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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

■ . -X ~ t ' .’**■*•*» >’—* • .

5 Nr. 1931 metų Gegužės mėnesio XI m.

a-

a.

Mūsų kelias
• • . - • h ' • . ■ ‘ . .

Srauni, nepastovi laiko srovė daug ką greit sugriauna ir 
sunaikina. Tas nepastovumas, lengvumas ypač, charakteringas 
mūsų dienoms, kurios dažnai neaiškumo apgaubtos lekia ir le
kia... Prieš tą bėgančią, griaunančią laiko jėgą teatsilaiko tik tos 
tvirtovės, kurių pagrindus pastato darbas, įkvėptas, amžinų idealų.

Šitos mintys savaime kyla prisiminus vienas, tiesa, dar ne
dideles, bet svarbias sukaktuves,. būtent: šių metų gegužės mė
nesį sueina lygiai dešimtis metų nuo pirmojo „Naujosios Vaidi
lutės“ numerio išleidimo. Tai yra svarbus įvykis, turėjęs lemia-

• 1 - ’ * - • i

mos reikšmės ne tik mokslą einančios? bet ir apskritai lietuvės > 
moters gyvenime. _

Per dešimtį metų „Naujoji Vaidilutė“ sugebėjo būti tuo 
ramiu, bet nuolat gyvu židiniu, iš kurio plaukia gaivinanti, stip- 

‘ ■

rinanti šviesa. Čia telkėsi gyvenimo patyrimo, pastangų ir už
simojimų visuma. Čia buvo tiesiami auklėjimosi keliai, buvo ke
liamas tikrasis moters esmės ir jos pareigų supratimas. „N. V.“, 
nors moksleivėms skiriama, tačiau telkė apie save žymią studi
juojančių ir vyresniųjų moterų dalį. Visų siekimai darniai su
tapo, nes juos jungė ir skaidrino viena, bendra mintis.

„Naujosios Vaidilutės“ Steigėjas, didingos mirties akivaiz
doj, troško realizuoti didiųgojilnutinicug 
jai įkūnytįj

'leriškosios-moksleivijos kartą, įkvėpti jai nuolatinį veržimąsi prie^ 
nelygstamųjų tiesos, gėrio ir grožio idealų. Ne tik dabar — po 
dešimties metų — bet jau anksčiau mes supratome, kad tas ke- 
... ...____— . , ■ ‘

lias buvo tikras, ir daug numanančios akies parinktas. Juk ar ne 
riąipsnis kelia Jr-visą tautą, nu-

J
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mo ičtė j ą . Tai id e - 
urnikcTp^dagoginį kelią — auklėti jaunąją mo-
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moters aukštas dvasios kultūri
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veda ją į pilnesnį, gražesnį gyvenimą/? Tai yra klausimas, ku
riam dviejų atsakymų nėra ir būti negali.

„Naujosios Vaidilutės“ vardas kaip gyvai primena tą praei
ties glūdumą, kuri slepia mūsų tautos nuostabią religinę apeigą.

• Kažin kada tamsiose giriose, akmens aukure žibėjo ugnis 
Baltarūbe vaidilutė skaisčiomis rankomis kurstė aukuro židinį ir 
dalino jo šilimą ir šviesą kitiems. Tai yra gražusis mūsų tautos 
praeities paveikslas, kurį mes papuolėm romantiškos svajonės 
varsomis. Tačiau pro žavintį svajonės rūbą lengvai pamatom ir 
pijančiam simboliškąją to vaizdo prasmę, kuri prieinama ir ar
tima visiems laikams, nes ji išreiškia moters gyvenimo pašauki
mą. Mistiškoji vaidilutės aukuro tarnyba argi nėra nuolatinė 
moters sielos .misterija, kuri niekados negali baigtis, nes mote
ris yra pašaukta saugoti gyvenimo šviesai, tarnauti taikai, ir ra
mybei, skleisti grožiui ir palaimai.

. - • * ' ■ ■ . ■ • 1 ,

Visa tai daugiausia turi rūpėti lietuvei inteligentei, kurios 
sąmoningumas ir dvasinė kultūra žymiai gali nulemti mūsų tė-

. ■. ’ • . . • . . 

vynės ateitį. Tai turėtų būti kiekvienąijaip aišku ir tikra, kad 
pagaliau nebeliktų nė vienos abejonės, žengiant savo keliu. O tas 
kelias vienas tegali būti tai nuolatinis darbas, kuris Vienas lai
duos moteriai visas teises ir jos gyvenimui suteiks daugiau ryškes
nės, gražesnės ir gyvesnės tikrumas. Tada ir musų katalikių mote
rų judėjime nepritūks gyvos, veiklios -dvasios, galinčios aprėpti ir ’

• . 4 . *.**.. * ' • ’ 4 ■ . ' *

. sąmoningai pasisavinti visa tai. ką teikia mokslas, menas, religija.
Tada ir kiekviena moksleivė, studentė ir jau mokslus baigusi bū
tų gyva parama pritarhnas ir veikli pajėga to dvasinio judėjimo, 
kuris visų pirma turetm^asireikšti mūsų spaudoje.

„Naujoji Vaidilutė“ ir toliau nori būti to judėjimo centru, 
kuriame susitelkia visi gyvieji mūsų reikalai, pasireiškia mūsų 
kūrybinės pajėgos, pasirodo geriausieji užsimojimai. Čia turėtų 

imtys ir aiškėti planai, ant kurių bus statomas puikusis
Čia turėtu būti ta versmė, iš kurios semtų sau 

dįs, ir protas. /
L Vaidilutė“ nebuvo tas žiburys,

iri

H

f

.. i

gyvenimo run:
’■ ■ * * •

gyvybės ir dvasia, irsi
Per dešimtį metų „Nauji 

kuris smilkdamas išdega ir Užgęsta, 
skaidru ugniakurą, kurio šviesai ir šilimai Tbti

oji kibirkštis lėmėII

skirta tolį ap- • * 
linktfi skleistis* Po dešimties metų mes galim^amiūb^pažyelgti^Tr^ 
į nueita kelią ir drąsiai -žengtr^naują dešimtmetį. *
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Bronė Buivydaitė
Svetys - .

Šviesių rūmų žiburiai užgeso, 
Ir visas duris užvėriau.... )
Ir ugniakure ugnelė blėso — r
Paskutinę taurę gėriau.... ■

Už langų Šiurpus ūkimas vėjo, <
Ir žiedų lapeliai krito...
Bet visai man šiąnakt nerūpėjo,
Kas pražydo, kas suvyto...

'• ■ • • • ■ ■ ■■■'■

Ir ant mano ramiai šalto veido
Sutemų pilki šešėliai ;
Tyliai savo letenas nuleido — *■ ' ’
Mirties himnas širdužėlei ,.

Visą naktį tik audra klajojo,
Į manas duris klabeno.... - —
Bet... štai rytas kaitriai įdienojo —-
Pranašai apsigyveno:

Prie pilies stipriai užvertų durų
Iš dangaus Svetys stovėjo...
Akyse daina žaliųjų jūrų,
Lūpos — šypsena Kūrėjo... 

’ . ■» ' a ‘ " ■

Dabar mano sidabriniuos soduos
Saulės paukščiai vėl plasnoja...
Dingo dienos taip nykiai vienodos, 
Ir skudučiais himnus groju... v

33 . " /
o * ’ ■ - t b , • ’ - \ ■, 7"

33 marguoju vieškeliu jau nuriedėjo...
Bijau į užpakalį gręžtis, — ‘.
Kad ašarų upeliai neužtvenktų kelių;
Bijau į priekį pažiūrėti
Kad galo vieškelio nepamatyčiau...
Stovėti vietoj negaliu ir... neįdomu;
33 parik^baltą greit uždės 4^
Ir įsikibs aštriais nagais,,

5



Kad' išvagotų lygų veidą... 
Širdie, o kągi tu sakai? 

. O ji kvailutė Šokinėja 
Ir taksi vis taip pat Šiandie, 
Kaip vakar ir užvakar... 
Ir ritas, ritas ratai ...
Be juodbėrių ir be vežėjų...

Kazys

Angelas bendrakeleivis

(Rozalimo įkurtuvių legenda)
■ B ' »

Snapą iš lapijų kiša 
paukščiai, čiulbauja aplinkui 
joja į namus Drabišius 
aukšto dvaro savininkas,, 
iš viešnagės išgirtos

— grįžta prie jaunos žmonos.

Dvare laukia Rozali j a, 
kaip aušrelė danguje. 
Girdis, kurtai ten skalija, 
dvelkia kvepia lapija, 
nuo kanopų Šaunaus bėrio
šoka pušys susitvėrę, 
tai smagu Drabišiui joti 

~savo girių dailiam plote .
ir gėrėtis, kiek čia turto
* , ' • > *>n ' *

girių tankmėse užburto, 
koks pušynų gražumėlis!...
Siuvą stirnos tartum strėlės, 

. iš tankmių čia atsiskubę;
moja aikštės žaliarūbės, w 
daigo elniai, vilkas staugia,

- upeliūkštis dainą baugią 
gi'oja dugno akmenukais;

^Mtapė, žiūr, baikšti išrūkus 
iš urvų per girią mauna, , 
džiugindama poną jauną.

6



Jau nedaug ir kelio liko, 
tik bėrukui kas nutiko; "
knapt sustoja, liuokt ^ pašoka,

- jau čiapat naktis tamsoka, 
ėmė ilst šaunusis bėris, 
lyg jaunikis pasigėręs 
mitučiu geltonu.
Vos priėjo vešlų klonį, 
knapsi, klumpa ir gana... 
O dvare jauna žmona 
laukia linksmojo gražuolio. 
Bėris šast į šalį šuolį, 
ėmė prunkšt lyg ne prieš gerą, 
o toli dar iki dvaro...

it

Ponas lipa nuo bėruko 
ir į baugią šalį suka.
Žiūri — tarp pušų Šimtmečių 
mato jis žmogystą stačią, 
baltą žmogų, vienmarškinį.

Pone geras, duok nakvynę, 
imki dvieraičio mane.

Vos be joju vienas aš, 
mano žirgas nepaneš.

O baltasis gint: paneš.
Ir po ginčo ten ilgoko, - 
jie abu ant žirgo šoko. 
Žiūri ponas —- ir nustebo, 
tartum pinklės būt nelabo: 
žirgas drykt, pasišokėjęs 
ėmė lenkt greituosiūš^įejus, 
skrenda pušys pro šalis%. 
neužkliudę šakomis. \.

—- Ką mąstei bejodams, poiM 
klausia baltasai maloniai.

