai ma
tydamas popiežius mane palaimino ir palydėjo savo maloniu 
žvilgsniu.

Paskui ėjo prie Jo Šventybės palaiminimo mano tėvas, 
kurio keturios dukterys buvo karmelitės.

Romoj šv. Kryžiaus Jeruzalės bažnyčioj mačiau Šven
čiausias Kristaus kančios relikvijas: du didelius dyglius iš erš-
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kėčių vainiko ir vinį, įkuria Jis buvo prikaltas. AŠ prašiau vie
nuolio, kad jis man leistų paliest relikvijas, ir jis maloniai su
tiko-; Įkišau pirštą per dureles relikvarijaus ir, kaip nerūpes
tingas vaikas/ kurs 'nori viską imti į savo rankas, paliečiau di
delę geležinę vinį, kuri pervėrė gyslas aukos. Avinėlio.—

Iš Paduos ir Pyzos mes jūromis grįžome į Prancūziją. 
Važiavome jūromis, buvo audra ir didelės bangos mušės į pat 
laivo viršų. Mūsmakis žavėjo oranžų, lieknų alyvų ir didingų 
palmių siluetai. Vakare priplaukėme žibantį uostą. Tai buvo 
lyg stebuklas, nes dangus ir žemė skendo žvaigždžių spindė
jime. Tėvas norėjo važiuoti į Palestiną aplankyti Jeruzalę, 
bet aš svajojau švęsti Kalėdas Karmelio vienuolyne.

Marijos apreiškimo dieną 1888 m. balandžio 9 d. įstojau 
į Karmėlip vienuolyną. Paskutinį kartą namie valgiau ‘ vaka
rienę. Rytą paskutinį įkartą atsisveikinau su savo mylima tė
viške ir važiavau į vienuolyną. Bažnyčioj girdėjau aplinkui 
namiškių raudas, bet man nenuriedėjo nė viena ašara. Po mi
šių kaip reikėjo peržengti vienuolyno slenkstį, mano širdis 
taip sudrebėjo, tai buvo tikra mirties baimė. Tuomet atsi
sveikinus su savo pažįstamais atsiklaupiau, kad tėvas mane 
palaimintų. Tai buvo malonus vaizdas angelams, kaip šis sene
lis jauniausią savo dukrą aukojo Dievui. Atsidarė Karmelio 
vartai pabučiavo mane maloniai vyresnioji.

I mano sielą įžengė taip pasnigtoji ramybė ir aš buvau 
ant visados Dievo namuose. Bet tuoj teko patirti netik 
rožės venuoliško gyvenimo, bet ir skaudūs dygliai. Laike 
mano bandymo vyresnioji seselė mane siųsdavo į daržą 
rinkti žolių ir aš bijojau sutikti motiną Goncagą, nes kartą ji 
apie mane taip sakė: „Bet šis vaikas nieko akuratiškai neat
lieka; kas ji per noviciate, jeigu ją kasdien reikia leisti pasi
vaikščioti.“

Mano sielos vadovas buvo aukštos doros kunigas Pet
ras Pichon.

. iNoviciačių viršininkė buvo tikra šventoji. Jos gerumą 
iri rūpesti dėl mano sielos aš negaliu aprašyti. Tuo metu 
mano sieloje prasidėjo didelės kančios ir skausmų kova. Ma
no dvasios vadovas išvažiavo į Kanadą ir aš tvėl likau viena 
po Kristaus globa.

Artinosi mano įžadų diena, vasario 10 diena. Tėvas ma
nęs laukė prie durų susijaudinęs. Jis mane prispaudė prie 

v krūtinės: „Tai tu esi mano princese“? — ir iškilmingai ma
ne nuvedė bažnyčion. Tai buvo jo paskutinis triumfas, pasku
tinė žemiška šventė.

Paskui pasigirdo padėkos giesmė „Te Deum laudamus“.
Šioj įspūdingoj šventėj, dalyvavo sesers ir aukšti dva

sininkai.
Po aštuonių mėnesių turėjau Sudėti amžinus įžadus. 

Mano siela daug kentėjo, ši auką man rodėsi per didelė. Bet
* . 4 ' ' - . 1

B ■ . ’ . • ■
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aš sulaukiau naujų jėgų iš Pr. Sutino knygos: „Pamatai 
dvasiško gyvenimo.“ Daug kentėjau aš dėl tvarkos ir pą- 
klusnumo. Mano pasiryžimai būdavo vis veltui. Daug var
go turėjau ir su savimeile, kuri prie geriausių pastangų kar
tais vis išsikišdavo. įžadus turėjau padaryti spalių 8 d. 
1890 m. Po įžadų aš gavau palaiminimą iš Romos nuo šv. 
Tėvo ir tai buvo didžiausia apsauga, kuri saugojo dideliau- 
siose pagundose ir abejojimuose. Ir vakare, kada aš klūpo
dama meldžiausi prieš savo amžinus įžadus, kilo mano sieloje 
juodas milžiniškas abejojimas. Mano pašaukimas man rodės 
tik sapnas ir didelė kvailystė.

Vis didesnė tamsuma gaubė mano sielą ir nežinomas, 
nepažįstamas balsas, rodos, man sakė: „Tu nesi Dievo pa
šaukta būti vienuole, grįžk atgal į pasaulį“.

Mane apėmė didelė baimė, mano kelias rodės visiškai 
abejingas. Aš nusprendžiau viską pasakyti vyresniajai, ku
ri išsklaidė mano visus abejojimus ir padariau amžinus įža
dus. Tėvas nedalyyavo liūdnose iškilmėse dėl ligos.

Keletą dienų po to, turėjom aštuonių dienų rekolekcijas, 
kuriose dalyvavau su visu sielos atsidėjimu. Dievas manęs iš
klausė ir dangaus palaima įžengė i mano širdį. Po dviejų mė
nesių mūs vienuolyną apleido motina Goncaga, nukeliauda
ma į savo amžiną tėvynę, dėl to labai liūdėjau, bet paliko ma
ne su šiais paguodos žodžiais: „Tarnauk Dievui su linksma 
širdžia ir atsimink, vaikeli, kad mūsų Viešpats yra taikos 
Dievas“. Tai buvo pirma malonė, kurią man Dievas siuntė 
per tą šv. moterį.

Ištisomis dienomis aš mąsčiau apie dangų ir šioj mistiš
koj nuotaikoj kartą sapnavau motiną Goncagą, kuri man sakė : 
„Tau, mano vaikeli, palieku savo širdį“.

Kelėtą mėnesių vėliau vienuolyne siautė influencos epi
demija ir veik visos seserys sirgo. Man, be slaugymo, reikė
jo atlikti visi zakristijos darbai. Su kokiu džiaugsmu aš tai at
likau.

Viešpats išklausydavo visus mano nOrus, kaip karaliaus 
Salemono. Jis ne tik mano sielą apdovanojo malonėmis, 
bet ir išpildydavo- visus mano tuščius ir vaikiškus norus. Bet 
kartu patyriau, kad vienintelė laimė žemėje — nepažinti ir 
pasislėpti nuo žemiškų dąiktų ir nieko apie juos nesuprasti.

1891 m. birželio 29 dieną Dievas pašaukė mūsų tėvą pas 
save. Atsimenu, kaip jis dar sirgdamas paskutinį kartą atsi
sveikino mus visas per vienuolyno langelį, kaip jis tarė skau
smingu balsu: „lig pasimatymo, ten, danguje !“

Po tėvo mirties aš pamilau lig beprotybės savo die vis-. 
ką Sužadėtini. 1895 m., birželio 8 dieną parašiau atsidavimo’ 
aktą, kurį lig mirties nešiosiu ant savo krutinės.

Kokia laimė būti žiedu Dievo garbės amžinojo vainiko. 
Visuomet troškau likti šventąją, bet mane skyrė nuo jų aukš
čiausi kalnai ir aš pasilieku maža dulkelė, kurią mindžioja vi-
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si jos nepastebėdami. Bet negaliu likti didesnė, kokia aš esu,, 
ir noriu rasti paprastą ir trumpiausią kelią į dangų, nes evan
gelijos išmintis kalba: „Jei kas esate pasaulyje menkas ir ma-. 
žas, tai ateikite pas mane“* Aš noriu likti Dievo alkyse amži
nas vaikas, nes prieš amžinybę tiek tereiškia mano dvidešimt 
metų, kaip ir du tūkstančiai metų .

Artinosi Velykos. Didįjį ketvirtadienį aš klūpojau prie 
šv. Sakramento lig vėlybos nakties. Sugrįžus į celę 'guliau 
nuvargusi, bet pajutau didelę spindulių srovę lig pat mano 
veido* Rytą atsikėlusi laukiau naujų malonių, bet kaip nuste
bau, kai dienos šviesoje pamačiau ant mano skarelės kraują. 
Tai buvo pirmas ženklas dalyvauti Kristaus kančiose. Kaip 
troškau tą deną numirti. Didžiausioje sielos palaimoj prabė
go Prisikėlimo šventę*

Koks didelis noras buvo eiti į nežinomus, tolimus kra
štus ir skelbti evangeliją. Bet dabar mano siela serga ir esu 
pasiryžusi išgerti kad ir didžiausią kartybių taurę, jei tai pa
tiks mano Dievui. Daug neramumo man teikė mintis, ar aš. 
pildau Dievo valią: „mylėk savo artimą, kaip pats save“.

Man buvo pavesta rengti noviciatės ir, kaip buvo' malo
nus šis darbas. Mano dorybės didėjo, nes tai galėjo paliudyti 
mano darbai. Kaip troškau sekti Pranciškų Asyžietį. Ir ma
žiausiuose dalykuose patikti Dievui. Troškau būti misionie
rium ir evangeliją skelbti visose šalyse lig pat salų Ramiojo 
vandenyno. Ir tai ne vienus metus, bet nuo pasaulio pradžios, 
per amžius, kol gyvens žmonės žemėj. Bet dar karščiau troš
kau likti kentėtoja.

Visi mano norai ir pasiliko norais, visada lieku mažas 
paukštelis, bet iš visų jėgų, iš meilės garbinu Dievą.

Nuo šio laiko likau Dievo meilės auka. Visi skausmai, 
kurie iš to plaukė ją dar daugiau stiprino.

Pamažu ligos daigai pradėjo silpninti mano sveikatą.1 
Didelis kosėjimas be galo mane vargino ir po dienos darbų 
būdavau taip pavargus, kad negalėjau keletą laiptų užlipti ne
pasilsėjusi. iNežiūrint mano noro, turėjau gulėti savo nuošalioj 
celėj, ir kartą girdėjau tokį seserų pasikalbėjimą: „Mūsų se
suo Jėzaus Vaikelio Teresė tuoj mirs, ir įdomu, kokį nekro
logą užrašys jai, vyresnioji, nes jokio didesnio darbo ji nenu
veikė“.

Taip mažosios seselės sielą apsupo tamsaus nusimini
mo šešėliai. Ji nesulaukė pasiilgtosios mirties, kuri būtų ją iš- 
liuosavusi iš visų skausmų.