Ponas gi: — Ėmiau mąstyti, ' 
kur bažnyčia reiks statyti, 
kad žmonelių i rast paguodos, 
džiugint savo buitį juodą.

-J 4
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- —' Tai gerai, -- baltasis tęsia, —- 
gražią vietą veikiai rasim:

- kur klups žirgas pirmą kartą,. : '
atmink žadinį nutartą — 
tarp pušynų šimtamečių, 
tu atminki Dievo Svečią.

Jam ištarus/ tanv pušyne 
žirgas klupt ant pirmutinių.

-■  Žiūri — Angelas skaistus. ... 
baltus iškelia sparnus, 
rankoj kelią žibintuvą, 
dingsta, nerias į tankmes: 
-‘- Tai atminki, kas čia buvo, 
kur sustojom joję mes— 
čia Rozalijos vardu 
meilei, taikai ir gerovei, 
vargstančių žmonelių šlovei

- statydink bažnyčią tu 
ir įkurki jiems miestelį.

_ _ Paskutinis dar meldimas:
, • • 7 ;-------------------------- ----------- -- —— ■■   _ 4i- ;  _____________________ __ -■

šią vietelę, amžiais žalią, ——
Pavadinki — Rozalimas.

Nelė Mazalaitė
• ' ' v •

Tegul tik aš žinau 
rf J “ •

Gėlele, tolima gėlele,
Kur žydi man nežinomuos laukuos, 
Tuos vasaros laukuos ten kartais vienas 
Berniūkštis mėlynakis sau žingsniuos. • ~~ . ”

Gėlele, vasaros gėlelė,
Kai koja jo užmins galvutę tavo, — '
Pajusiu tai iš tolo -i- jis kažin-kada 
Skaudžiai širdim mana žingsniavo. 

■ • • . ’ ■ -■* -

Gėlele, sulaikyk tu jį, 
Berniūkštį mėlynų akių, 
Ir pasakyk... Ne! tegul tik aš žinau,— 
Kad mano meilė buvo jis.

8



; Iš sostinės
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\ , • ' < ♦
• . . . • ■ -

P . O r intaitė
' ■. . ■ L ■■ ; ■ ■ ■' -

• •• '

Apskrities miestas, vidutiniško didumo. Keletas bankų, ke
letą dešimčių įvairiausių parduotuvių, porą gimnazijų, dar keli 
kinematografai. Valdiškų įstaigų taip pat netrūksta.

Vidutinių inteligentų pilnas miestas. Vakarais didžiąja 
gatvė lėtai slankioja juodais švarkais .ponaičiai, lazdas į cemen
tą brazdina. Panelės, į madą pasirengusios, su šviesiais gem
zes batukais šaligatviuose nuo plūduruo jaučių balų išsisaųgot 
taikstosi, spindinčiomis blauzdikėmis švitruoja. O vėjas plas- 
dena ant kaklo užsuktų Šilkinių skarų ilgus galus

Tartum ankstybas pavasaris O dar. gali sakyt, nė garniai 
iš šiltų kraštų neparlėkė.

Emilija sėdi prie atviro lango ir dairosi į sodą: agrastai 
jau sprogsta. Netrukus, už savaitės kitos, ir žolė pasirodys, Ži- 
buoklės pražys, ievirs... . J : '■ -

Gera laukti pavasario, nes nežinai, ką jis atneš, kuo pa
linksmins. Ir nejučiomis kylą gražios svajonės. Bus gera, links

ima. Šiltas vėjas atpus iŠ kažkur naujo, netikėto, nelaukto džiaugs
mo. Gal šis pavasaris ir bus gražesnis už visus kitus? Ir tikies, 
ir lauki.

-4* , * ' • , ’ ’ ‘ „

Kaip nesitikėsi? Taip skaisčiai, pamažu ir tyliai, su vis 
šviesėjančia saule, su aiškesnėmis dienomis ir pražysiančiais žie
dais, šviežiais žolynais atslenka pavasaris.

Kažin, ar~nėra tokių kraštų, kur amžinai tveria pavasaris? 
Kažin, ar nenusibostų?

. * ■ ’ • * ’ ,

Emilija jau penkti metai dirba apskrities viršininko rašti
nėje. Uždirbą tiek, kad ir pačiai į valias, kaip neišlaidi, ir dar 
senutei motinai, kaime gyvenančiai, dažnai nusiunčia.

Gyvenimas eina tiesiai, aiškiai. Nereikia nei blaškytis, nei 
perdaug rūpintis, nei abejoti.

Bet Emilija jaučia, kad dar kažin ko trūksta, kad vis dėl
to dar ne viskas, ką gyvenimas privalo duoti. Lyg tuščia šir
dy, lyg nuobodu dvasiai. Nuolatinis ramumas slegia;

Ji daug knygų skaito. Lanko žydų knygyną, kur yra visi 
žvmiausFrftšų rašytojai ir taip pat prancūzų literatūros vertimai.

i
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Ten tuos dideliuos miestuos, gyvenimas verda, ūžia, su 
dideliu truksimi į visas puses banguoja, ir vis kasdien ką nors 
naujo atneša. Ten diena kartais ilgesnė, negu čia kitam žmo
gui ištisi inetai. -——... j, ' .

Bet niekad nemačiusiam to visko, išrodo — nedaugiau, 
kaip pasaka. ' L .

Emilijagraži moteris. Aukšta, truputį aptukus, apva
liomis kūno formomis, grakščiu moterišku biustu. Plaukai tam
sūs, stambiai vilniuoti, akys gintarinės. Gal kas pasakytų, kad 
joje per maža moderniško judrumo. Bet ji, tokiame ramiame 
miestely užaugusi, dar nebuvo suviliota nei vyriškų liniją rū
bais, neisportu.net neibubikopfu. Dar amerikoniškas gyveni
mo tempas nebuvo palietęs jos būdo. Dabar vis taip nykstantis 
moteriškumas dvelkte dvelkė iš jos visos, iŠ lanksčių, lengvų ju
desiu, iš nedrąsios veido Šypsenos. Bet nuobodus mieštas taip 
buvo sustingęs, kad net nepastebėjo Šios mergelės ypatingo gro
žio. Kažin, ar kada kas nors gėrėjosi jos kukliais žingsniais ir 
gražia figūra?

Stovintis vanduo visada painiais maurais priželia, ne tik 
tyrą, akmenukais nusagstytą dugną, bet ir veidrodinį-paviršių 
savy suvynioja, nuo visą akių paslepia.

Emiliją lankydavo vienas advokatas. Gražus vyras, visa^ 
da puikiai apsirengęs, reikale ir pinigų negailįš. Tik toks nuo
bodus, sustyręs. Rodos, niekas jam neįdomu, jis viską matė, 
žino, ir nėra kas daugiau sužinoti.

Nelaiminga dvasia, kur gyvenimo apatijoj sustingo ir jau 
neturi jėgų nei šia diena gėrėtis, nei rytojaus laukti. Tai gyvas 
numirėlis, žmogysta —^manekenas. Jo širdis išliepsnojo dar 
saulėtekio priešaušry, tada, kai aštuoniolikos metų studentas, 

-Triek^alėdamas, skubėjo ištirti visas kabaretų paslaptis ir išma
tuoti lig »dugno gaivalingas aistros jėgas.
\ Nusibodo. Išgeso. Liko" tik apatiškai rimtas džentelme
nas. Su moterimis susidėdavo tiek, kad pasirodytų dar* nevisai 
pasenusių ir ne idiotų ---jdar prie visų ir visur tinkančiu.

Ant palangės pasirėmusi Emilija mąsto apie šį vyrą, ir 
dar labiau tuštėja jos širdis. Jei panorėtų, be didelio vargo; pa
žaboju tokį sustingusį stuobrį ir ištekėtų už jo. Meilės sunku 
tikėtis, bet senmerge likt nesinori. Tačiau tada dar nuobodžiau 
slinktų dienos, tokios lygios, Vienodos, ir visos pilkos, pilkos. 
Rodos, nei kaitrių dienų, nei juodų naktų nebūtų. Ir su tuo 
džentelmenišku sustingėliu, tartum baigiančia pūti pievos velė
na, žengtų ji žingsnio po žingsnio tolyn... vis arčiau į karstą.

® . jįf **

Jis turi ateiti. Ir kaip neįdomu, kai žino, jog jis dabar 
ateis. Ir dovanų ką nors atneš. O ^paskui kartu pasivaikščioti 
išeis. Į klubą vakarieniaut užsuks, daug sykių girdėtos muzi-

10
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kos pasiklausys. Vėlai namo palydės, šaltaLTiūikąpabučiuos, 
koki šablonišką komplimentą pasakys...-"Viskas taip-vieiroda, 
nuobodu... ■ z : ' ■. <

Sugirgždėjo varteliai, ir ji išgirdo firiėškambary tvirtus 
žingsnius. Įėjo— -elegantiškai apsirengęs, aukštas, tiesus. Pa* 
davė bukietą gėlių. Susėdo prieš viens kitą prie salionmio sta
liuko, . . ■ ' ■. '

— Šios gėlės tik šiandien iš Vokietijos gautos. Ir, žiūrė' 
kit, kaip jos nesuvyto. :

Emilija panėrė Veidą į puokštę gėlių, tik ką pastačiusi su 
stikline ant stalo. ■

— Ir kaip gaiviai, pavasariškai kvepia, — su jausmu pri- 
dūrė ji. — Ką šiandie beveikiat, pone Andriau? — užvedė šneką.

— Teisme bylą vieną išsprendėm. Pavargau net
— Ar sunkiai sekėsi? ' -
— Nelabai. Kai aš savo darbą papratęs, paragrafus iš at

minties moku. Tik vis, žinoma, kol visas kabutes atkabini...
— Papasakokit, kas per byla buvo.
— Visai prasta istorija, Posūnis iš piktumo išmušė pamo

tei ranką. Ta Aižvędė bylą. O išsiaiškino, kad ji pati pirma jį 
mušt puolė su pagaliu, ir jis tik gynėsi. Truputį smarkiau už
teikė ir prisveikati jo. Taip ir išteisinom. ■ -

Išėjo į gatvę.
>Ponas Andrius Preikšą padavė ranką, ir taip susikabinę 

lėtais tengsniais,“rLėsiskubindami, išėjo į mažą vokiečių sodelį: 
kito sodu miestas neturėjo. -

Kalbos netruk j, nors labai nuobodi ir bereikalinga ji bu
vo. Bile šnekėt. Kad ir rimtus ar įdomius klausimus paliečia, 
bet vis taip šaltai; be užsidegimo, rodos, tik svetimas nuomones 
viens kitam perduoda.