Sesers kalbėjo novenas už jos sveikatą, bet liga ėjo tolyn 
ir artėjo mirtis. Ir ją tik sustiprindavo Angelų duoną. Kuomet 
šv. Komunija buvo nešama, kelias lig jos celės buvo nuber
tas rožių žiedais. O naktį ji parašė eiles savo Išganytojui. 
Keletą dienų po to ji priėmė paskutini patepimą.

Mažoji Teresė savo mirtį žinojo, nes prieš trejus me
tus ji sakė apie tai seserims.
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Jėzaus Vaikelio Teresė prieš mirtį kalbėjo lyg įkvėpta 
vienuolėms seserims: „Aš Dievui nieko nedaviau; išskyrus 
mano meilę; Jis atsilygino man meile už meilę, — Po mano 
mirties aš bersiu žemei rožių lietų“. —

Ji savo pasižadėjimą išpildė išprašydama daugybę ma-
- Jonių. ■■ ■ ■

Daug ji kentėjo kantriai slėpdama visas savo sielos ir 
kūno kančias. Ji stengėsi visada šypsotis, ir sesers stebėjos, 
kad ji apgalėjo mirties skausmus. Kaip mirštanti gulbė pragy
sta savo stebuklingą dainą, taip ir mažoji kankinė dar gra
žesnius giedojo meilės himnus savo dieviškam Sužadėtiniui.

„Aš esu maža pavasario gėlelė, kurią nuskins dangiškas 
Kūrėjas, jei Jam tai patinka. Mes visi esame kaip gėlės' ant že
mės, kurios, savo laikui atėjus, nuvystame. Aš esu ta mažoji 
gėlelė, kuri žydėjo tik vieną dieną ir aš pirmiausia likau pa
laužta“.

Rugsėjo 29 dieną prieš mirtį vakare ji išgirdo kartu su 
sesere Celina lengvą sparnų plasdėjimą. Prie lango jos išvydo 
baltą balandį, kuris sparnais sudavęs į langą vėl išnyko spin
dėdamas danguje. Tai buvo kvieslys į dangišką puotą. V. J. . 
Teresė susijaudinusi laukė mirties.

Rytojaus dieną prie visų seserų bučiuodama kryžių at
siskyrė su pasauliu šv; siela.

Tuoj po mirties sesers turėjo dvasišką regėjimą, tai bu
vo ženklas, kad jos siela buvo tarp palaimintų danguje.

Laidotuvėse dalyvavo daug aukštų dvasininkų, lyg atsi
lygindami už tai, jog ji visą gyvenimą taip karštai meldės už 
tuos Dievo pateptuosius.

Po daugelio stebuklų 1910 m. rugsėjo 6 dieną Katali
kų bažnyčios buvo pripažinta palaiminta. Bet didėjo malo
nės, kurias ji rodė tiems, kurie į ją meldės.

1917 m. liepos 8 dieną Prancūzijos vyskupai Bayeux ir 
Lisieux teisėtai išvedė tyrimą. Buvo atkastas jos karstas, ir 
kūnas buvo sveikas. Su dideliausia žmonių minia jos kūnas 
perneštas ir palaidotas koplyčios šventoriuje prie karmeličių 
vienuolyno. Kuomet karstą atidarė, gėlių puokštė, įdėta 1910 
m.; buvo nenuvytus ir nesutrunijęs kaspinas su įrašu: „Po 
savo mirties aš bersiu žemei rožių lietų“.

Jos kūnas buvo įdėtas į ąžuolinį karstą. Paskui jai vie- 
nuolynas paaukojo sidabruotą sarkofagą, kur ir šiandien ji 

■ ilsisi. ■ '
1921 m. rugpjūčio 14 d. Vatikanas pripažino ją šventą

ja, ir popiežius Benediktas. XV savo dekretu įrašė ją į šventų
jų eilės. Jis apie ją taip sako1: „ V. J. Teresė savo gyvenimu 
parodė, kad dangaus karalystė mums visada atvira, jei mes 
savo gyvenime liksime panašūs j vaikus“.*

■ * . * . ■ • • •*>

*) Pasinaudota „Geschichte einer Seele“, Verlag der Waisen- , 
anstatt, Kirnach-Villingen, Baden, 1922.
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Trečiasis Ateitininkų kongresas
• T * * ' ‘ ‘ .

Z Jatulytė
Šie 1930 — Vytauto Didžiojo — .metai įnešė į mūsų gy

venimą ypatingo judrumo. Ypač ateitininkams Šie metai turi 
ne mažos reikšmės, šiemet sueina 20 mėtų nuo mūsų orga
nizacijos įsteigimo*. Šioms sukaktuvėms suteikia puikumo ir 
gilaus prasmingumo du mums lygiai brangus ir giliai artimi 
šių metų jubiliatai — šventas Augustinas, didysis Kat. Bažny
čios Tėvas, ir Vytautas Didysis, garsus mūsų tautos valdo
vas. Vyriausioji Ateitininkų Federacijos Valdyba savo atsi
šaukime, išleistame Šio trigubo jubiliejaus proga, ypatingai 
pabrėžė, kokios reikšmės turi mums šie metai organizaciniu, 
tautiniu ir religiniu atžvilgiu.

Ateitininkai, minėdami šiuos didelio prasmingumo• me
tus, šaukia savo trečiąjį kongresą, kuris įvyks Kaune, birže
lio mėn. 21, 22 ir 23 dienomis (Žemės Ūkio Parodos metu). 
Sis kongresas parodys, ką mūsų organizacija yra pasiekusi 
per 20 savo gyvavimo metų. Kongresas bus visų minčių, vi
sų darbų susiliejimas į vieną galingą srovę, kuri parodys mū
sų organizacinį tvirtumą ir ideologinį susipratimą.

Kongreso programa labai plati, įdomi ir svarbi. Visa 
eilė posėdžių, paskaitų, kalbų svarstys ir konstatuos mūsų or
ganizacijos laimėjimus, pabrėš naujus pasiryžimus ir nusta
tys kelius jiems pasiekti.

Keliais trumpais žodžiais apie kongreso darbų eigą.
Kongreso dalyviai, ypač tie, kurie aktingai dalyvaus 

kongreso programoje, į Kauną atvyksta birželio 20 dieną. 
Birželio 21 dieną anksti rytą eis chorų repeticijos. 10 vai. kon
greso atidaromasis plenumo posėdis. Po pietų įvyksta atskirai 
įvairių sekcijų posėdžiai. Po jų — visi vykstame į dainų šven
tę, kur kat. jaunimo chorai, be bendrų dainų, skyrium sudai
nuoją 4-rias dainas. Tą pačią dieną vakare — įvairiose bažny
čiose išpažintys.

Birželio 22 d. rytą —iškilmingos pamaldos lir bendra šv. 
Komunija. Po pietų įvyksta atskiri vyrų ir moterų posėdžiai. 
Po Šitų posėdžių — sporto šventė, o vakarė atvirame ore p. V. 
Bičiūno vaidinimas — misterija „Amžių karžygys“.

Birželio 23 d. anksti rytą gedulingos pamaldos už miru
sius Federacijos narius. 10 vai. įvyksta jaunųjų ateitininkų 
posėdis. Vakare visi vyksta į Karo Muziejaus sodelį, kur už
deda vainiką prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Laisvę. 
Po to, visų kongreso dalyvių eisena su fakelais i kapines.

Be šių dalykų, kongreso metu bus atidarytos Ateitinin
kų spaudos ir dailiojo bei pritaikomo meno parodos.

■ ■ ■ ■ > ■ .. ■ •
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Trumpai pažvelgus, matome, kad kongreso darbai ne
maži. Visiems Federacijos nariams reikia energingumo iror
ganizacinio lankstumo, kad atvykę i savo jubiliejinį kongresą 
galėtumėm pasidžiaugti savo darbo laimėjimais. Iš visų kuo
pų ir kiekvieno Federacijos nario laukiamas gyvas pritarimas 
ir kruopšti parama.

Kuo gali prisidėti prie kongreso darbų kiekviena ateiti
ninkė moksleivė?

Kongreso ruošimas ir jame dalyvavimas yra visų mū
sų reikalas. Todėl ir kiekviena moksleivė kuo gali prisideda 
prie šio mūsų organizacijos žygio. O galime —- visos. Didžiau
sias mūsų visų darbas atvykti į kongresą. Juk savo posė
džiuos moksleivės turės aptarti visą eilę svarbių klausimų, 
neatidėliojamų reikalų. Todėl mes visos reikalingos kongre
suiT.—* Kongresai reikalingi- mūsų balsai, mūsų grakštūs ju
desiai, mūsų dailūs rankų darbeliai. Mes visos turime susi
rinkti į vieną, didelį, gražų būrį; turime pasimatyti, susipa
žinti, rimtai pasitarti ir bendrai pasidžiaugti. Todėl visi abe
jojimai, svyravimai ir visos kliūtys — į šalį! Visos uoliai ir 
sąžiningai padėkime kongreso rengėjams (siųskime savo ran
kų darbelius, knygas, laikraščius ir kt.). Ir visos su karštu 
entuziazmu vykime į savo trečiąjį jubiliejinį kongresą!

I ' .

Mergaičių mokyklos Šveicarijoj

Šveicarai stengias savo mergaites išauklėti dorais ir 
praktiškais žmonėmis. Visa mokykla sutvarkyta šiam reikalui 
tarnauti. Vienur vyrauja mišrios, kitur mišrios ir paskiros mo
kyklos. Valdžios ir privačių mokyklų atskirtos mergaitės, nuo 
berniukų dėl to,kad į mergaičių mokslo planą įtraukti moteriš
ki darbai, darbeliai. Jas moko daugiausia moterys, bet pasi
taiko ir vyrų. Mergaitės, kaip ir berniukai, turi būtinai išeiti 
8 klases.

I koncentras 
(nuo 6-10 metų)

Siuvykla. Be paprastų, visiems bendrų dalykų įvedami 
siuvinėjimai, mezgimai, kostiumų siuvimai, taisymai... Yra sa
lės su siuvinėjimo mašinom. Siuvinėjimo fasonus mokosi pa
čios nupiešti ir nupiešti tiksliai. Siuva sau arba šeimynos na
riams, tuo patim ir mokosi. Visa tai dar neatstoja profesinės 
mokyklos, kurią išeina skyrium. Taip vispusiškai sųpažindin- *. 
tos su kasdieniniais darbeliais ir praktiškai pradeda juos 
dirbti.

Virtuvė. Beveik visose mokyklose yra įtaisytos didelės 
virtuvės su dujinėm ar elektrinėm virimo mašinom. Čia jos

23



118 Mergaičių mokyklos Šveicarijoj.

eina valgio1 mokslą: kiek kuriam valgy yra vitaminą, rieba
lą, krakmolo... Paskutiniu laiku ypač įprato vengti mėsos. Per 
didelis mėsos vartojimas kenkia proto darbininkams. Tad ir 
moko daugiau vegetariškai virti.

Be to,moko sterealizuotįvaisius, kad žiemą turėtu ką 
virti virimo kursuose.

Pačios mergaitės siunčiamos į miestą, i koperatyvus 
supirkti valgią. Tai yra praktiška pamoka supirkinėti. Mergai
tė, eidama pirkti gauna iš mokytojos pinigus ir parėjus turi 
su mokytoja atsiskaityti. Sugrįžus namo parengia valgį ir mo
kytojos prižiūrima verda. Tuo tarpu kitos mergaitės parengia 
stalą. Paskui visos, suvalgo, ką išvirė. Jei gerai — pagiria, 
jei blogai • — papeikia. Vis dėl to šiaip ar taip, kas sykį išvirta 
gardžiai ar negardžiai, turi valgyti. Po valgio suplauna indus, 
sudeda į spintas'ir eina namo.

Nemanykit, kad tik to mokosi: virti, valgyti ir vaikščio
ti iš namų į mokyklą, iŠ mokyklos namo1. Ne. Visai ne. Pirmoj 
eilėj mokslo dalyką: kalbos, matematika, istorija... Virtuvė 
ir kiti moteriški darbai tėra tik priedas, bet drauge reikalin
gas ir būtinas.

Higiena. Higiena, kaip ir visi Šveicarijos mokslai, išeina
ma praktiškai, išeinama plačiai. Ūla jos išmoksta, kas reikia 
žinoti apie žmogaus kūną, jo funkcijas, apie „socialines ligas“ 
(alkoholizmą, džiovą...). Išmoksta tą ligą saugotis. Alkoholiz
mo srity ne tiek sakomi pamokslai, kielk duodami nurodymai, 
kaip bealkoholinius gėralus daryti, Tai tik viena priemonė. 
Yra ir daugiau, pavyzdžiui, įpratimas valgyti daugiau vaisią. 
Nuo vaisią nekankiną troškulys. Priešalkoholiniai pamokslai 
dažniausiai neatbaido ir neatbaidys. Kas kita praktika. Tokius 
bealkoholinius gėralus ten daro mokyklos. Gėralus gauna par
sinešti namo ir juos išmėginti. Per toikius mėginimus ir įtikinėji
mus girtuokliai tėvai gali atprasti.

Mokosi ligas gydyti, mokosi žaizdas užrišti, pirmąją pa
galbą duoti... Kiekviena mergaitė turi naminę aptieką su vais
tais kasdien reikalingais. Ypačiai išmoksta vaikus globoti. 
Eina į mažą vaiką prieglaudas ir ten mokosi.

Taip daro per keletą metą eidamos nuo mažesnio prie 
didesnio, nuo lengvesnio prie sunkesnio. Nežiūri, kad mer
gaitė baigusi liaudies mokyklą (per 8 metus) būtą virėja, slau
gytoja ar kas kita, bet kad būtą vispusiškai išlavinta mergaitė, 
kad pažintų praktišką gyvenimą ir mokėtų jame verstis.

į higieną įeina ir kūno k u i t ū r a. Kūno kultūra spe
cialiai pritaikinta mergaičių konstitucijai ir dėsto tik mokyto
jos. Be paprastų pratimų, daromi kolektyviniai žaidimai. Ko
lektyviniai žaidimai turi tikslą ugdyti s o 1 i d a r um o d va
šią. Tuo solidarumu remias visas šveicariečią gyvenimas. 
Daromos rungtynės tik ne viešos, be žiūrovą. Tuo nori išmo
kyti jas kovoti, kovoti pagal taisykles, kovoti ne žiauriai. Taip 
išmokytos nė gyvenimo kovoj nenustoja pusiausviros.
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II

Į kūno kultūrą įeina ir š o k i a i. Išmoksta šokti. Šveica
rai nesidrovi mokyti ir naujausių šokių._ Iš kurio nors naujo 
šokio išmeta visas jiems netinkamas figūras, o likusias pado
riąsias šoka dailiai, estetiškai nenusižengdami nei estetikos 
skoniui, nei padorumo jausmui. Prieš mode raiškumą jie neko
voja. Žino, kad gyvenimas neina atgal* Negali prisirišti prie 
kokių nors įsigyvenusių šokių. Tik išv naujos mados išmeta 
nuodus. Dėl to net ir katalikų tarpe Šveicarijoj moderniškų 
šokių klausimas visai neegzistuoja. Šveicarijos katalikai daug 
kur organizuoja šokių kursus. Šokiai vyksta vyresniųjų (tėvų, 
auklėtojų...) priežiūroj. Su šokiais dažniausiai sujungti man
dagumo kursai. O iš mandagumo didelė nauda. Ko nelaimi nei 
galia, nei turtai, tai laimi mandagumas. Mandagumas ir grožiui 
padeda.

Visuomenės mokslai. Daug mokosi ir apie savo valsty
bę, apie svarbiausius įstatymus, apie moterų judėjimą. Išeina 
krašto konstituciją. Ypatingai išmoksta branginti laisvės idėją. 
Tai W. Telkto tėvynė. Be laisvės jiems nebūtų gyvenimo. Kas 
jungia trijų tautų mišinį? — Laisvės idėja. Kas išvadavo iŠ 
despotų jungo? — Laisvės idėja. Tik ta laisvė visiems lygi. Jei 
vienas naudosis per didele laisve kito nenaudai, tai jau bus 
vergystė, o ne laisvė. Šveicarijoj laisvė visiems lygi. T ai už 
tokią laisvę ir visi lygiai kovojo. Jų krašto istorijoj yra daug 
pavyzdžių, kaip mergaitės ir moterys (o ką bekalbėt apie vy
rus) drauge su vyrais ėjo į kovą su engėjais, su laisvės grau- 
žėjais.už laisvę, už nepriklausomybę.

. . z

II koncentras
Pirmutinių keturių klasių programa kone visoj Šveicari

joj vienoda. Nuo 5 klasės prasideda diferencijacija. Vienos 
mergaitės pasilieka toj pačioj mokykloj ir išeina antrą platesnį 
ir gilesni koncentrą. Kitos išeina į vadinamą „Aukštesnę mer
gaičių mokyklą“. Antram liaudies mokyklos koncentre per ket
verius metus betarpiškai ruošiasi į gyvenimą. Baigusios tą 
mokyklą gali būti puikiausios šeimininkės. Didelė jų dalis per
eina į kontoras, biurus, koperatyvus;.. O dauguma pasileka 
šeimose ir rengiasi šeimos gyvenimui. Tos* kurios eina iš liau
dies mokyklos į aukštesnę mergaičių mokyklą, turi uždavinio 
ruoštis gyvenimui ir akademiškom studijom. Šiose mokyklose 
ypačiai sustiprintos naujos (prancūzų, vokiečių, anglų ir italų) 

® kalbos, o taip pat ir lotynų. Čia turi mokytis ir muzikos.

— Į — - . J .

okyklą“. Antram liaudies mokyklos koncentre per ket- 

moikyklą gali būti puikiausios Šeimininkės. Didelė jų dalis per

se imose ir rengiasi šeimos gyvenimui. Tos* kurios eina iš liau
dies mokyklos i aukštesnę mergaičių mokyklą, turi uždavinio 
ruoštis gyvenimui ir akademiškom studijom. Šiose mokyklose

III koncentras
-■ v • •

Trečias koncentras yra antrojo koncentro tęsinys. Viena 
mokyklos šaka artinas į universiteto studijas, kita—į gyvenimą. 

Baigusios liaudies mokyklos antrą koncentrą lieka šeimo
se arba stoja kur į kontorą, į kokį biurą tarnauti. Tačiau moks
las nesibaigia* Jos dieną dirba namie arba kontoroj, o vakarais 
eina mokytis j trečią koncentrą. Tai yra jau grynai profesinis
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koncentras. Mokosi valdininkauti ar ūkininkauti. Tiesa, valdi
ninkių Šveicarijoj nedaug. Valdžios įstaigose dažniausiai sėdi 
vyrai, O mergaitės daugiausia būna ąmatininkės: siuvėjos, 
kirpėjos, adyto jos, modistės (madų salonų vedė jos)... Daug jų 
patenka į viešbučius ir į koperatyvus. Šveicarijos viešbučiai 
tautos ūkio gyvenime užima svarbią vietą. Į Šveicariją kasmet 
suvažiuoja svečių iš visų pasaulio kraštų. O vis reikia priimti, 
aprūpinti. Šveicarijos koperatyvai taip pat gerai stovi. Ban
krotų nepasitaiko.

Kurios baigia aukštesnę mergaičių mokyklą, trečiame 
koncentre prisirengia prie universiteto studijų. Šią mokyklą - 
lanko daugiausia turtingesnių šeimų dukterys. Šalia bendrų 
mokslo dalykų mokosi pianinu skambinti, dainuoti. Dainuoti 
mokosi visose mokyklose. Nėra šveicariečių inteligentų šei
mos, kuri neturėtų pianino.

Šeimos gyvenimas
Baigdamos mokslą beveik visos turi progos ištekėti. 

Kaip neištekėsi ? Moka ir virti, ir su vaikais apsieiti. Vyrai ne
sibaido nei vieno, nei kito tipo. Tai nėra baltų rankelių trau
tes. Šveicarai nežiūri kaip į šeimininkes ir nemano, kad jos 
būtų virėjos ar kas kita, bet jos pačios laiko didele garbe mo
kėti siūti, adyti, šeimininkauti... Apie tarnaites nėra nė klausi
mo dėl dviejų priežasčių: pirmą, tarnaitė ir nėra reikalinga 
(šeimininkė pati viską moka), antra, kad ir norėtų paimti — 
nėra tarnaičių. Šveicarietės netarnauja. Dauguma tarnaičių 
importuojama iš kitur, daugiausia iš Vokietijos. Tarnaitės al
ga didelė: apie 200 litų mėnesiui ir atskiras miegamasis kam
barys. Tarnaites laiko tik labai turtingi žmonės. Reikia pasa
kyti, kad ir sąlygos Šveicarijos šeimininkėms yra kitokesnės. 
negu pas mus. Pavyzdžiui, kiekvienuose namuose yra kanali
zacija, vandentiekis. Yra mašinos su dujom ar su elektra virti 
(yra vadinamas „Boiler“ kiekvieną momentą tiekiąs karštą 
vandenį).

Ne tiek butų patogumas verčia neturėti tarnaičių, kiek 
pati šeimų dvasia ir išauklėjimas.

■ ■ * ■ " ■ - ■ v*.

, Katalikių mergaičių institutai Šveicarijoj
Altstätten (St. Gallen): Institut „Maria-Hilf“. Baldęgg: 

Höheres TÖchterinstitut. Brig: Institut „St. Ursula“. Cham: 
Institut Heiligkreuz. Chur: „Constantineum“. Hertenstein- 
Weggis: Institut „Stella Matutina“. Ilanz:Institut „St. Joseph“. 
In gen bohl; Institut Theresianum. Luzern; Institut „St. Agnes“, 
Pensionat „St. Josephsheim“. Menzingen: Höheres Töchter In
stitut. Rorschach:„Stella Maris“. Stans: Institut „St. Klara“. 
Lug; Institut „Mbria Opferung“.