Emilijai patikdavo jo išvaizda. Kai juodu abu kur praei
na, yisi pažįstami su pagarbą lenkiasi, tartum gražia pora gėrisi. 
Bodos, su juo ir <ją labiau pastebi, •

O dar tik neseniai juodų neva draugauti pradėjo.
Užėjo į inteligentų klubą. Viši sveikinasi, po žodį sumeta. 

Visi pasipažįšta.
Andrius su Emilija atsisėdo skyrium nuo kitų, prie mažo 

-staliuko ir paprašė šiltos vakarienės.
Emilija dairėsi vogčioms į kitus, stebėjo kiekvieną, ir bu

vo patenkinta: su ja sėdįs advokatas išrodė daug vertesnis už 
anuos visus. Gal dar kuris iš jų ir geriau patiktų dėl savo“ vik
rumo ar jaunumo. Bet, kad tie jaunikliai visi toki netaktingi, 
kartais net nevisai mandagūs, —- su jais bent kiek susidraugauti 
labai neatsargu. . v.

f
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— Baigė-valgyti. Tuo tarpu durys plačiai atsidarė ir įėjo ne
pažįstamas. Lengvais, išlavintais žingsniais priėjo prie bufeto, 
užsakė alaus, atsisuko į salę, aštriomis akimis permetė visus, lyg 
ko ieškodamas. Staiga linktelėjo į vieną kertę ir šypsodamasis 
pats nuėjo.

— Sveikas, Jonai! Kaip gera; kad bent' tave čia užtikau 
Vakar atvažiavau ir jau, tur būt nuobodžiauti pradėsiu.

Užkalbintasis gimnazijos mokytojas atsistojo ir drūčiai su
spaudė svečio dešinę.

-— Mat, kur susitinkam! Pamažu visi išsiskirstys iš sosti
nės į mažus miestelius tėvynės darbo dirbti. Gerai, gerai! At
gis mūsų miestas, toki jauną ir energingą žmogiį pajutęs. ;

Svečias sėdo kartu, ir jau tyliau, bet vis linksmai,, su juo
kais, kalbėjosi.

Emilija aiškiai nugirdo jų pirmuosius pasikalbėjimo žo

11

džius ir lyg nesava pasijuto. k -
„Naujas žmogus, jaunas, linksmas... iš sostinės! Atgis mie

stas! Kažin, ar ir ją kiek palies, ar įneš ką naujo į jos kas
dieniškai susniulkėjusį gyvenimą šis „energingas žmogus“ ? Bet 
kas tai yra, kad jos gyslos smarkiau tvaksi, ir širdis judėte ju
da? Juk tai visai nepažįstamas!“'

— Kas jis per vienas? -— paklausė Andriaus.
-— Naujai paskirtas teismo tardytojas. . ‘
— Jūs jį pažįstat? _
— Ne. Dar vizitų nedarė. Bet kaip išrodo, gal bus su

gyvenamas kolega* Man teks susidurt — bendra profesija.
Emilija stengės nukreipti mintis 

į ką nors kita, bet vis nesisekė. Baugi Šiluma glostė krūtinę, 
kraujas gyslose plakė ir į veidą mušė karštis;

—- Mane, tur būt, kas apkalba, — nusišypsojo į Andrių.
— Tai nuo .vyno. Ir taip tik po vieną išgėrėm.
Andrius įsižiūrėjo j ją:^tikrai, šią*valandą ji buvo visai ki- 

tokia; Lengvai paraudusi, o veidas toks Švarus, tyras, rodos, ank
stybosios jaunystės grožis jame suspindo. Ir akys gyvybė bliz
ga,lyg kaži kas nauja jos esybėje gimsta.;

\ Jei lig šiol Andrius tik taip sau iš nuobodumo su ja va^ 
džiojos, tai šiuo akies mirksniu suprato, kad ji yra jam įdomes
nė ir grąžesnė, negu kitos.

„Reiks ją sau drauge visam amžiui pasiimt... Ne visam, 
tik jo pabaigai... Kitam palikt, atiduot? — jokiu būdu!“ šmėž- 
telėjo Andriaus galvoje. ■

O ką jautė Emilija? Iš kur kilo tas akimirkos grožis?
Ji šiuo momentu patr-savęs nežinojo. Kiek nepažįstamu 

veidų tenka susitikt, dar įdomesnių, tačiau niekas niekad Jos 1 ~~ ■ ■ « ■ “  ■ — -• ’ ‘ .
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taip nėsujudino

nauju siūbtelėjimu pramuša sauBd<aiiautria--sirdj ir godžiai 
veržiasi į viršų., patvinsta gyslose ir, tartum valyte valo sukre
kėjusį, pasenusį kraują. Lyg jaunystė atbunda, lyg gyvybė iŠ 
naujo gema. Ir jokia jėga jos neužstelbsi, jokiomis pastangomis 
neužtvenksi to netikėto, nežinomo siaubo.

Kalba nesimezgė. Andrius jau pradėjo svajot apie šeimą, 
pasiturinčią, inteligentišką, padorią, kurią jis• - sukurs po tiek 
klaidžių ir ištuštintų metų.

,_>-Emilija degė, mintys be tvarkos blaškėsi, į šalis mėtėsi, lyg 
kas svetimas įlindo į ją.

Kai juodu atsistojo, iŠ anos kertės keletas akių susmigo. O 
godžiausias žvilgsnis įsigėrę į Emilijos veidą, žvilgsnis to nepa
žįstamo, kuris, tik iš sostinės atvykęs ir nuobodulio pabūgęs, 
kiekvioną. kad ir mažiausią^—progą saugojo. .

Emilija pirma Andriaus žengė į duris, bet po savęs žemes 
nejautė. Tik ji žinojo, kad dabar ne vien tas nepažįstamas kal
tas, bet kažin kas jos viduje, iš jos pačios svajonių ir ilgesio gi
męs, ardo nusistovėjusią ramybę ir baugiom^ bangomis supa 
sąmonę.

Balys Kriščįus, vakar-atvykęs į šį miestą užimti tardytojo 
vietos, buvo vidutiniško ūgio, vyriškos išvaizdos, iš veido ne tiek 
gražus, kiek įdomus, ypatingai patraukiąs. . ..-.J

*

9

9 -

Tai vienas tų v eidų, iš kuriųl taip aiškiai spiindi apsukri
mačiusi ir svietö gudrybių prįsigėrusi, - asmemįrbė. Veidasdaug

kuris nioterų pasaulyje-daug gali.
Jamužtėkovienpsakimirkostrriančiužvilgsniupersmeig- 

tb jauną, nepažįstamą moterį, sugaut jos keletą žingsnių perei
nant per salę, jis vėl atsikreipė į draugą* ir tęsė toliau šneką.

Jis-buvo patenkintas. Vienu momentu jis pamatė ir įver
tinomoterį, net dar daugiau: jis jau beveik pažino jos vidų.

../J . „Hm! Provincijoje dažniausiai žūva daug tokių žvaigždžių,
lieka nepastėbėtoš per visą gyvenimą, nebent kas pripuolamai 
pasisuka“, dingtelėjo mintis. ■

—- Kas tuodu buvo? — už valandžiukės paklausė 
dėmesio, tartum tik taip sau, dėl šnekos.

—k Advokatas, su; kuriuo, gal būt, netrukus pats 
si, ir panelė Emilija B., valdininkė.

■ ■ Advokatas? Tik gailą, kad nesupažindinai.
tai jol sužieduotinė?

— Tai dar, tur būt, ne. Po trupučiuką draugauja. Nieko 
sau mergaitė.

visai bet

susidur

13
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Emilija... Aš Jus jau g eirai pa[žįstu... aš Jus visą
branginau Jūsų draugjfstę... Dabar aš prašau

III: ■: .. •< . '
1 ‘ . i, . , . B.f

’ ’ • f t f ‘

Siaura, tamsia • gatvelė, po nusidriekusiomis akacijų šako
mis, vaikščiojo pora. Andrius šįvakar buvo ypatingai švelnūs 
ir geras. Ir kalba-jo buvo ne tokia monotoniška.

• Rodos, iš apsamanojusio, pasenusio stuobrio netikėtai iš
sprogo jauna atžaia—sakelėjdtMužerdama^kerp^, stengiasi, kiek 
gali, plazda, merdintį stuobrį atgaivinti noHT^lfe^ttnkiaLjau
čia naują atžalą sustingęs kamienas, ir nėišaugins jos taip tvirtos 
ir didelės, kaip kad kitąsyk.

Andrius myli ją, kiek tik savy meilės jausmo teturi. Ži
noma, ne taip jis anais laikais mylėdavo. Bet praeitį nustelbė 
drumsti, jo jaunystę suėdę, besočių geismų išklydimai.

Jis ves šią moterį, dorą, skaisčią, nepaliestą. Kad tik ji 
būtų daugiau skirtinga nuo „anų“, miglotoj praeity nuskendusių 
būtybių. Jis, buvęs moterų širdžių viliotojas, šiandie nemoka 

~~šiai, provincijos naiviai mergaitei,-savo jausmus prisipažinti, nes 
ji... kitokia, negu „anos“. Gal ne tokia apsukri ir išmintinga, 
bet užtat širdis švaresnė, nesupurvinta. Ir jis ją kitaip myli! Ir 
bijo lūpas praverti, kad neišprūstų" žodžiai „tie patys“, kaip ta
da^ kuriais jis kiekvieną moterį pavergdavo. Jis bijo, kad šią 
valandą pats nebūtų „toks, kaip tada!...“

— Panele
' laiką gerbiau...

pasakyt dar daugiam., aš Jus myliu.;, ir prašau būti mano 
žmona!.. .

Jo kūnas virpėjo, ö akys kone ašaromis, sublizgo. Seniai 
buvo taip susijaudinęs. . Kitąsyk, prieš teatro žvaigždes, prieš 
baliaus karalienes, kai tardavo daug gražesnius, meilesnius žo-l 
džius, nė blakstiena nesūdrebėdavo, nebent tyčia, ir taip lengva 
būdavo.

Dabar jis net nedrįso nė rankos pabučiuot. Taip silpnas, 
kaip vergas, kaip prasikaltėlis, jautėsi. .

Emilijai nebuvo tai netikėtas siurprizas. Vos tik pradėjo 
draugaut, dažnai pamąstydavo, kad šį kartą, gal, reiks prieit rim- 

. tas pasėkas. Bet šiandie? Kai jos sielos viduje kažin kas nau 
ja, jauna gimė, kažin ką galingą veržiantis pajuto... Ir sąmonė 
taip išblaškyta, klaidi, pačiai sau nesuprantama.

Bet ji buvo atsargi. Ji visa širdimi jautė, kad Andriuj sun
ki ši valanda. Ir, jei ji jį atstums, — jis niekuomet daugiau 
nepasiryš. ' . ' ■ .

Valandėlę tyla. Pradėdamas kalbėt, Andrius nejučioms bu
— vo paleidęs jos ranką, ir dabar ėjo abu r skyrium šalia viens ki - 

to, galvas žemyn,.nuleidę.
Atvirumas ir pasitikėjimas prabilo Emilijos širdy:

V

<1

>
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— Ponas Andriau! Patinkat man labiausiai iš visų, visa 
J da geras buvot... aš kartais päsilgstu Jūs... svajoju... tik... neži

nau, ar aš myliu Jus... ar aš gerai save suprantu?,,,
— Jūs mylite ką kitą? — sū baime tyliai paklausė 

lyliu, tai nieką-kitą, ii’ 
Jus... Bet leiskit dar man pagalvot, įsitikrint savy...

II— Ne, ponas Andriau. Jei aš : 
Jus...

Lig namų nė žodžio nepratarė.. • t '* , ■ ’. ..-••••. • *■ • • ’ . • ’ •'iv. .,■ ■■ <... ’ . ■ ' * - * - - ’ ' ' 1’ * * '■. *■ __ ■ - / • ' " ■ . “ - “ - —
Praėjo keletas dienų. Emilija buvo nekartą sutikusi gat

vėje Kriščių. Nors stengėsi susivaldyti, bet jusdavo, kad krau
jas muša į veidą, Ir nė ka^to nedrįso jam stačiai į akis dirstelk 
Nujautimas kažko pražūtingo, blogo, siūbtelėjęs aną vakarą jos 
dvasioje, kaip drumstas aidas, baugino ją kiekvieną kartą susi
tinkant su Šiuo likimo pasiųstu, neišvengiamu žmogum.

O jis jau buvo pasiryžęs!...
Andrius vis lankėsi, tik trumpiau pabūdavo, ir leido jai 

vienais va joti. Irgėles siuntė.
Apie naująjį žmogų ji daugiau jo neklausė ir niekų nežino

jo. Bet diena iš dienos laukė, kad įvyktų kas lemta, kas jau taip 
arti, greste gresia.. „Tada ir su Andrium vėl pasikalbėkim, sūsi- 
tarsim, ir vėl bus visa aišku, ramu“.7 ----- r

II

9

Tą diena atėjo. .
Vieną vakarą Emilija pas savo draugę-ilgai užtruko. Ir 

nepamatė, kaip vienuolika atėjo.
— AŠ palydėsiu, Miliute, — pasisiūlė Šemininkę.
— Nereikia. Bene čia toli,
— Tai tik eik aplink, per miestą, ten nors kai kur lempos 

šviečia, žmonės vaikščioja. .
Emilija žengė keletą žingsniųuniesto link, bet staiga susi

laikė. „Čia į paupį, per lieptą, daug arčiau. Tamsos aš nelabai 
bijau“. Virpanti šalto jausmo banga perbėgo jos kūną ir šiur
puliu pakratė. Akimirkai blikstelėjo keista mintis: „Mieste dar 

_ gali ką nėreik sutikti...“ — jr šešėliais judančioj tamsoj priešais 
save pamatė dideles, dideles akis.. Užsimerkė ir žingsnį pasku
bino. .

Aplinkui tamsu dr-ramų^tik dvaro ąžuolai lėtai ošia, taip

4

to

tyliai tyliai, kad nė ausim gjrdi, tik
da, svyruoja, kaip jų širdys plaka, ilgos, ständrio 
gyvybės sultis neša. - .

— Koks nuostabus vakaras! Dar niekad nemačiau, kaip 
čia naktį gražu, tartum Šventa...

ž^kaip jauti, kaip jie ju-
^gyslos į šakas

p

V
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Užėjo ant plataus, lentoms skersai išgrįsto, liepto.
- . ’-emai srauni srovė .Šliaužia, kaip gyvatė; rangosi, vikriais

žiburiukaip blizga. Dangaus žvaigždutės ant virpančiu bange
lių šokinėja, o srovės dugne debesys skęsta,

Pasirėmė turėklų — silpnai prikalto apvalaus smaigalio.
Ir vėl staigus,/neaiškus nujautimas aštriais lyžtelėjimais pa

lietė sąmonę.
Ji šias dienas vis pati savęs bijojo, ilgiau apie ką nors mą

styti vepgė. Ir vis daugiau miglotų minčių rinkosi, slėpė ir troš- 
.' kino. .

Dabar ši rami naktis ir tokia artima gamta, neaiškiuos še
šėliuos nugrimzdusi, gyvybe plastanti, tartum sugėrė į save tą 
minčių chaosą, ir pasidarė kaž kaip aišku, aišku galvoje.

Akys sustingo tamsiai mėlyname dangaus skliaute, — Ir ' 
tai ne dangus, tik aukštas status kalnas, per debesis, aukščiau 
galvos/ O čia pat, arti artr^o^Kbjų/damsi bedugnė magnitu Į 
save traukia, o. joje gyvatės vos girdimai šnypščia, blizgančiais, 
nuodingais liežuviais vizgina, žiburiukais tviska, rangosi...

-Tai upėje bangos teka. Turėklai pasprūdo, nuslinko į šalį, 
ir Emilija, kaip negyvas daiktas, nulėkė į upelį. Nė sušukt ne
spėjo: taip aiskiaTjia juto artėjantį likimo momentą ir jo išsi
gando— sąmonės neteko. -

Stiprios vyro rankos išnešė iš vandens. Akys pritiškūsios, 
kūnas šaltais latakais nulaižytas, rūbai varva. Ji greit atsipei- 

. kėjo. ‘ -■ /• i . ■ / . ",

Prisišliejęs prie lentinės tvpros, už rankų suėmęs, ją laikė 
kaž koks žmogus.

„Pažįstamas F Tai jis !“, išgąsčiu sudejavo ir dar labiau nu-
• atėjo!“

Tamsta buvai neatsargiai pasirėmusi ir netyčia įpuo- 
v.-=x nebijok!

.— Dėkui. Parvesk, Tamsta, mane namo. Šalta. Drebu
lys krečia,

Paėmė stipriai už rankos, ir pamažu, žingsnis į žingsnį, ty - 
lėdami nuėjo lig namų. _ .

Emilija jautė skausmą viename šone, ir koja buvo lyg nu- 
' tirpus. Paleido jo ranką, pasakė „labai dėkui“ ir tvėrė už durų. .

• ■ I • ■ . r

— Jerieisit, ryt aplankyt ateisiu,—X® kiek neabejodamas 
ištarė.

— Nežinau, — staigiai užklupta Emilij

alpo/ „Ko bijojau.. su nerimasčių laukiau..atėjo!“ 

lei, —/prašneko. — Tu r būt, nedaug susižeidei.
— Dėkui. Parvesk, Tamsta, mane namo

sumišo, bet tuoj

JX_naktį jis vaikščiojęs vienas paupy, naudodą*

susigriebė, — prašau, aš labai dėkinga Tamstai."“^
- >■/■'■■' \ V1

»

. Nuo tos atmintinos dienos Balys Kriščius pradėjo lankytis - ' • -■ • • FTI ‘ H j • • kv a ■ a * “ -a ~a .pas
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masistyra, ramia naktim, ir, norėdamasišsklaidytijį taip pro
vincijoje slegiantį nuobodumą — taip jis jai paaiškino.

Emilija laikėsi pasyviai, perdaug juo nesidžiaugė, nieko 
^gera nelaukė. „Jau pradėta“, lindo kartais neaiški mintis.

O Kriščius buvo šaltas, mandagus, net formalus. Tačiau 
jo veide buvo pastebimas slaptas, gilus pasiryžimas.

’ ’ ' ■ ' ' ■ ' ' ‘ \ ................................................ ...... . - ■ . ...... '

e

• VII • , : . ■ •
■ • * • • > 1 *■

' Vieną vakar ą Andriu s Preikšą, atėjęs pas Emiliją, rado sė
dint Kr iŠčių. Juodu buvo jau pažįstami Pradėjo kalbėtis apie 
bendrus reikalus, bylas. •

Trys žmonės sėdėjo prieš viens kitą ir tikrai viens kitą ša
lia savęs jautė. Ne akim,‘ne ausim jautė, bet kambario atmosfe
roje banguojančioms mignetinėms kibirkštims elektrizavosi, 
viens kitą, kaip su smailioms adatoms, badė, o jų mintys be žo
džių, betarpiškai jungėsi, kirtosi.

Šį kartą ir Andrius pajuto aiškiai savy nelauktą siaubą. Ne
gera pasidarė. Kažkas stačiai ir begėdiškai jo gyvenimu tyčio
jas, lygų kelią pastoja.

Rodos, nieko baisaus neįvyko. Nė vienas ypatingesnio žo 
džio nepratarė, nieku kito neužgavo. O kova prasidėjo. Žiauri

> kova, neatvira ir neaiški, bet žūtbūtinė.
Kriščius pasiūlė eit pasivaikščiot. Buvo pasidarę nejauku, 

tai ir Emilija jam tuojau pritarė. - -
„Iš pirmo žingsnio nusileist ?_ Ne!“ pasiryžo Andrius ir prie 

vartelių atsisveikino.
— Aš turiu skubų reikalą į Šią pusę miesto. Sudiev! -- 7 

ir net neatsisukdamas, nusiskubino į tamsą. Tik kai buvo ge- 
y roką galutį-nuėjęs ir jautėsi nepastebimas, atsisuko, primerkė < 

akis, pasižiūrėjo į jų šešėlius, dantims sugriežė ir ant vietos su
stingo.
“ — Kuo aš atkeršysiu? '

Kitąsyk jis keršindavo už moteris, bet dėl'.savo garbės, dėf 7 
formos. ■■ ■ ■ •—,

Čia visai kas kita. Šitas sostinės niekšas, begėdis išdrįso 
jo paskutinį laimės’blikslelėjimą taip nachališkai ir su pašity- 
čiojimu užgniaužti! Baisus geluonis ėdė širdį, ir keršto geismas- 
troškino kvapą. ’

„Į dvikovą šaukt — tuščia ir kvaila! Užmušt ant vietos —

U

permaža!“

— ' .: ™ .. ‘ viii. v .
■ ■ ■ . V • * ■ ■ - ' . ' ■

* ' • ■ ■ * —L

Kriščius ir Emilija kiūtino menkai apšviesta miesto gatve.
— Tamstos draugas, ponas Preikšą, tur būt, nelabai pa-
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- tenkintas, kad mes išėjom pasivaikščiot. Tiesa? tuojpradė- 
<■ .jo gildyt Emiliją.