Y ra viena labai įdomi katalikų^ mokykla Lucerne vardu: 
„Sozial-charitative Frauenschule“. Ši mok. įkurta katalikėms

. * •** . • . •_ y
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mergaitėms, baigusioms aukštesnias klases ir norinčioms Tuo- 
štiš į visuomenini (viešąjį, organizacini) gyvenimą. Mokyklos 
tikslas ruošti katalikiškų organizacijų vadoves, prieglaudų ve
dėjas, parapijų sekretorės... Jos samdomos katalikiškų organi- ; 
žacijų, bet ir valdžios reikalaujamos. Užima net labai atsakin
gas vietas: veda patarimo biurus, labdarybės įstaigasir kita. 
Mergaitės veiklios, ne mistikės, paskendusios tuščiose svajo
nėse. Ypač geros visuomenės darbuotojos, turinčios gerą var
dą viešam ir privačiam gyvenime.

Daug yra privačių-mokyklų. Centro ar kantono vyriau
sybės su jom nekovoja. Atvirkščiai, jas ugdo, globoja, visaip 
palaiko: morališkai ir materiališkai. Jų išduodamus diplomus 
lygiai pripažįsta, žodžiu, Ikultūringai žiuri į privatišką inicia
tyvą (taip ir pridera), į visuomenės darbus. Už tai ir santy
kiai tarp valdžios ir visuomenės visuomet geri.

Dėl gero sutvarkymo, sveiko oro, gražios gamtos ir pa
vyzdingo auklėjimo į Šveicarijos mokyklas daug mergaičių 
suvažiuoja iš užsienio. Ypatingai branginamos katalikių — or- 
deno seselių laikomos mokyklos Friburge ir kitur. Kai kurios 
tautos, kaip antai: anglai, amerikiečiai Šveicarijoj įkūrė savo 
dukterims speciialines mokyklas. Jos niekieno nekliudomos 
ten auga ir mokosi.

Mokyklą gyvenimas
Mokykla leidžia įkurti kuopeles. Jos palaikomos mokyk

los vadovybės. Gerai gyvuoja katalikių mergaičių kuopelės. 
Tikslas — savęs auklėjimas. Save auklėti tikriausios priemo
nės yra religinės. Kuopelės turi sodalicijos formą su iškilmin
gu priėmimu bažnyčioj, su mėnesine Komunija, rekolekcijom... 
Šalia to nepamiršta gilinti savo profesines žinias. Turi savo 
laikraštėlius* žurnalus. Juose svarsto pasauliožiūros klausi
nius. Palyginti daug vietos duoda praktikos reikalams. Nepa
sitenkina vien šaukti prieš nepadorias madas, stengias duoti 
dorus pavyzdžius: nurodo, kaip sukneles siūti, kokius batu
kus nešioti...

Iš viso visur žymu tendenciją (tatai Pestallozio tėvynėje 
visai suprantama) išauklėti praktišką mergaičių tipą.

Mergaičių katalikių draugijos panašios į mūsų ateitinin
kių draugijas. Mokytojos dažniausiai yra sendraugės ir savo 
jaunesnes drauges visame kame palaiko.

Kelis žodžius apie universitetus
Universitetas priima be lyčių skirtumo visus, turinčius 

tinkamus atestatus. Moterims visiška laisvė mokytis. Studijuo
ja gana daug. Daugiausia kalbas, meną, literatūrą. Yra neblogų 
studenčių. Kitos net komiltonus, ypač kalbose, prašoka. Bet 
baigiančių nedaugiausia. Bemaž visos išteka. Kai kurios sten
giasi gauti akademinius daktarų laipsnius. Baigusios moko 
mergaičių mokyklose. • •* * * • ■ *

f
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Kūno apdaras L
Dr. M. Gyliene

' . . •

Kūno apdaras priklauso nuo tautu papročiu, to krašto 
kultūros ir gyvenamos vietos klimato. Laukinės tautos, gy
venančios įkarstame klimate, vaikšto beveik nuogos arba pus
nuogės. Juo primitiviškesnė tauta, juo mažiau yra pažengus 
kūno apsitaisyme. Kūno apdaro pradžios istorija ankštai su
sijusi su papuošalų išsiplėtojimu, kuriuos galima taip pat pa
vadinti papuošalu apdaru. Tokius savotiškus papuošalų apda
rus randame, pav., Australijoj kutų priejuostės pavidalu. Šiais 
rūbais iš pradžių, regimai, norėta apsiginti nuo žalingų vaba
lų ir kitų pavojų. Įsivyravus tokiam papročiui, stiprėjo gėdos 
jausmas, kuris vertė vis labiau ir labiau prisidengti kūną. To
kiu būdu valaknų prijuostėlės užleido vietą valaknų sijonė
liams. — Šaltų kraštu laukinės tautos dangstydavęs! kailiais 
(mažu apsiaustu ant pečių ir kailine priejuoste). Vėliau buvo 
jau žinomi labiau sudėtingi drabužiai: kelnės, skraistė, batai, 
pirštinės ir k.

Kultūringos tautos, gyvenančios ir karščiausiuose kra
štuose, dėvi drabužius. Drabužiais apsisaugojama nuo kait
ros, šalčių ir nešvarumu; taip pat juos verčia dėvėti gėdos 
ir estetikos jausmai. Be šių sumetimų yra dar vienas, dėl ku
rio žmonės rūpinas kūno apdaru —tai mada. Kartais esteti
niai, higieniniai ir net doriniai drabužių dėvėjimo tikslai nusi
lenkia prieš mados papročius. Net tokiai madai dažnai duo
dama pirmenybė, kuriai priešinasi mūsų proto, estetikoš ir 
doros jausmų nusistatymas.

Kūno apdaras, kaipo apsauga nuo šalčio. Žmogaus kū
nas atiduoda sivo Šilimos dali aplinkinių! orui. Juo oras šal
tesnis, juo daugiau išsiskiria kūno šilimos aplinkai, šalčiuose 
žmogus išaikvotų labai daug savo šilimos, jei jos neužlaikytų 
drabužiai. Drabužiai reguliuoja šilimos išsiskirstymą ir apsau
goja kūną nuo nušalimu. Gerai apsitaisę pernešam didelius 
šalčius, kurių nepakeltųmėm numetę, dirbtiną, žmonių išgal
votą, lukštą.

Kūno apdarui vartojama įvairios medžiagos, kurios ki
lusios dalinai iš augalu, dalinai iš gyvulių pasaulio. Audeklas, 
bovelna, guma, yra augalų padariniai, o kailiai, oda, vilna, 
plunksnos, ašutai, Šilkas — gyvulių.

Ne visi audiniai vienodai išlaiko kūno šilimą. Liuosai 
austi audiniai, turintieji daug porų blogai praleidžia šilimą. 
Mlat minkšti audiniai užlaiko porose orą, kuris yra blogas ši
limos laidas. Juo labiau pasipūtęs audinys, juo daugiau turi 
oro ir geriau šildo. Už tat flanelė ir vilna gerai šildo1. Ypatin-
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gai gerai šildo, skranda. Juo ilgesnis ir tankesnis plaukas,, juo 
deriau užsilaiko joje oras. Tuo tarpu, kaip lygūs, tankūs audi
niai, pav., drobė, perkelis blogai užlaiko šilimą, Graublėta oda 
geriau šildo- negu lygi, glansuota.

Šilimai užlaikyti yra taip pat svarbu drabužiu skaičius. 
Tarp atskiru apatinių ir viršutinių drabužių užsilaiko oro 
sluoksniai, kurie trukdo šilimos apykaitą tarp kūno ir oro.

Kūno apdaras, kaipo apsauga nuo drėgmės. Daugelis 
medžiagų turi savybę ne tik savyje užlaikyti orą, bet taip pat 
ir drėgmę. Taip, pav., vilna įtraukia kūno prakaitą ir vandens 
garus ir tokiu būdu kūno paviršių saugo nuo drėgmės. Tik vil
nai ilgiau mirkstant, ji peršlampa. Ir peršlapusi ji turi gerą sa
vybę: nesiglaudžia, •nelimpa prie kūno. Tarp kūno ir jos pasi
lieka šildomas oro sluoksnis. Panašių gerų savybių turi stora 
flanelė.

Tuo tarpu kitaip esama su audeklu ir kitomis bevelninė- 
mis medžiagomis.Turėdamos mažai porų, jos bematant prisi
geria prakaito arba vandens ir peršlampą. Slapias audeklas 
labai limpa prie kūno ir išsaukia odos paviršiuj nemalonų 
jausmą. Tarp kūno ir drabužių negali tuomet įsibrauti oras, 
kuris neleistų kūnui ūmai atšalti. Paprastai vandens išgaravi
mui išaikvojama daug kūno šilimos ir organizmui gresia per
šalimas.

Geriausiai apsaugoja kūną nuo drėgmės guma. Per ją 
nepersisunkia vanduo. Ji tinka nešioti tik per didelius lietus, 
Gražiame ore guminius drabužius dėvėti nesveika, nes jie ne
leidžia garuoti kūnui, užlaiko prakaitą. Gumą gali pilnai pa
vaduoti vilna, kurią tam tikru būdu padaro nepraleidžiamą 
drėgmės. Vienok toji medžiaga praleidžia orą ir tuomi yra 
daug sveikesnė už gumą.

Drabužiu pasirinkimas. Kiekvieni drabužiai, ar tai Vil
noniai, ar audekliniai, ar kailiniai yra sveiki, jei juos pritaikin- 
sim metų laikui, orui, užsiėmimui, sveikatos stoviui ir jei jie 
bus tinkamai pasiūti.

Vilnoniai, minkšti rūbai dėvimi, norint apsisaugoti nuo 
šalčio, stipraus atvėsimo ir nedidelės drėgmės. Juos dėvi tie, 
kurie dirba neapsaugotose nuo įvairių oro atmainų patalpose 
arba atvirame ore. Dirbant fiziškai, tenka dažnai sušilti ir stai
giai atvėsti. Vasarą vilnoniais storais drabužiais dėvėti ne
sveika, nes jie perdaug sulaiko kūno šilimą, neduoda jai iš
siskirstyt ir labai įkaitęs žmogus ima alpt. Vilnoniai apati
niai rūbai tinka ypatingai asmenims, kurie turi palinkimą per
šalti arba sergą sąnarių bei raumenų reumatizmu. Vilnoniai 
rūbai daugiausia •vartojami žiemą. Didcluose šalčiuose juos 
pakeičia skranda.

Bovelniniai, šilkiniai, lininiai rūbai tinka tiems, kurių
• * • • J

darbas nereikalauja didelio raumenų įtempimo ir kurie dar
buojasi vienodoj temperatūroj. Toki rūbai malonūs nešioti,
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nes yra lengvesni ir lengvai galima juos skalbti. Jie tinka nešioti 
vasaros metu.

Rūbų spalva šilimos atžvilgiu taip pat turi reikšmes. Ją 
taip pat reikia pritaikinti^OTui, Tamsios medžiagos praleidžia 
saulės šilimos spindulius, o šviesios Juos atmuša. TodėT vasa
ros metu tamsūs rūbai labiau šildo negu šviesūs.

Sveikatai yra svarbu rūbu pasiuvimas. Rūbas neturi 
varžyti 'kūno, -ir turi būti patogus kūno bei galūnių judėji
mams. Jie neturi apsunkinti kvėpavimo, virškinimo ir kraujo 
vaikščiojimo. Ankšti rūbai dar tuo nesveiki, kad neįsileidžia 
oro į kūno paviršių. Del tos priežasties odos veikimas taip 
trukdomas.

Galvos apdaras. Galvos apdengimas turi būti lengvas, 
3 liuesas ir padarytas iš orą praleidžiančios medžiagos arba 

turėti bent orą jsileįdži ančių skylėlių. Sunkios, aukštos kepu- 
/ rėš bei skrybėlės nemaloniai spaudžia galvą ir gali sužadinti 

tgalvosukį arba skausmą. Jei prie galvos odos neprieina oro, 
tai trukdo odai garuoti ir pagreitina plaukų slinkimą.

Kaklo apdaras. Sveikiausia yra kaklo nieku nevaržyti ir 
laikyti atidengtą. Jei kaklas neužgrūdintas ir bijo šalčio, tai 
reikia jį pridengti. Žalinga tačiau kaklą perdaug raišioti ir jau
niems labai šiltai laikyti. Ankštas kaklo apdaras yra nesvei
kas. Jis trukdo kvėpuoti ir kraujui grįžti iš galvos bei sme- 

/'. genų., ■"
Liemens apdaras. Šią laikų mada turi kai kuriu gerumų. 

Ji nevaržo liemens ankštais rūbais. Liemenį smaugianti korse
tai jau nenešiojami ir visa eilė1 iššauktų jais nemalonumu šian
dien nepasireiškia. Kaip aukščiau minėjau, liemens drabužiai 
neturi varžyti kvėpavimo, virškinimo, kraujo vaikščiojimo ir 
odos veikimo.

Kojų apavas. Batai tur turėti sveikos kojos formą. Sveiki 
batai turi stipriau prilaikyti kojos vidurį, o pirštams duoti lais
vės. Stojant, koja visuomet šiek tiek susiploja ir pirštai pasi
duoda pirmyn. Aukšti batai tur būt taip pat per sąnarį apsi
tempę. Jei vaikų batai per sąnarį ir kojos vidurį dideli, tai jų 

v kojos susiploja (plokščia koja). Dėl šios priežasties nepatarti
na nuolatos avėti pantapliais. Aukštos batų1 kūrkos taip pat ga
dina koją. Užkulnio paaukštėjimas iššaukia nelygų raumenų 
įtempimą ir tuomi greit pailsina kai kuriuos blazdos raumenis.. 
Kūno svoris tuomet remiasi pirštais, o ne užkulniu. Tokiu bū
du aukštos kulnys apsunkina vaikščiojimą bei stovėjimą. — 
Siauri batai taip pat žalingi. Jie varžo pirštus, nuo ko gaunasi 
pirštų nukrypimas į lauką ir iššoka taip vadinamas ^kauliu
kas“. Netinkamų batų spaudimas padaro cskausmingas nuo
spaudas, pūsles ir odos nutrynimus.

Kojas reikia laikyti šiltai. Batam permirkus pamainomi 
sausais. Kas vakaras kojos. plaunamos vandeniu. Tuomi suma
žinsime jų prakaitavimą ir apsaugosim jas nuo nešvarumo. Ko-

H
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jinės taikomos įvairiems metu laikams. Vasarą nešiojama bo- 
velninės, o žiemą, per didelius šalčius, vilnonės. Kojinės prise
gamos prie gumų, kurios prikabintos prie patogaus dirželio. 
Aplink kojas apveržtų gurnu, nešioti nesveika. Ji trukdo kraujo 
vaikščiojimą, ypatingai jo grįžimą iš kojų. Dėl šios priežasties 
gaunamas kraujo indu išplitimas. Kojinės reikia dažnai mai
nyti, ypač kai kojos labai prakaituoja.

Gėlės
- R. P-nė

Daug laiko išsėdime tvankiam kambary. Sulinkę ant kny
gų, be judėjimų, be gaivaus oro.

Akys pasigenda natūralių spalvų. Širdis pasiilgsta gyvy
bės, kuria srovena pavasario gamta. Nori išeiti iš pilkų vieno
dų kambario sienų ir pabūti tame nuostabiai gražiame Dievo 
pasauly. Tarp gėlių, medžiu, žolių ir paukščių ulbėjimo!

Čia_norime pakalbėti ne apie nenaudingus svajojimus, ne 
apie dykinėjimą laukais ir pievomis, bet apie fizinį darbą. Dar
bą sodybas puošiant, gėles bei medelius sodinant ir prižiūrint.

Jeigu palyginsim dabartį su praeitim, tai teiks padaryti 
išvadą, kad mūsų dienų jaunimas šiuo atžvilgiu pradeda apsi
leisti. Seniau juk nebuvo nė vienos gyvenamos trobelės, kur 
nerastu sau vietos gėlių darželis bei vaisių sodelis.

Ne viena iš mūsų žinome, kaip senos, rūpestėlių suvar
gintos, motinėlės, randa laiko ir turi noro pasisodint gėlių. O 
kartais iš tiesų reikia pasigrožėti didžiausiomis jųrgynų, gvaiz
dikų ar kitų gėlių kolekcijomis. Kaip miela žiūrėti, kai tos se
nos, darbo suaižėtos, rankelės glamonėja gležnų gėlės žiedą!

Apskritai, mūsų tauta labai mėgsta gėles. Tenka tik prisi
minti liaudies dainas, kuriose visi sielos virpėjimai dalinamasi 
su gėlėmis.

Mes išvažiavusios į didesnį miestą besimokindamos kaž
kaip „surembėjam“ ir nebemokam taip labai gamtos mylėti. 
Dažnai pasitenkiinamę dirbtinu grožiu. Kitaip sakant —> sumies- 
čionėjam. Bet gamta yra tiek artima ir taip gimininga žmogui, 
kad nuo jos sunku atitolti.

Tiesa, ir gėlės, ir medeliai, pareikalauja iš mūsų šiek tiek 
rankų darbo. Pas mus gi fizinio darbo baimė perdaug įleido 
Šaknis. Kartais fizinį darbą laiko net gėda arba pažeminimu. 
Kaip gi dabar mokyta panelė kapstys žemę ir purvinsis ran
keles?

Čia nerandu reikalo kalbėti apie fizinio darbo reikšmę 
sveikatai. Užteks pasakyti, kad darbas saulėj ir grynam ore 
išgydo ne tik fizinius, bet ir dvasinius negalavimus. Gamtoje
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užsimiršta visos gyvenimo blogybės. Gamtos grožis ir tiks- 
fingūmas mus gerai nuteikia, išsklaido juodas mintis ir įkvepia 
saulėtodžiaugsmo.

Darbas apie gėles yra kaip koks jėgų šaltinis. Tas šalti
nis juo labiau gaivina, kai mes esame daugiau nuvargę nuo pro
tinio darbo, nusiminę, susirūpinę... Gėlės kvieste kviečia į 
džiaugsmą, į grožį. Jų žiedai tik apie tai tekalba.

„Gėlės — Tai žemės šypsena iš džiaugsmo, kad jas Die
vas sutvėrė ir didiems dalykams paskyrė. Bežiūrint į jas ima . 
šypsotis ir žmogaus siela. O nuo tos šypsenos, kaip ledas nuo 
saulės nyksta, kas sieloje pikta ir biauru“1)

Pavasari skleidžiantis pumpurui, o rudenį krintant la
pams, jautri Širdis nujaučia didelę gyvenimo ir mirties paslap
tį..* Paprasčiausią gėlelę stebint, įkyla mintys apie amžinus ir 
didelius dalykus.

Kada moksleivės gali rasti laiko praktiškam tų dalykų 
vykdymui? — Laito atsirastų, jei tik būtų daugiau noro ir pa
mėgimo.

Velykų, o ypač ilgos vasaros atostogos, galima Šiam tiks
lui sunaudoti.

Vieną kitą valandą padirbėti prie gėlių, tai tik malonu
mas ir tikras poilsis!

Patį darbą reikia įsivaizduoti labai paprastai. Čia nebū
tinai reikia, daug žinių, juk tai mėgėjo darbas. Vieną kitą da
lykėlį padarius savaime ateina žinios ir patyrimas.

Nereikia didelio galvosūkio ir gėlių rūšių parinkimui. Iš 
visai paprastų žolynėlių galima sudaryti puikiausias kombina
cijas, gražų reginėlį. Pavyzdžiui, iš baltų, raudonų levažandė- 
lių ir iš rūtų (juos visus apkarpant) mačiau kliombą, kurioje 
padaryta mūsų tautiška vėliava. Paskum iš tokių paprastų gė
lių yra įvairių spalvų našlaitės (broliukai). Jos gali atstot net 
divonines gėles.

Pagaliau, paminėsiu keletą gėlių, kurias dar būtų galima 
šiuo laiku pasėti tiesiog į darželį,

Convolyulus tricolor2). Auga ir prastoj žemėj. Sėja sau
lėtoj vietoj ir netankiai. Naktį ir ūkanotoj dienoj žiedai užsida
ro. Jomis galima apsodint kliombas; taip pat tinlka bordiurui.

Phaseolus multiflorus (žydinčios pupelės). Kad greičiau 
išdygtų, grūdus reikia išmirkyti. Sodinti per sprindžio atstumą. 
Vijoklinis augalas, taigi tinka sodinti prie altanų, verandų, bal
konuose, palangėse. Išauga keletą metrų aukščio ir gausiai žy
di. Sėklų galima nusiimti. .... _ , __

0 Šatrijos Ragana „Sename dvare“ 47 psl.
2) Daugelio gėlių nėra lietuviškų pavadinimų.'Sėklų krautuvėse pra

šoma lotyniškais vardais.
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Tagetes patula. Šių gėlių yra kelios atmainos: aukštu ir 
žemu. Žemosios-tinka apsodinti gėlių eželes; aukštąsias galima 
sodinti grupėmis prie takų, suolelių, vartelių etc. n ,

Centaunea cyanus. Gėlė apyaukštė panaši į rugiagėles.
Yra įvairių spalvų. Sėti gerai prie takų. Jas galima pasėti ir- 
prieš žiemą. Tada anksti pavasarį žydi. / '

Kapų tyloje
A. t A. Magdutė Kubilaitė 

■. . . ' 1 . ’ f

Magdutė gimė 1898 m. gegužės 14 d., Šerkšnių k., Mo
sėdžio valse., Kretingos apskr. Paūgėjusi Magdutė pajuto sa
vyje didelį norą mokytis, bet buvo daug kliūčių, ypač dėl to, 
kad 1916 met. mirė jos mama. Nežiūrėdama jokių sunkumu 
Magdutė pasiryžo siekti mokslo. Pasimokiusi Šiek tiek Mo
sėdžio pradžios mokykloj, vėliau privatiškai pas panelę O. 
Galdikaitę, 1918 m. įstojo į Skuodo vidurinės mokyklos II kla
sę. Skuode baigusi 4 klases 1921 m. persikėlė į Telšių gim
naziją. Šią baigė 1926 m., o 1928 m. įstojo j Lietuvos universi
tetą, kur ir studijavo iki šių metų pusės vasario.