' —Kodėl Tamsta taip manai? Be. reikalo, — šaltai gy • 
nėši, nors pati jo žodžiais nė.neabejojo, / ' ■

O, jis nieko sau vyras, — rodos, nuoširdžiai, bet ir ne p- . f tj . *> ' ' ' • , ■’ ' ■

be ironijos, tęsė toliau šneką, —- man patinka. Tik truputi lyg 
nelinksmas, ir toks sustyręs... gal sveikata netarnauja, ar šiaip..;. • 
priežasčių visokiii būna, gyvenimas margas,— lyg niekur nie
ko, dėstė savo mintis.

. „Jis tyčia užkabina“, suprato Emilija, „ištirti nori
Kai žmonės pamatė juodu įeinantį! klubą,, tuoj suprato, 

kad čia, jų miestely, kai käs naujo prasideda. Jie, mekeno 
nepasakyti ir jokio tikro žodžio dar nesugavę, jau numatė bū- 

■ simas pasėkas. ./ • '
Advokatas Preikšą — kietas ir savo garbę saugojąs žmo-

. gus, taip pigiai nepasitraūks iš kelio. O šis, naujai atkeliavęs, no
rės parodyt savo gabumus. Ir dabar aiškiai matyt iš jo veido/ 
kaip jis pasiryžęs Juos, pfovincijalūs, suriest į ragą.

Moteris, nors ne pliuškė ir ne kvaila butų, šitokiu atveju 
jau nebėgai sustabdyt užsimezgusios tragedijos. Ji yra, tartum, 
peilio ašmens, kurie vis liek turės įsismeigt į vieno kovojančių 
širdį ir pražudyt vieną iš dviejų, nes tik tuo būdu gali būt nu

v
II

lemta kovos pabaiga.
Todėl visi su pagarba lenkėsi šiam būsimam dienos did

vyriui. Ir net džiaugėsi savyje: jis išjudins stovintį, maurais pri
kėlusį, susnūdusį įmesto gyvenimą. .

s ■ -Vieną dieną po pietų Balys Kriščius pasikvietė Emiliją 
pasįvėžint automobiliu. Jei nepatogu buvo atsisakyti. Gailė
jo Andriaus, bet šitas taip pat jai patiko. O ano nė nebuvo dar 
tikrai pamilusi. Gal, šis, iš tikrųjų, jai skirtas? Vikrus, šne
kus, visada linksmas, ir toks gyvas, vis taip užsidegęs, kad, ro
dos. jo Jriduje /neišsekamą^jaunystei ugnis liepsnoja.

- Tai ne anas - - šaltas, rimtas nigi muobodumo, ^jau^senaš- 
beveik. Nors gal daug pastovesnis, patikimesnis.

Išvažiavo plentu. Susitarė nulėkt ligi stoties miestelio, už 
dvidešimt kilometru, ten pasilsėt, užkąst ir pavakare grįžt namo.1

Vėjas švilpia pro ausis, akyse mirga susodinti pakelėje 
gluosniai. Laukai dirvoniais juoduoja, palomiuose balos,' kaip 
veidrodžiai, spindi. Kai kur sodybos raudonstogės pralekia pro 
šalį. . ' \

Emilijos ant galvos užsisuktos plonutės skaros galai vėju 
mosuoja, kartais Baliui veidą paglosto, kartais kaklą apsiaučia, 
lyg keno švelnutės rankos glamonėja.
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Kalbėtis abu vengė. Taip gera buvo tyrame dreirpava-
? sariudvelkiančioje gamtoje. ; \

~ ; Ant dangaus palši, plunksnuoti debesys į rytus slenka,
y viens kitą vejasi. grūdžiaši, tai vėl skirstosi, protarpiais mėlyną 

- skliautą atidengia. .
Laukinių paukščių balsai plačioje erdvėje Skamba taip aiš

kiai, grynai... Nesulyginsi su jokios muzikos garsais!
Sėdi prie viens kito ir kiekvienas sau mąsto. Nemąsto, 

tik iŠ kažinkur atskridusių minčių takais seka, jas suvokti sten
gias. Rodos, lėktum taip pro tuos nulinkusius, plačiašakius 
gluosnius, pro laukus, žmonių sodybas be pabaigos. Pro debe
sis, mėlyną dangų, per visą? pasaulį, per visą savo amžių švilp
tum vėju... be galo. Ir, kad nereiktų bijot, jog sustos.

O čia pat, šalia, taip arti ir taip amžinai nepasiekiama ki
ta gyvybė, plakanti širdis lekia — švilpia kartu su tavim. Ir. 

.rodos, daugiau?nieko nenorėtum...

Įėjo į stoties pirmos klasės bufeto salę Žmonių — tuščia, 
f beveik nėr. Vienas gusaras alų geria ir pro langą dairosi, dvi
; gedulu pasirengusios ponios taip sau prie staliuko sėdi, šneku-
; • Čiųoja. ■ ■ . . ' '■ ■' •'

'Ko imsim? — paklausė Kriščius. —- Ką nors šilto, ir
i ' užgert? y •
: Emilija tik linktelėjo galva. „Bene ne vis tiek.,.41.

■ Valgė lėtai, lyg pasiilsėdami, kalbėjo niekniekius, juoką-
f T ‘T vo, šypsojos.
' Emilija ir vvno .gert nęsįpurtė — nenorėjo pasirodyt silp

na ar bijanti. ,,Nieko nepakenks Tegul pamato, kad ir pro
vincijoj žmonės neką skiriasi nuo jų iš sostinės“.

; ' — Šilta pasidarė, jauku. Ir juodu viens kitam, daug atviręs-
T; ni. Kaip seni pažįstami. Susmeigė akis, šypsosi ir, rodos, žvilgs-

nių spinduliais visą esybę perveria, o širdy naujus diegus sodi-..
Į na ir... paslaptis ištraukia.

~ ---- - Pugatiaur Emilija neišlaiku, — suvirpėjo, išsigando pąsku-
- tinių pastangų, jo akyse ir savąsias nuleido.

..Aš jo neišvengsiu, pamylėsiu...44, atvitaš jausmas aiškiai
| sujudo, krauju persmelkė.
y Pro langus švietė temstantis pažaras. Viduje uždegė lem

pas. Kampuose ištyso juodi debesys.
įjjj ■ — Ponas Kriščiau, eime važiuot, — atsistojo Emilija. ~

O jo veidas staiga pasikeitė, keistas liūdnumas ar gailestis
, ko nors apėmė, ar, gal, savo pasiryžimu suabejojo? :

j — Tamstai su manim nusibodo? aštriai paklausė. Ir

9
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Emilija pajuto, kad šiais žodžiais buvo kažkas dar daugiau pa
klausta. ■ • \ . ’?•.

* . ’ . ' ’ f ■ ‘ , * : , , . ’ ’ * • ■ . m • . , t ■

V— Visai ne. Bet jau temsta — laikas.
- Jau žvaigždės pradėjo rodytis ant dangaus, kai juodu iš

važiavo atgal. Vėsus oras gėrė veiduose degantį karštį, o gal
voj vaikščiojo vyno svaiguliai. Gyvi sapnai veržėsi.

Abu tylėjo, vieną žodį ištart vengė, lyg ką nutraukt, lyg 
kokią sieną sugriaut bijodami.

Nejauku. Vėjas švilpia, aštriai glamonėją, rasa-dulkes nuo 
veido piauja. Tik šalia arti, kaž kokia gyva ugnis gresia, lieps- 
fra lyžtelt siekia, ir taip baisiai kaitina yidų, nerimu troškina. 
Baisu jos, norisi laukan iššoki ir pabėgt. Bet ir traukia ta 
ugnis, ir jauti, kad greičiau pats pulsi į ją, gaivalu suliepsnosi, 
sudegsi, pelenu pavirsi, o ne bėgsi nuo jos...

. • , * . * • ■•••. . - ■ » , “ ", ' ‘ ’***.. 1 ■

Kibirkštys, lyg įkaitintos plieno adatos, smaigo kūną, var
styto varsto. Dar valandėlė ir — gyslos gaisru plykstels. Ir bi- 
jai. ir lauki, nes. žinai, kad jauneišvengiama.

Bet ir smagu svaigt, kad viskas — kaip sapnas. Neži
nai, kodėl ir kaip prasidėjo, ir nerūpi, kuo pasibaigs.

Kriščius staiga virptelėjo. Vienai akimirkai pro glamo
nėjančio sapno nežinią prasiskverbė proto balsas^

„Gana to žaidimo! Nežudyk artimo dvasios! Čia ne iš 
tų moterų!“

- Bet tas sąžinės bakstelėjimas dar karštesne geležim palie
tė kraują. Vyriška valią, pajutus pasipriešinimą, dar labiau su
judo, nes — užgintas vaisius visada nežmonišku viliojimu trau- 

J~~kia.
Kėliai sulinko, ir jis kone klūpščias apkabino Emilijos ko

jas. Lūpos įsisiurbė į šilku pridengtą kūną. O, kad tai tas bu
čiavimas pasotintų išalkusią aistrą!...

Emilija sustingo ekstazėje. Visas gyvenimas suplūdo j tą 
vieną momentą. Nėr nei to, kas vakar buvo, nei kas ryt...

Bet neaiškus nujautimas jau vaidenos: Sudegsi tu čia, kaip 
s ^svetimo gaisro' auka, .ir čia baigsis tavo gyenimaš, liks tik — 

' . mirt! ? ■ .
Bet pabust iš sapno ir atstumt šią valandėlę, -— nebuvo 

jėgų. : / ■.' ' . J 'rr
/ — Gražus jaunuolis, kaip maldaujantis vergas, klūpojo
po kojų, ir nesulaikomai plakė jo širdis... v,

Rytojaus dieną, kai pavakare ponas Andrius 
. Emiliją, — nebuvo įleistas. . .

— Panelė nevisai sveiką, — pasakė tarnaitė.

i atėjo pas
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Ir nuėjo jis gatve tiesiog tolyn. Paliai upelį siauru takeliu 
išėjo j dvaro laukus. ■

Sąmonėje buvo visai tuščia. Nejaukiai juto kaž kokį kri- 
zį. O jo susenusi dvasia taip bijojo visokių sukrėtimų, siurprizų!