Magdutė labai brangino mokslą. Po religijos jį laikė 
pirmuoju savo idealu. Mokslo pareigas atlikdavo1 su dideliu 
atsidėjimu, įsisąmoninimu. Mokslas jai sekėsi: kai kuriose 
klasėse buvo pirmoji mokinė.

Magdutė buvo uoli, aktyvi ateitininkė. Būdama antroj 
klasėj jau įstojo į ateitininkų organizaciją. Joje daug pasidar
bavo. Susirinkimuose dažnai skaitydavo turiningus refera
tus, sakydavo ideališkas prakalbėles ir šiaip organizacijos 
reikalais išsitardavo. Dažnai ji būdavo išrenkama į valdybą, 
į įvairias komisijas. 1923 — 4 met. Magdutė buvo Telšių mer
gaičių at-kių kuopelės pirmininkė, o 1925 — 6 met. buvo vi
sos Telšių ateitininkų kuopos pirmininkė. Suprantama, gero 
pirmininko rūpesčiai, pastangos, darbai. Nemažai Magdutė 
pasidarbavo ir dėl „N. Vaidilutės“, ją platindama ir savo gra
žiais rašinėliais šelpdama. Paminėsiu bent kelis jos rašinė
lius: „Gyvybės versmė“, „Žvaigždynas“ („N. V.“ 1922 — 3 
m., 6 sąs.), „Kapinių aidas“ („N. V.“ 1924 m., 5 sąs.), „Mer
gaitės a t-kės savo konferencijose“ („N. V.“ 1922—3 m., 5 
sąs.) ir kiti. Magdutei ypač rūpėjo mergaitės at-kės. Jų susi
rinkimuose ir konferencijose dažnai ji kalbėdavo apie sava
rankišką-mergaičių veikimą, apie rimtas pareigas, apie geras 
širdis.

Magdutė dirbo ne tik at-kų organizacijoj, bet ir kitose 
draugijose, k. t., Katalikių Moterų, Zitiečių, Tretininkių, An
gelo Sargo vaikų.
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Magdutės visi darbai buvo jungiamii .'su amžinybės idė
ją, nies ji buvo ideališka ateitininkė, gili eucharistininkė. Jos 
religinė praktika buvo ne „Kalėdų eglaitės papuošalai, bet 
gyvo, žaliuojančio medžio žiedai“, kaip sako „Mederniškojo 
šventojo“ autorius, šv. Eucharistijoj Magdutė matė visą gy
venimo prasmę, jo gražumą, laimę, džiaugsmą. Pabertaisiais 
Jėzaus „Deimantais“ ji reališkai naudojosi beveik kasdien 
(jau nuo žemesnių klasių)-# sėmėsi galingos meilės, kuri ver
čia žmogų aukotis ir tylėti. „Tyloje ir meilėje glūdi visa vie
nystės esmė, jos gražumas, džiaugsmiingumas. Vargšų varg
šė būčiau be stipriųjų Duonos. Žinai, Onute, kad vargšė tavo 
Magdutė nieko kito nesugeba, kaip tik trokšti sekti gerus 
žmones. Pati Savyje ji yra viena didelė klaida. Tik vienintelė 
šv. Eucharistija sugebėjo praskleisti mario didžios savymei- 
lės uždangą ir leido pamatyti didį savo vargą. Kas paragavo 
Gyvybės Vandens ant Golgotos tekančio, tas daugiau nebe
trokšta, tas apie kitą laimę nebesvajoja“. Taip rašydavo Mag
dutė man savo laiškuose^

Magdutės sieloj buvo įskiepyta iš Aukštybių noras au
kotis, kentėti. Ligos ir šiaip gyvenimo vargelio prislėgta kar
todavo su poetu: „Tegu man neaušta aptemę rytai, nebaisu 
man naktį neramią ir juodą, nes žinau, kad Golgota tiktai gy
vybę ir laimę teduoda“. Rašo savo laiškuose: „Niekas negali 
ragauti Kristaus prisikėlimo tyliojo džiaugsmo, neperplaukęs 
per tam tikrą nuskaistinimo ugnį. Žmogaus siela ir randa po
ilsį, tik prie Kryžiaus, prie Jėzaus žaįzdotų kojų“.

Magdutei kartus buvo šis pasaulis. Jos siela ilgėjos dan
gaus, amžinybės. Ji ilgėjosi prakilnesnio, tobulesnio gyveni
mo, negu yra galimas pasauly gyvent. „Giedojau ilgesio gies
mę ne valandą, ne dieną, ne mėnesį, bet ilgus metus. O siela 
gal giedojo nuo pat užgimimo, tik aš dar nesupratau“. (Iš jos 
laiškų). Trokšdama tobulesnio gyvenimo Magdutė įstojo į 
Neikalto Prasidėjimo Marijos seserų vienuolyną Panevėžy 
1925 m. Vienuolės gyvenimu labai džiaugėsi, jautėsi laimin
ga. „Mano laimei Jėzus nepamiršo ir mažų sielų. Jis pats per 
savo Bažnyčią atsisėdo į mano laivelį, ne tik vairą valdo, 
bet ir irkluoja. Kaip gera žiūrėti į pilną begalinės meilės Ir
kluotojo veidą ir giedoti Jam garbę, pritariant irklų tauškėji
mui. Kas išmatuos gyvenimo ^ražumą, paremtą Kristaus pa
tarčių dėsniais! Visagalis taip išaukštino žemės kirminą!.. 
Dabartinis mano dvasios gyvenimas yra vienas didelis, galin
gas džiaugsmas, išpintas skaudžiais erškėčių dygliais. O, kaip 
brangus man toks gyvenimas, nes jo1 troškau ir ilgėjaus nuo 
pat savo gimimo dienos. Jis nušviestas tyros vilties spindu
liais“. (Iš Magdutės laiškų). V

Grįžtant prie gimnazijos laikų, reikia pasakyti, kad be
veik visą Magdutės mokymosi laiką lydėjo vargelis. Neretai
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jai teko patirti alkį ir šalti, kas ir susilpnino jos sveikatą. Jau 
V, VI kl. ji pastebėjo savo ligos pradžią. Būdama VIII Iki. vi
sai susilpnėjo, dėl ko reikėjo daryti skaudi operacija viduriuo
se (appendix). Dėl savo ligose dėl gyvenimo vargų Magdutė 
labai nesiskundė. Prieš operaciją man rašė: „Onute, Tau vie
nai noriu tyliai viską pasakyti. Tegu pasaulis nežino mano 
ligos, dejonių. Norėčiau džiaugtis kartu su laimingaisiais, ga
linčiais mokytis, o dejones, vargus paslėpti giliai savo širdy
je. Tegu niekas, pažvelgęs į mano sielą, daugiau neliūsta, nes 
pati sakiau, kad ir kančioj yra laimės. Tik ta laimė ne tokia, 
kaip tų žmonių, kurių gyvenimo takas rožėmis išklotas. Jei
gu Jėzui patinka, tegu žiūri į mane verkiančią bei kenčian
čią. Tebūnie garbė Jo šv. Valiai“. Po operacijos Magdutė šiek 
tiek sustiprėjo, galėjo baigti gimnaziją, o vėliau ir universi
tete studijuoti. Bet nebuvo visiškai sveika. Jos dešiniajame 
Šone išsivystė beveik chroniškas bronchitas, kurs dažnai at
siliepdavo.

Šiais 19Ö0 metais, gydytojui patariant, Magdutė išva
žiavo atostogų dėl bronchito, bet nebuvę pavojaus. Sustiprė
jusi rengės vėl studijuoti. Tik staiga smarkiai suėmė plaučių 
uždegimas nesveikąjį šoną.,Nors gydė trys gydytojai nuo pat 
pirmos dienos, bet nieko negelbėjo. Balandžio trečią pusiau 
devintos valandos Magdutė atsiskyrė nuo šio pasaulio'.

Graži buvo jos mirtis, nes buvo gerai prisirengusi. Pa
sistiprinusi gyvųjų Duona, apsupta seserų-vienuolių, džiaug
damosi mirė Magdutė-vienuolė. „Mirtis man atrodo gražiau
sia poeziją, laimingiausia žmogaus, gyvenimo valanda, links
miausias iškeliavimas“, sakydavo a.a. Magdutė dar sveika 
būdama. Net paskutinėse gyvenimo dienose džiaugsmingai ją 
sveikino. Paskutinę dieną pusiau sąmonėj rengės keliauti na
mo. „Būčiau jau seniai užmigusi, tik noriu pamatyti, kaip 
įvyks tas iškeliavimas. Ten visi jau pasirengę laukia, kada 
mane iš čia išneš. Kada paregėsiu Tą, kurio taip seniai il
giuos! Sesute, pasakyk Jėzui, kad aš labai labai noriu pas 
Jį eiti“, paprašė vienos sesers. Ligos metu Magdutė labai ken
tėjo, bet malonūs buvo jai tie kentėjimai, nes mokėjo jais 
naudotis. Mirties agonijoj dar balsiai meldės už Bažnyčią, už 
mažus vaikelius, už jaunimą ir moksleivius, ypač už Bažny
čios persekiotojus. „Vieną, du, penkis, dešimtį kartų ilgiau 
pasilikčiau tame stovyje, kad tik atsilyginčiau Tau, Dieve, už 
visus žmonių nusidėjimus“, ištarė jau visai mirties skausmų 
suspausta.

Magdutė iškeliavo į tą Tėvynę, kurios per visą gyveni
mą ilgėjosi dainuodama: „Leiskit į tėvynę, leiskite pas sa
vus, ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus“. Ji iškeliavo 
pas Tą, kuriam jos siela nuo pat mažens giedojo padėkos, 
garbės, meilės himnus.

Magdutė, džiaukis, skęsk Amžinojoj meilėj!
Stud. O, Vaitelaitė.
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Japonės ir krikščionybė. Moterų padėtis Japonuos ilgus 
amžius yra buvusi labai menka. Jos žemos padėties mintis 
yra (giliai suaugusi su tauta. Tą nuomonę pakeisti tegalima tik 
naujų skiepijamų tautai idėjų pagalba, nauja krikščionių religija.

Pirmaisiais praeito šimtmečio dešimtmečiais japonai sa
vo papročiais dar visiškai skyrėsi nuo tos srovės, kuri ją už
plūdo antrąją devynioliktojo amžiaus pusę. 1853 m. birželio 
mėn. 8 d. Amerikos admirolo Perri liudijimu, tuomet mergai
čių lavinimu Japonuose buvo visiškai mažai rūpinamasi. Re
čiausias dalykas buvo pamatyti mergaitę, lankančią mokyklą. 
Šiandie ten visai kas kita. 1923 m. pradžios mokyklas lanko 
jau 7.071.920 berniukų ir 3.884.557 mergaitės. Viduriniąsias 
mokyklas — 694.157 berniukai ir 369.985 mergaitės. Aukštes
niuoju mergaičių lavinimu irgi rūpinamasi. Dabar visuose 
Japonų miestuose, greta aukštesniųjų mokyklų berniukams 
yra aukštesniosios mokyklos ir mergaitėms. Baigusios-šias 
mokyklas dažnai lavinasi toliau, ruošiasi aukštesniųjų mer
gaičių mokyklų mokytojomis. Be to, yra dar mokytojų semi
narijų, kurias baigusios esti pradžios mokyklų mokytojos. 
1913 m. moterims leista stoti į karališkąjį „Sendai“ universi
tetą, o netrukus po karo ir į visus kitus universitetus. Prieš • 
keletą metų Tokio įsteigta vien moterims aukštoji mokykla.

Ypač karo metu Japonuose labai pakilo pramonė ir pa
traukė j įvairius prekybos, pramonės darbus milijonus mote
rų. Paštuose ir susisiekimo įstaigose jų dabar dirba apie du 
su puse milijono. Ligoninėse yra seserų ir slaugytojų apie 
70 000; Japonuose moterų gydytojų dabar yra 500 ir mokyto
jų60000. \

Ir mokyklos, ir savarankiškų profesijų pagalba, rodosi, 
lyg, japonės padėtis esanti visiškai pakeista, ji niekuo nemen
kesnė už laisvą padėtį Europos moterų. Tuo tarpu gi krašto 
įstatymai ir papročiai yra nepakeisti, — jie japonei jokių lais
vių nesuteikė. Scholek veikale „Japonai yra priešginybių kra
štas“ Breslau, 1925 m., rašo: „Šitoj moderniškoj didelėj val
stybėj, kurios valdyme dalyvauja rinkimais tauta, moteris dar 
ir šiandie, iš tikrųjų, tebėra vergė. Jau maža mergytė visur 
yra nustumta savo mažojo brolelio, žaidimuose su juo ji neda
lyvauja, su ja elgiasi broliukai žiauriai. Jei anksti mažos mer
gytės nęnuperka mokykla, tai ji esti dar vaikutis pažadama 
vyriškiui ir paskui, jos ncatsiklausiant, tėvų už jo išleidžia
ma“.

Pačių japonų moterų, Europos įtaka, susipratimas yra 
pakilęs ir jos skaudžiai atjaučia tą savo skurdžią padėtį. „Per
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tuos kelis mėnesius, kurios aš ten praleidau, pas mane buvo 
atėję daug moterų ir man skundėsi: „Jus manote, mes laimin
gos esame. Mes esame nuo pat vaikystės dienų priverstos 

; rodytis laimingomis. Iš tikrųjų, mes esame labai nelaimingos“.
(minėtame veikale psl. 146).

Vienas beveik dvidešimt metų buvęs tame krašte aukš
tosios mokyklos profesorius ir misijonorius pasakė: „Ten nė
ra nė vienos šeimos, kur viskas butų tvarkoj. Daug nelaimių 
yra toj šaly“.

Institutai, kurie dažnai nuperka jaunas mergytes mums 
labai primena žilą Romos senovę. Ten irgi buvo panašiai auk
lė jamos pirktos mergaitės. Paleistuvystės namų Japonuose 
yra labai daug ir jie pačios valdžios palaikomi. Mergaitės į 
juos yra kartais net tėvų parduodamos, — tiek tėviškas jaus
mas ten atbukęs. Šaly pilna nedoriausių papročių.

Tai visikas mums labai primena prieškrikščioniškus Eu
ropos laikus, Kristaus mokslas išgelbėjo Europos moterį. Japo
nę irgi jis vienas tegalėtų išgelbėti, plačiai pasklidęs po visą 
kraštą.

Kitų šalių pavyzdžiu susipratusios japonės stengiasi pa
keisti savo šalies nedorus papročius ir įstatymus. Apie 50 mo
terų* draugijų yra Tokio, jos pasklinda jau ir visame krašte. 
Moterų laikraštis „Moterų pasaulis“ turi 150 000 ėmėjų. Vy
riausybė į šį judėjimą žiūri labai nepalankiai, laiko tą darbą 
žalingu valstybei. Vyriausybėj nėra jokio susirūpinimo mer
gaičių auklėjimu, jam paramos ir noro pakelti žemą savo kra
što moterų padėtį. Milijonai moterų ir mergaičių dalyvauja 
šiose draugijose, kurių centras yra įsteigtas 1918 m. Tokio ir 
yra ypatingoj vidaus reikalų ministerio priežiūroj.

Jeigu ir pasisektų tam dideliam moterų judėjimui pakei
sti šeimos vedybų kai kuriuos papročius, pasisektų sutvarkyti 
mergaites perkamas auklėjimo įstaigų, apnaikinti. paleistuva
vimo vietas, vis vien budizmo dvasia, įsišaknijusį šimtmečiais 
tautos dvasioj tuo judėjimu panaikinti nepavyks. Tegali tai pa
daryti tik Kristaus mokslas. Jau 1916 m. grafas Okuma sakė, 
jog „kinietės, kurios tiki Jėzų Kristų yra Kinuose šaltinis tryk
šti gerajai Europos kultūrai“. Kitas žymus kinietis Osaka- 
Mainichi rašė 1926 m. dar aiškiau: „M!es pasisavinom išvirši
nę Europos kultūrą. Ši kultūrą bus be jokio pagrindo mumy
se, jei mes neatgimsiiii ir dvasia. Europos kultūros dvasia yra 
krikščionybė. Mes tad turim būti krikščionys“.

Galutinas moterų klausimo sėkmingas išsprendimas Ja
ponuose yra tampriai susijęs su priėmimu ar nepriėmimu 
krikščionybės, su išplatinimu visoj šaly katalikų Bažnyčios 
mokslo. „Protestantizmas“ — sako vienas japonų seminarijos _ 
direktorius — „yra religija, kuri mums stato tuojau antrą 
klausimą, kurią sektą turėtume pasirinkti“.
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Jei japonės savo laimei dar ir šį sunkų žygį 'nugalės, pa
sisavinus Vakarų religiją, jos turi pakankamai pagrindo 
rinktis tą, kuri skelbia pasauliui tiesą du tūkstančius metų 
daugeliui žemės tautų.

.■... /■■..'■■p.- F.F.
„Granitas“, naujausios literatūros almanachas, „Žinijos“ 

bendrovės leidinys, 1930. Šiomis dienomis išleistas šis litera
tūros almanachas. Jis atsiremia Šatrija, ateitininkų meno 
draugija, bet jame dalyvauja ir keletas nešatrijiečių, pav., Li
teratų Sekcijos narių.

„Granitą“ suorganizavo ir redagavo ateitininkų sferoj 
išaugęs, subrendęs, gilios sielos ir savo dalyke giliai mokslin
gas menininkas, kritikas, Juozas Keliuotis.

„Granito“ menininkai laisvesni ir drąsesni už kitus, nes 
laikosi didžiųjų katalikybės principų, ...jie stengiasi eiti draug 
su gyvenimu, alsuoti dabarties ritmu“ (J. Keliuotis, „Grani
te“). Bet būdami jie jauni, moderniški „tolimi nuo tų, kurie 
Vakarų paradoksą ar kalambūrą, žaismą poilsio valandoje ar 
krizio apraišką, neatsargų eksperimentą ar spekuliantų suktą 
gestą laiko paskutiniu meno kūrybos žodžiu“ (J. Keliuotis 
„Granite“).

Visų žmonių pagrinde gilioji prigimtis vienoda. Visiil
gisi, kad gyvenimas būtu pilnatvė, grožis, tiesa, ir liūsta dėl 
chaoso ir blogybių.. Reiškia mūsų prigimtis atitinka aukštie
siems krikščionybės idealams, tad „Granitą“, kaipo stovintį 
išaugusį iš musų giliausios prigimties, t, y., krikščionybės pa
matų, turėsime visi pasisavinti ir pamėgti, kaip savo išsamiau
sią dainą.

„Granite“ dalyvauja J. Keliuotis, B. Brazdžionis, St. 
Anglickis, J.-Banaitis, Salomėja Neris, Petras Karuža, G. Tu- 
lauskaitė, Pr. Naujokaitis, A. Vaičiulaitis, A. Dičpetris, P. 
Orintaitė, B. Butkus, A. Briedis, A. Budrys, J. Stanišaūskas ir 
J. Grinius. Yra ir vertimų. Rašoma eilėmis ir proza. Knyga 
gražiai, skoningai išleista ir, sulyginus su kitų knygų kaino
mis, tekainoja pigiai. Tik 3 litai.

77. .
» • ■ * • ' ‘ * - v • ■ ■ 1 , , *. *. _ ■

Velykos kalėjime. Kalėjimo veidas paprastai savo išraiš
kos nekeičia ir su vienodai Rūsčia šypsena praleidžia visus 
metų laikus, nežiūrint kaip juos pavadinsi. Tačiau šių metų Ve
lykos įgavo visai kitokį pobūdį, dėka gerų ir kilnių žmonių 
rūpestingumui bei darbštumui; jos visai nepanašios visoms 
buvusioms Velykoms kalėjime. Apie šių Velykų įspūdžius mes 
ir norime šiuo tarti .'nuoširdžios padėkos žodį jų rengėjams 
bei dalyviams.

Nuo balandžio mėn. 10? d. prasidėjo rekolekcijos, kurias 
rūpestingai ir uoliai vedė vienuolis Tėvas Alojizas; tam reika
lui buvo parengta kalėjimo koplytėlė, papuoštą eglaitėm, ža-
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liais vainikais ir iliuminuota. Kalėjime atsirado švenčių nuo
taika ir pasirengimas.

Rekolekcijos truko tris dienas ir visi norintieji kaliniai 
turėjo ganėtinai progos atlikti savo tikybos reikalą. Visi ieš
ko jusie ji sielos nusiraminimo surado jį gražiuose pamoksluo
se bei patarimuose Tėvo Alojizo. Paskutinę rekolekcijų dieną, 
balandžio mėn. 12 dieną, kartu su vienuoliu atvyko visų ger
biamas kalėjimo kapelionas kun. Jarulaitis, mūsų globėja pan, 
Aksomai tytė su visu personalu dalyvių, prisidėjusių prie su
rengimo kaliniams bendrų krikščioniškų pietų. Kalėjimo ad
ministracija, visi atvykę pašaliečiai dalyvauja bendrose su 
kaliniais pamaldose ir kai kurie iš jų čia pat prieina išpažin
ties ir prie Komunijos. Įspūdis labai gražus, krikščioniškas!..

Ąvape kalėjime Pasibaigus pamaldoms vist iš koplyčios 
sueina į paruoštą kalinių mokykloje valgomąjį, kur visi sta
lai gausiai apkrauti puikiu Velykoms paruoštu maistu. Visus 
nustebino toks gausus ir rūpestingas valgių paruošimas. Vi
sų kalinių išvargusiuose veiduose matėsi linksma dėkingumo 
Šypsena su drovumo atspindžiu; visi užima savo vietas. Pirm 
valgio kalėjimo kapelionas kun. Jarulaitis visiems dalyviams 
pritariant sukalbą maldą ir po to prasideda tikra Agape. Pra
dedant pietus, panelė Aks omai tytė pradėjo kalbėti ir apibūdinti 
šių pietų reikšmę, bet sujaudinta šios dienos reginio negalėjo 
ilgai ir kalbėti. greit kalba nutrūko. Po jos kalbėjo dalyva
vęs stučl Girdenis, kuris trumpoj. bet įspūdingoj kalboj nu
piešė reikšmę ir kilmę šių bendrų pietų.