Salia tako ant akmens sėdėjo kerdžius ir ramiai dairėsi į 
lankas, kuriose graibė vos išlindusia žolę pulkas dvaro galvijų, 
o jis pats leido per pirštus stambų rožančių ir lėtai krutino ' 
lūpas. ■'■//.'.'*.■ /:>;/- . . ■ ■■

Andriui kilo pavydas.
Kodėl mintis, tokia laki ir lengvutė, visada išeina tik iš to 

paties žmogaus? Kodėl dabar aš negaliu imt ir galvot tą, ką 
./ šis kerdžius galvoja; o savo sąmonės prakeiktas grimzles jam 

atiduoti . _v ••• ’ • ' . . ’ ’ ’ * * ' * ■ • *
i Veltui stengės ir troško Andrius pabėgt nuo paties savęs,
j pamiršt savo rūpestį. Ujamos mintys, kaip koks juodas katinas,
į- vis grįžo atgal ir vis didesniu pulku šiaušėsi jo galvoje.
J Tačiau lauko oras gaivino jį, blaivino protą.
V Ir kam man reikėjo prasidėt? Ne šešiolikos metų gim 

nazistaš, kad slankiočiau patvoriais dūsaudamas, kol „Beatri-
1 ,čė“ teiksis parodyt nors savo dieviškąjį veidelį. Jauni vaikai
į: tai ir meile Jiki, ir be~jos gyvent negali/ir dėUjos kovoja, savim
j rizikuoja. O man — ar tai tinka?
j Bet priešais užlindo jautri seno kavalieriaus ambicija.
į — Hm! Sakys, to iš sostinės atlėkusio pienburnio Jšsigan-
j do ir pats pirmas iš kovos lauko pasitraukė. tik pä-
t■' ■■ ■ siįuoks! :••. ■■ /■ . '■ :
j Čia prieš akis stojo, kaip gyyaa, Kriščiaus veidas: aukštyn
l pakelta kakta, praviros lūpose ir išdidžios, su panieka, šypsian-
V čios rudos akys... / / . /-'.■ '/~/
Į Andrius virptelėjo, kaip gyvatės įgeltas, staigiai patraukė
1 į save kvapą ir užduso. Veidas plykstelėjo raudona ugnim, no

sies šnervės išsipūtė, lyg paskutinėje agonijoje, o akyse išbalo 
f keršto žvilgis.
t. — Ne!... — sukilo visos pastangos jo viduje. — Ne aš iš

oi kelio pasitrauksiu! ■ : v
Taip čia, paupio lankose, Andrius, nujautimo sužadintas,

gyveno savo tragediją, nors dar nebuvo^ sužinojęs, kad vakar 
vakarą jo likimui jau buvo mestas burtas.į ■ ' . . ' . ‘f- > -.. . ■■ ■■ ■ ■

. ■ . • ’ . - ■ . . - i XII. . ■■■.-• ■ ■ - .
\ ■ ' : : .J ; -----------------k į ‘ ’ - ■
/ Emilijä vis laukė. ^7

J Ėjo dienos už viena kitos, o jo —- anei dvasios! Girdė-
| jo nuo kitų, kad jaunasis tardytojas dažnai klube %ėdi ir daug 
1 geria, labai linksmas. • į ,
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: Girdėjo dar, kad su gražiąja miešto žydžiuke, turtuolio * 
pirklio dukterim, vakarais plentu vaikštinėja../. /y_
" ••Nieko neįsileisdaina sėdėjo namie visas popietes vienui vie
na ir kankinosi. 'Z" ■ ■

' —- Atleistų ji jam viską, net neprimintų nieko,, kad tik jis
■- patsL ateitų! • . -

Argi.jis kaltas, kad ji jam tą momentą patiko? O, — kiek- 
: vienas vyras yra tiek silpnas, kad negali likti nepavergtas, nė 

gali atsispirti nė pries vieną gražią inoterf., .
. ■ • - O tada buvo ir vakaras toks, ir vynas... ir juodu abu —- ■..;

jauni, nepažįstami. Ir ji pati jį tik tokį mylėjo — tokį neži
nomą/gyvybe degantį, nesulaikomą...

Jeigu protas visada butų valdęs, niekūmet nebūt buvę nei 
’ to visaapimančio meilės jausmo, nei to nuodėmingo rojaus 

~ obuolio, nei žmogiškos laimės sapno...
Viskas, viskas dovanotina! Bet kad jis po to nepanorėjo 

užeit, bent du tris žodžius pakalbėt, pagaliau, bent pasirodyt!
Šitas jo nesiskaitymas buvo tiesiog, kaip ir brutalus panie

kinimas moteries, ir jis skaudžiai užgavo Emiliją.
— Nors būtų atėjęs pasakvt, kad jis manęs nebemyli, kad 

tarp mūs ateity nieko bendro negal būt, ir to būt užtekę! Tik 
ne šitaip paniekinamai palikt, visiškai pamiršt, tartum kokią . 
perkamą moterį... - 1

. Šišsostinėsdonžuanasnetneišskyrėjošišto.didelipskai- 
čiaus savo perleistų moterų:; kurios taip pat, gal būt, jį rytojaus 
dieną pamiršdavo. Argi čia nė nėr skirtumo? Anoms —-pri
prasta, bet jai — visam gyvenimui pilka dėmė. -

— O Andrius^
_ Ji nedrįso net sau -balsii_qiakarjotį_jo_vardą;

~ Jis— šventas žmogus! z ~ ——
Lyg angelo paveikslas, glūdėjo jos šieloje šviesus jo atmi- ■ 

nimas. • __ , . .
~ ■■ '■■■.'■ •' . ■» • . • ■ • . i

’ ■ Ir už ką aš jį atidaviau pajuokai ano neverto žmogaus?
Kaip jam bus sunku iškęst ant savęs ano triumfuojantį žvilgsnį!

O, Viešpatie! Kad tai jis galėtų man viską atleist, pa- 
miršt! Su kokiu džiaūgsniū ir ramybe padėčiau savo nelaimin
gą galvą ant jo peties!

Šis smūgis Emilijai buvo peržiaurus, ir kančia baisi, net 
fatališka, nes jos viduje kentėjo užgauta moteris.

Įvairios juodos mintys, abejojimai rangėsi širdyje, lyg 
nuodingos gyvatės, ir gerte gėrė jauną kraują,

Per keletą dienų jį savy išgyveno tiek daug, kad prieš ši
tuos įvykius nublanko visas pirmiau praėjusio gyveninio gabalas.

Visos sielos galios susitvenkė dabar, kaip į sūkurį, ir su
kosi, nardė po/sunkias problemas. Jei ji lig" šiol buvo tik naivi

- ■ ' ’ . ’ . ■ p • ■ • - • .
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IIprovincijosmergaitė, dabar virto visai nebe ta, nes_ gyvenimo 
mokslas išsiveržė aikštėn jau. jie iš knygų, bet susikūrė jos pa
kibs krauju skaudžiai paliestoje širdyje.

XIII.
Provincijos miestas yra ypatingai jautrūs. Kiekvieno pi-, 

liečio maziausiasTkrustelejimätS, net noras ar pasiryžimas, visa
da jau iš anksto yra visų žinomas. Miestelio minia yra tiek 
smalsi ir pastabi, taip giliai įsisiurbus į savo aplinkumos gyve
nimą, k^ ji net nujaučia, ką ku^ žmogus ryt panorės arba 
kaip pasielgs. Kartais, dar pats abejoji, nežinai, į kur pakryps 
tavo nusį^tatymas, o, žiūrėk, tau jau kiti pasakys, kokios prie
žastys ir sumetimai tave nuves į tą ar kitą žygį. Ir pamatai, 
kad, iš tikro, tik tas vienas kelias tebėr.

Trijų asmenų tragediją miestas tuoj pajuto.
Nieko tikro nežinojo. Bet kaž kaip nejučiomis per kas

dieninius pašnekesius centre, lyg koki herojai, sukosi tie žmo
nės. Jie pasidarė staiga visiems įdomūs. Kur susitikę vis taip 
atidžiai pasižiūrėdavo, lyg ką naujo pamatę. Dar kitam pasa
kydavo. Užteko pasakyt — mačiau Preikšą plentu vieną vaikš-_ 
tinėjant, — ir buvo lyg didelė naujiena.

Tur būt, tų tragedijos paliestų žmonių dvasia buvo tokia 
gyva ir sujudinta, kad veržėsi nematomais spinduliais į išorę, ir 
tuo savo bangavimu elektrizavo visus kitus.

O ta provincijos minia, neišsiblaškiusi ir nenublukusi, 
kaip kad būna didmiesčiuose, puikiai sugebėjo intųityvišku bū
dų, lyg medijumas, jausti savo kiekvieno nario dvasios būvį.

• 'J ■' •; XIV, ■
' I ’ , ’ •* • e

Emilija greit pabūgo tų smalsių akių ir gatvėje veik nesi 
rodė. Nenorėjo, kad į jos intymų gyvenimą brautųsi svetimos 

/. rankos.' - :
V __ Su Andrium ji susitaikė. N

‘ Sunku buvo kalbėt, sunku jam į akis pažiūrėt, sunku ką
nors aiškint. Bet gana buvo to, kad abu tikrai iš širdies pano
rėjo vienas kitą suprast. Ir — be tragiškų žodžių, be jokių kal
tinimų. bet teisinimosi, abu tyliai viens kitą suprato. Nes juo
du rišo meilė, kuri, nors nebuvo gaivalinga, deginanti, bet plas
tėjo širdyse ramiai, pastoviu, giminišku jausmu.

Norėdamas greičiau viską pamiršt, nustumt į praeitį ir 
daugiau tos žaizdos hebeatnaujint, Andrius pats pasiūlė kuo; 

\ veikiausiai susituoki.
y Emilijos išverktos akys džiaugsmu pražydo, iškankintas
V veidas paraudo. Ji vėl buvo graži, nes buvo laiminga.
/f •■■■■. ... \ . ... - - ■ ■ \ .