Priminė, kad šios dienos panašumas į pirmųjų krikščio
nių Agape labai didelis : kaip ten, taip ir čia žmonių nelygybę 
sulygina bendras tikybos reikalas; kaip ten, taip ir čia — 
visi susėdę už vieno Velykų stalo ir kąsdami tą patį kąsnį jau
čiasi artimais ir broliais-; visi džiaugiasi vienu bendru džiaug
smu...

Pietums parengti panelė Aksomaitytė pakvietė patyrusią 
šeimininlkę, o pietų metu patarnauti dar keturias paneles savo 
mokslo drauges; tai labai padoru, gražu ir kilnu iš pusės jaunų 
mergaičių, kurių dalyvavimas kalimams surengtose vaišėse 
sudarė jaukią šeimynišką nuotaiką; daugelis iš mūsų seniai 
pamiršę buvome panašų bendravimą; daugelis iš mūsų prisi
minė tuos laikus, kada dar mažas ar tik paaugėjęs sėdėdavo 
prie stalo savo gimtajam namely ir jaunos grakščios sesutės, 
lygiai kaip ir šios malonios, grakščios ir žavios jaunuolės stu
dentės su linksma šypsena ir meiliu žodeliu skatindavo prie 
paduodamo valgio.

Daugelis iš musų pirmą kart susitiko; su visai nepažįsta
mais žmonėmis j bet greit susipažinome vieni su kitais ir visi 
jautėmės drąsūs ir linksmi šiam tikrai krikščioniškai šeimy
niškam susiėjime. '
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Kiekvieno krūtinėje degė karštos padėkos jausmas, kuris 
ilgai dar jį gaivina po Agape Kauno kalėjime, Ix-forto sky
riuje. Neužmiršti ir pavaišinti buvo nedalyvavusieji pamal
dose kaliniai. Po vaišiu, dalinamos buvo aukos surinktos rū
pestingųjų globėju. Tai retas, o pas mus bene pirmas kalė
jimų įstaigoje atsitikimas; apie jo morališką ir auklėjančią 
reikšmę, apie jo prakilnumą ir pasišventimą netenka ir kal
bėti; tai suprantama be. žodžių.

Didysis šeš'adienis. Velykų didįjį šeštadienį atvyksta 
p-lė Aksomaitytė su dviemis savo bendradarbėmis. Viena iŠ 
jų — ypatingas svečias; maža, galima sakyti kūdikis, mergai
tė ypatingu uolumu dalijo smulkesnes dovanas; josios nepa
prastas gyvumas, sumanumas kreipė visų dėmesį. Apdalinu
sios margučiais, pratarusios vieną — kitą malonų paguodos 
žodį, palinkėjusios linksmų švenčių — išvyko.

Tai ypatingos ir paminėtinos Velykos, kokių nėra matę 
ne tik IX-forto, bet ir kiti kalėjimai. Tad ir mes, visų užmiršti 
ir izoliuoti piliečiai, tariame širdingą ačiū pirmiausiai mūsų 
globėjoms, dalyviams ir Valdžios įstaigoms, leidusioms taip 
puikų ir malonų Velykų paruošimą, ir geidžiame, kad šis gra
žus ir prakilnus pavyzdys nebūtų paskutinis.*)

IX forto kaliniai.
, . ’ . . I • ' , * • '

Kodėl nesavarankiškos. Niekada nebuvo taip reikalingas 
savarankiškumas, kaip dabar. Ypač to reikalingos mūsų die
nų mergaitės. Kai. labiau įsigilini į mūsų aplinkumos gyveni
mą, tuoj pastebi, kad jaunuolių tarpe palengva dingsta švelnus 
jaunos mergaitės žavingumas, skaidrus Sielos grožis. Tikrą 
moteriškumą išstumia iš gyvenimo’ ir nuslopina moteris gyve
nanti madai, rūbams, tuščiam ir beprasmiškam savo užgaidų 
tenkinimui. Tačiau šių laikų visuomenėj, ypač judriam miesto 
gyvenime, ta „suvyrėjus“ moteris tūri pirmenybę ir randa 
daugiau pasisekimo, kaip kitos. Tuščias, linksmumas ir falsifi
kuotas grožis daug šiendien randa tokių, kuriuos patraukia ir 
patenkina.

O kitos mergaitės, rimtosios? Flirtas ir betikslės pažintys 
joms nerūpi, nes į viską jos žiūri protingo žmogaus akimis. 
Visuomenė ir šeima yra joms perdaug šventi dalykai, kad ga
lėtų jais žaisti. Bet gyvenime joms tenka susidurti su „mo- 
dernąja“ jaunuole, kuri nepripažįsta jokio saiko, drausmės ir 
padorumo, kuri be jokio apgalvojimo s a v e virš visko iškelia. 
Susidūrus su tokia „modernąją“ srove, rimta mergaitė nustoja 
tikrumo, pradeda svyruoti ir abejoti pati savim. Ji nusimena 
sutikusi pajuoką ar išgirdusi, kad jos laikymasis ir kuklumas 
yra „senosios mados“ liekana. Visa tai paraližuoja mergaitės , . J ■ ' ■' *

■■■■»■ w.l,

*) Šią korespondenciją N. V.“ Redakcija yra gavusi iš gerb, kalėji
mo kapeliono kun. Jarulaičio per p. Aksomaitytę.
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tvirtus nusistatymus. Daugelis palinksta į tą pusę, kur vejas 
pučia ir duodasi nešamos pavėjui.:

Tiesa, išoriniu savo elgesiu šių dienų mergaitė atrodo ga
na savarankiška. Darbas, ypač darbo sąlygos duoda jai savys- 
tovumo ir rimties. Jauna mergaitė dirbdama įstaigoje ir 
kontorose kartu su vyrais, darbe negali atsilikti nuo kitų.. Tai 
yra savaime suprantama. Bet blogiau yra tai, kad mergaitė 
įpranta būti vertinama visai iš priešingos pusės. Jai primeta
mos ir giriamos vyriškos ypatybės, o jos individualūs savu
mai nustelbiami. .Tad juo daugiau mergaitė įgyja 10 tariamo 
išorinio savarankiškumo, labiau nukenčia jos išvidinis sa
varankiškumas. ■

Net ir tvirtų religinių įsitikinimų mergaitėi sunku būti sa
vimi. jos savarankiškumas susvyruoja jau dėl to, kad ji gyve
nime susidūrus su naujoviška moterim geriau tylomis praeina 
pro jos triukšmingą tuščią pasididžiavimą. Gerumas, kilnumas 
visada yra tylus. Tačiau kartais tylima ne dėl to, bet greičiau 
dėl savo silpnumo. Klaidinga yra nuomonė, kad didingumas ir 
teisėtas puikumas yra nusižeminimo priešginybė. Niekada ir 
niekur nedera žemintis prieš tai, kas yra. netikra, klaidinga, 
negera. Tuo labiau mergaitė turi išmokti branginti save ir 
pati nepaneigti savo asmenybės. Reikia išmokti gerbti save. 
Išorinis, dažniausiai triukšmingas ir kartais tuščias veikimas, 
negali sudaryti žmogaus asmenybės. Asmenybė eina savo 
keliu, labai skirtinga nuo to, kuriuo eina minia. Jei nori būti 
sau žmogus reikia išdrįsti būti ištikimu tam, kas yra gera, kil
nu, reikia turėti jėgų tą savo ištikimybę įrodyti drąsiu laisvu 
darbu.

Drąsa ir jėga duoda tikrumą, o tikrumas—savarankiškumą.
„ Vortraege fuer PraeMent^.

Mergaičių darbai
Motinos diena Mergaičių Mokytojų Seminarijoj. L. M. K. 

D-jos Mergaičių Mokytojų Seminarijoj Kaune Motinos dieną 
suruošė Seminarijos Ateitininkių kuopa. Čia dažnai didžią
sias šventes pavedama suruošti mokinių organizacijoms. Pav. 
š. m. vasario 16 d. šventę buvo gražiai suruošusios šios Semi
narijos skautės.

Motinos dieną skaitė paskaitą apie „Motinos vargus“ p. 
Lukošiūtė. Pačios draugės atliko programos meno dalį. Pas
kambino kanklėmis, padainavo solo ir duetą. Suruošė du gy
vuosius paveikslus „Žiema ir pavasaris“ ir „Kareivio kapą“,— 
ateina gėlėmis nešina motina, ieško sūnaus kaipo ir, jį radus, 
pasireiškia motinos skausmas. Padeklamuota dienai pritai
kytų eilių.
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Motinos dienos nuotaika buvo labai graži, įspūdinga, 
šioj dienoj dalyvavo visa Seminarija.

Marijampolės mok. seminarijos at-kės veikia. Jos kaipo 
būsimos pedagogės rūpinasi Šio darbo sritimi: skaito paskai
tas,referatus-ir kitokiais būdais nori išaugti geromis pedago
gėmis. Kuopelėje yra trys rateliai. III-jo kurso ateitininku ini
ciatyva surengta du teismai: „Šių dienų moksleivė“ ir „Šių 
dienų jaunuolis“. Minėtieji teismai labai suįdomino visus, nes 
praėjo gyvai. Be to daug ko mergaites pamokė. Kuopelė iš- 
kilmingai šventė vasario 16 dienų.

Į kongresą žada skaitlingai atvykti. Sporto pratimus jau 
beveik moka. Dirba parodai rankdarbius.

Linkuva. Kad linkuvietės yra veiklios jau nebe naujiena. 
Ypatingai atėjus saulėtoms pavasario dienoms jos gyvai nusi
teikusios. Susirinkimuose skaito štai kokias paskaitas: „Kuk
lumas“, „Grožis ir meilė“ ir t. t.

Balandžio mėnuo buvo Linkuvos ateitininkių pavyzdingo 
veikimo mėnuo1. Per tą laikotarpį stengėsi kuo sąžiningiau
siai atlikti pareigas kaip mokykloje, taip lygiai ir namuose. 
Daug dirbo įvairių rankdarbių. Šventė „Motinos Dieną“ ir 
nusiuntė sesutėms vilnietėms dovanėlių. Į Kongresą taip pat 
ruošiasi nemažas skaičius.

4
*

Reiškiame širdingos užuojautos mūsų mielajai bendradarbei
Eilutei Sabalytei,

gilaus skausmo, ištiktai jos tėveliui mirus.
„N.Vaidilutės“Redakcija.

Brangiajai Mergaičių At-kių Reikalų Vedėjai p. E. Sabaly- 
tei, mirus jos mylimam tėveliui, reiškiame giliausios užuojautos.

Merg. Mokyt. Seminarijos At-kių kuopa.

Redaguoja Amelija Mažyly te. Karo cenzūros leista.
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