‘ ' . * . ’ • • ' ' ' • »*

I . ■ . ... « . ' . . • . . •

Į . i . ' ' . 'r . '
i J '■■■■' ■
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Tačiau patenkintos dvasios gilumoje glūdėjo ’ išgyventų 
dienų šešėliai, kurie, tartum, likimo įdeginti pėdsakai, buvo ne- 

. išdiMomU. / _/'
Ji žinojo, kad vis dėlto, nors jis jai niekada puse žodžio 

to neprimins, bet ji jaus per visą amžių savo viduje juodą taš
ką, dėl kurio ji daug nusižemins prieš savo vyrą, įeis į jo namus,

- kaip Magdalena nusidėjėlė, kuriai vieta ~ prie savo Viešpaties

Bet tas dalykas dabar nė kiek neslėgėjosširdies, nes šią 
^susitaikymo valandą ji tikrai pajuto, kad Andrius bus jai geras 

viešpats — nuoširdus, suprantąs ir atleidžiąšL
Kas, kad nėr liepsnojančios aistros, kuriai ir laimė ir nuo

dėmė netur ribų! O Jo dvasia, daug patyrusi ir, pagaliau, nu
sistojusi, bus jai tvirta gyvenimo parama. '

Tam — anam — dabar jos širdy nieko nebeliko.
Plykstelėjo kibirkštis vienam akimirksniui ir sudegė, iš

degė viskas, anglim pavirto, pelenais išdulkėjo, ir tuo tarpu tik 
tuščias kampelis juodavo. Ir jis užslinks vėliau.

. ' . j '■ ' • XV. .. /’■ ‘

Andriui dar buvo atlikt vienas žygis.
Jis negalėjo patikt savo priešą be jokio teismo, be keršto. 

Kerštas ne už save, bet už ją, už jos sudrumstą, kone suardytą 
gyvenimą. Ir teismas turėjo būt ne formalus, ‘ paviršutiniškas, 

yhet gilus, vidujinis, paties savęs — sąžinės teismas, Reikėjo, 
kad priešas butų dvasia nužemintas ir sunaikintas. Taip jam at
rodė. • ;

Pakvietė pas save:
Tamsta esi džentelmenas, ir todėl, neabejoju, ateisi.

Tiesa, Balys Kriščius-neabejojo. Nors buvo baisiai nema
lonu, bet -— reikėjo eit. ■ -

Jis, kaip daugumas tokių šių dienų miesto kavalierių turėjo 
nuosavą moralę, žinoma, gana egoistišką: elgtis visur, kaip jam 
jo širdis rodo, kur jį laimė, veda, arba bent, kaip jam pačiam at
rodo geriau. 0 visi autoritetai ir tradicijos tebuvo tik tartum

> anachronizmas. -
Bet todėl už gavo, kad ir siaurą moralę buvo pasiryžęs vi

sada užsistok nes ją tikėjo, ja gyveno ir tik jai jausdavos kaltas 
O už tą, kad jo moralė nesutiko su kitų, ar buvo kitiems žalin
ga jis savęs kaltu nelaikė. . '

Ir jis atėjo. Drąsiai’ ir laisvai įžengė į vidų, dėdamasis lygus 
seimininkui, nors/neaiškus vidaus balsas jam sakė: šiandie čia 
tave sodina į kaltinamųjų suolą!.

V ■

o
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—Tamsta žinai, ko pakviečiau t — pusiau klausdamas, pu
siau pareikšdamas pradėjo Andrius?

Žinau, — į statų ir nuogą klausima dar aiškesnis išspru
ko atsakymas. ? v

Kambario ore tartum pakybo aštrus kalavijas.
Du žmonės sėdėjo prieš viens kitą. Didžiausi dvasios prie

šai. Abu pajuto, kad kova prasidėjo. O, gal būt, netrukus vie
nas iš jų bus pergalėtojas, ir kito dvasia turės su gėda pasitraukti 

, iš kovos lauko. <.<7- 7? .
Ketumi akių baisūs, kaip vilkų žvilgiai /kryžium susikirto. 

Įelektrintas kambario oras painiu tinklu_surįso sėdinčius, apraiz
gė adatų juostomis; ir jie vengė pasijudinti. Jautė, kad aplink 
kažko pilna, prigrūsta, kad netrukus, rodos, suspaus, prislėgs 
visiškai. Nebus kur nė pabėgt, pasitraukt iš čia, nebent galėtum 
čia pat vietoje išnykt... .

— Aš kalbėsiu trumpai, tuo bus geriau ir man, ir tamstai. 
Man rodos, mes viens kitą suprantam?

—Kriščius šaltai linktelėjo galva.
— AŠ netarsiu čia nė vardo tos mergaitės,' nes tamsta ži- 

nai... • c _ . ' . \ / /;' / ■ ■■' ■
— Taip, — vėl stačiai patvirtino

Kova veržėsi aiškiai ir sparčiai, Įeliktrinti siūlai įsitempė, 
ir adatos dilgino kūną. „ . _

Ir žinai, kokioš pareigos tamstą su ja surišo?...
Čia svečias įdūrė akis į šeimininką, lyg ko nesuprasdamas. 

Paabejojo ir lengvu balsu pasakė:
^ NeTŠiuo atveju aš.nežinau jokių pareigų...
Andriaus krūtinė pakilo, lyg kas kvapą užwė. Kakta vin

giuotomis vagomis susitraukė. Ore virpančio^^DS dar labiau 
suveržė, gyslas surišo.

— Tamsta nežinai, kokios vyro pareigos yra moteriai, ku
ri...? .r. >7.. / -7-‘ • ‘ y T". • 7k. ■■

— Ne. tamsta,, nežinau. ‘ ____
Andrius stačiai įnirto. ■— .
— Atmink, kad ji nėra iš tų — anų moterų, — su kurio

mis, tiesa, jokios pareigos neriša! Bet čia visai kas kita! - Ir 
jei tamsta esi doras žmogus, tai būtum privalėjęs ją vesti... — 
jau pats nesusivaldydamas kalbėjo.
_ __ g svečio veidas ištyso ironišku nusišypsojimu.

— Jeigu vis kiekvieną kartą- būčiau vedęs, tai dabar turė
čiau keliasdešimt žmonų, ar tas taip pat būtų dora? — ir lyg 
skaudžiausią kulką įsmeigęs, smagiai kėdėje sujudėjo.

— Bet tamsta esi suaugęs, savarankiškas žmogus^ ^=^_kiek
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patylėjęs, vėl tęsė Andrius, — tai kaip gali sau leist tokių neap
galvotų žygių =- skriaust savo-artimą? .

— Niekuomet man nebuvo noro daryt kam nors skriaudos. 
Ir net stengiuos to išvengt — aš tamstai nuo širdies sakau. Bet 
jeigu kitaip išeina ar aš kaltas?

— Tamstos kalba tuščia. Juk tamsta ne mažas vaikas, ir 
žinai savo darbų pasekmes. Ir santykiuose su moterimis kiek- —■ 
vienas džentelmenas visada turi likt vertas savo vardo!

\ Baliui Krikščiųi pasidarė nejauku, jis dabar taip norėjo 
gražumu susitaikyti su savo priešu.. Kam tie tušti ginčai, nervų 
gadihimas?^yTlSrtiėk kiekvienas pasiliks prie savo. O čia su- 

—< šidūrė skirtingi įsitikinimai, ir Šūviai iš abiejų pusių ėjo pro šalį. 
Anas laikosi kietų tradicijų, kurios ne viena diena Sugriauna 
mos, o jis pats jokiu būdu negali grįžt į tuos griuvėsius, ant ku
rių jis susikūrė jau naują pasaulėžiūrą.

— Ponas Andriau Preikšą ! AŠ nežinau jokių pareigų iš 
aukšto, netikiu į jokias tradicijas! — visai ramiai, susitaikymo . 
tonu tęsė, — bet man rodos, dabar, kai visi žmonės yra beveik 
lygūs savo santykiais, padėtim ir kultūra — bent mes inteligen
tai, — kai pripažinta lygiai ir abiem lytim laisvas savarankiškas 
apsisprendimas, kam reik dar brautis į kito žmogaus valią ir 
nuręt pakreipti į kurią nors pusę jo veiksmus? Tegu kiekvienas 
pats žino sau kelią ir išmoksta išvengt nelaimės. Arba — kam 
dėl vieno nelaimės kaltint kitą, kuris net jokio blogo uoto nėra 
tūrėjęs?^--r.’-'.

Andrius tūnojo kėdėje susitraukęs, ir savęš nebejautė. Abe- 
. jojo, ar dar ką sakyt, ar baigt tą bjaurų pasikalbėjimą. Dusliai 

“ pratarė dar, lyg po kokio tvano atslūgęs:
— Bet tamsta pamiršti, kad eina kalba apie santykius su 

moterimis, ir ypač, tokiomis, kurios dar nežino gyvenimo ir — 
nei tos tamstos gudragalviškos filosofijos..,

— Taip, — visai ramiai, lyg sutikdamas su jo pasakymu, 
atsakė Kriščius. — Ir aš tą pripažįstu. Ir todėl, kaip yyrąs^ vi
sada nusižeminu prieš moterį lig paskutinio laipsnio, klupau 
ant kelių, laižau jos kojas, kaip menkiausias kirminas, kanki 
nuo§/ir maldauju, kaip vergas... Ir jeigu po to moteris pastumia 
nuo savęs su panieka mano nusižeminimą, dar kojomis sumin 
do. — aš atsitraukiu net neužgautas, be keršto, be pagiežos, ne
bent su skaudama širdim ir sulaužyta ambicija. Ir niekados, 
kai moteris man sakė — šalin! —^.as nesu sulaužęs jos valios.. 
Ir tik todėl aš v jaučiuos teisus ir nekaltas ! — karštai Išaiškino 
savo etiką Kriščius. “

— O ar tamstos sąžinė rami, sudrumstus, pagraužus tos 
mergaitės gyvenimą? — beviltiškai. Imguodamąs^galv^uždavė 
dar vieną klausimą. J - *
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— Kiek pasauly netikėtų ar nelaimingų įvykių. Laimė 
lėmė, kad čia ne kas kitas, o aš buvau; -; Ne ąš — butų kitas i. Ir 
nieks nekaltas, kad ji gyvenimą lig šiol taip mažai pažino.. O 
pirmosios pamokos, žinonia, visada įspūdingesnės... Laikas išly
gins, nudilins viską...

Andriui net bjauru pasidarė, lyg būtų kas dumblais apiėš^—- 
kęs: jaunos kartos žmogus, o taip nudilintą sąžine..? „

— Gana, tamsta; Gali eiti — šiurkščiai atsistojo. —■..Ne.', 
man teisti tamstos nusistatymus, bet aš su jais niekada nesutik
siu, ir, duok Dieve, kad mūsų keliai daugiau nesueitų į vieną> 
krvžkelę... , . • ■?".

Su šituo žmogum jis jau neturėjo ką kalbėti — vis tiek 
jo nesupras. Tik sunku buvo klausytis ir jaust, kad pats prieš 
šituos žmones — vis dėlto bejėgis! O kur dar ieškot pasauly 
tiesos? Progresas! Tr dabar štai šitie kultūringi niekšai, pasie
kę aukščiausios individualinės laisvės, perkūnu nutrenks istori
ją vėl atgal — į primityvaus egoizmo gyvenimą! Iš savo pačio 
interesų nori sukurti žmonijos .santykius!...

Taip galvojo ir nerimo Andrius, kai jo svečias — priešas 
sudrumstu jausmu paliko nesmagaus vizito butą.

XVII.

Vieną rytą rasos nuplautu plentmšvari briČkeie rideno sto- 
ties.link,

, ... Keleivis, įdribęs įksilią pasostę, krataus stambių akmenų 
kelio piirtomas, paniuręsSdairėsi lėtai — lyg išgesusiomis aki
mis — į balzganus jovaras pakelėje. Matyt, stambios mintys 
jį prislėgė. ... __

Neklausė jis strazdų su žvirbliais^kurie čirškavo iškero- 
.- ujusiuose medžiuose ir tartum gyvi skambaliukai vartėsi; tarp ša

kųir lapų. • '■
k ’ . * ■ ' • l - ’ ’ • ' .

Ne tik medynai knibždėjo pavasario gyvybe, bet ir platūs 
laukai suarti ilgomis užuoganomis, žėravo tamsžaliu vasarojum.

Pempės, darplysiuose- tipendamos. šaukė „gyvius“, o^ unk
štai viršuje, giedro etero bangose; vyturiavo vyturiukai.

Keleiviui, matyt, kažkas viduje — dūsioje suardė pavasarį; 
taip skurdžiai jis atrodė šį giedrą rytą.

Baliui Kriščiui ir pačiam nebuvo aišku.
Juk, rodos, jis apgynė savo moralės nusistatymus, ir be

veik garbingai atrėmė tada priešo ataką. Bet nuo tos dienos jį 
x kažkas viduj lyg persekioja, graužia, nors jokių blogų pasekmių 

jam nėra iš tos visos istorijos.

4
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Pats savo noru ir išsikelia kitur. Įgriso jam jau šio mie
stelio visuomenė — visada lyg apmirusi, maurų prižėlusi,be jo
kio judrumo Kitoj vietoj gal nieko geresnio ir neras, ~ bent 
įvairiau. :; .••• ■■

Tik ko dūšioje taip skurdu liko? Lyg kokį tylų, niekam ' 
nežinomą prakeikimą iš čia išsiveždamas, graužėsi ir pats ne- 
žinojo ko. . ' " ' .

Rodos, taip lengvai išsilaikė savo pozicijoj, o į kokius ten 
senbernių prieštaravimus argi jam — naujos gadynės žmogui^- - 
verta kreipti dėmesys?

Kažkokia smaila adačiųkė iš giliai smigtelėjo:
— O vis dėlto ne jis, bet aš —• pats net savo noru iš čia 

išvažiuoju, kaip ir pabėgu. Ir esu tikras, kad jis dabar dūšioje 
labai gerai jaučiasi, net laimingas, —- lyg kokią bylą laimėjęs.

— Ir pavasariu džiaugiasi, — nusišypsojo ironiškai, pats 
nesusivokdamas, ar anam, ar gal daugiau pačiam sau šią pajuo
kos mintį taikęs, ir žvilgterėjo į sTraksinčius žvirblius.

. $
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„Naujosios Vaidilutės“ dešimtmečio 
proga ■ ■ ■ —

Šimtametis priespaudos gyvenimas buvo išmokęs lietuvių 
tautą aukštai vertinti žmogiškas teises. Ir kai laisvo apsispren
dimo valandą tautos vadai skelbė šalies nepriklausomybę!, jie 
suteikė lygias teises abiejų lyčių piliečiams, Panągrinėjiis lie
tuvės būklę, mūsų tautos vergavimo laikais, galima būtų išro- 
dyti, joįMapti. pjlnateise piliete naujai atgimusioj valstybėj ji 
buvo visiškai verta. Šio įdomaus klausimo nušvietimas iškeltų 
vertingų lietuvės savybių ir dalinai juo galėtume atsakyti šmal^~~~^— 
sioms kitatautėms feministėms, kurios kartais apiberia mus klau 
sirnais, kokiu keliu mes savo šaly įsigijome lygias teises.

_ Toliau atsivėria visos progos mūsų moterims pasireikšti: 
laisvos Lietuvos gyvenime. Reikalavimai platūs. Tuo tarpu lie
tuvaičių inteligenčių ne daugiausia. Bet mokyklose jau didelis 
procentas einančių mokslus mergaičių. Joms skirtas , pirmasis 
lemiamas vaidmuo laisvam krašte. Budri akis ir gili mintis 
įvertino momento svarbumą. Prieš dešimt metų. Tik trečiai
siais nepriklausomybės metais, kai visose srityse tiek mažai bu
vo atlikta kūrybinio darbo, pasireiškia didėlis moterų susipratimo 
kėlimo prietelius prof. Pr. Dovydaitis, tuomet buvęs Kauno — 
„Saulės“ (dabar „Aušros“) gimnazijos direktorius. Tą priete- * 
tingumą pajutome ne komplementingais žodžiais, kokių dažnai 
tenka moterims patirti, bet—darbu' įtikinančiu priėtelystę šir
dingą esant. 1921 metais jis pradeda leisti mergaitėms moks
leivėms laikra^
, ■ Dabartinėms jaunesnėms „N. Vaidilutės“ skaitytojoms gali 
būti ir nežinomas paskutinis akstinas, ^pažadinęs jos gimimą. 
Prieš dešimt metų, drauge su kitais mūsų kilniaisiais broliais 
išėjo säyanoriu tėvynės laisvės ginti ir „Kauno“ „Saulės“ gim
nazijos mokinys a. a. Vincas Dovydaitis. Netrukus jis pargrį
žo į tą pat gimnaziją, tik jau papuoštas mirties vainikais, gy
vybę paaukojęs karo laukuose dėl tėvynės laisvės. Didvyriškos 
brolio mirties aky vaizdo j, Profesorius pasiryžta pasišvęsti dar 
■vienam dąrbuFtuo tarpu, kai' aibės jų turėjo direktoriaudamas; 
redaguodamas kitus du žurnalus „Kosmos“, „Lietuvos Mokyk
la“ ir besiregdamas leisti trečią „Logosą“. Bet, matyti, jam, 
gerai pažįstančiam mūsų visuomerfės gyvenimą, moterų susipra-
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timo kėlimo sritis buvo tiek pat svarbus klausimas, kaip ir gam
tos mokslų, mokyklos ir filosofijos reikalai.

„N. Vaidilutės“ gimimas, tampriai susijęs su kilnaus jau- 
■muolio gyvenimo pavyzdžiu, yra reikšmingas simbolis, pasakąs; •< 
kokias mergaites ir paskui jau išėjusias į moteris Lietuvos vi- 

-suomenės gyvenime ,,N, V.“ įsteigėjas norėtų^matyti. Taip pat 
toji pirmojo puslapio dedikacija pareiškia visoms leidėjoms,, 
kurios rūpinsis ateity „N. Vaidilutės“ leidimu, pagrindinį norą 
apie žurnalo skleidžiamas mintis.

Artimiausi .ir didžiausi „N? Vaidilutės“ uždaviniai buvo 
numatyti ,,... kurti Lietuvos mergaičių moksleivių katalikių ju
dėjimą, savo pačių vidaus bei išorės išsivadavimui ir savos žmo
gaus asmenybės didžiausiam išaukštinimui“. Tai siekdama, lei
dėjo pratarmės žody ji pasisakė rūpinsis gyvenimo klausimais, 
lavins skaitytojų protą ir plės jų akiratį, rūpinsis skaidrint savo 
skaitytojų sielą doros pamokymais ir kilniais pavyzdžiais, tieks 
žinių iš mergaičių moksleivių gyvenime, rūpinsis jipmiedžiagi- 
niais reikalais, auklės naująsias vaidilutes, kurios savo skaisčio
se sielose ir tyrose širdyse saugos šventąją krikščionių dorybių 
ugnį, kuri šildydama gaivins mūsų tautos gyvatą, saugodama ją 
nuo sustingimo ir švies jai jos kely į laimingą ateitį.

Daug tH pažadų ..N. Vaidilutės“ įsteigėjas yra ištesėjęs. 
Tiesa, pirmajame numery jis dar buvo pažadėjęs, antrąjį ati
duoti leisti pačioms moksleivėms. Tik, tariamės, moksleivių la
bui šiuo pažadu. tai jau jam teko nusivilti. Įsisteigęs „N. Vai
dilutę“, gavo bent ketverius metus ją redaguoti, dažnai prira
šyti, leisti, mokėti už ją ir administruoti, ßer tą laikotarpį su
sidarė gražus indėlis į moksleivėms tinkamų' pasiskaityti daly
kų literatūrą. .,N. Vaidilutėj“, be‘ paties profėsoriaus, labai tin
kamai parenkamų straipsnių bendradarbiavo aukšto padegogi- 
nio nusiteikimo asmens, kaip a. av Marija Pečkauskaitė, prof. 
Šalkauskiš ir kiti. M. Pečkauskaitė, būdama dešimt metų ,,N. 
Vaidilutės“ bendradarbė,-paliko čia puikių auklybos perlų, ku
rie tinka skaityti ne tik jaunoms mergelėms, bet kurie žavi ir 
subrendusį protą. Pradedant jos pirmąja novele „Pasitaikė 
proga“, spausdinta jau 65 puslapy, ir baigiant paskutiniu prieš 

-mnrtį^straipsniiy „Matilda Vrede“, M. Pečkauskaitė—taip—ir_ pri
tapusi „N. Vaidilutei“ pradžioj pasisakytiems uždaviniams.- Per 
„N, Vaidilutę“ ji beveik dešimt metų buvo auklėtoja mūsų mer
gaičių jaunimo. Kurį jos rašinį paimsi, ar kaįjinoveles rašo, 
ar kalba paprastus nurodymus apie elgimąsi, armpie—kilniąją . 
Viktoriją Golonna ir jos santykius su Michel Angelo, ar apie 
Elžbietą Lesieux, Prancūzijos aukštųjų Juonių ponią, ar apie 
suomių „Kalinių angelą“, Matildą Vredę ir visa kita,-didžiau—
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siu pamėgimu moksleivijos buvo skaitoma, pergyvenama ir for- __ 
muojama 1ų, gražių minčių įtakoj savi nusistatymai.

Tuo tarpu kai M.Pečkauskaitė atliko čia savo pašaukimo 
didėlę auklėtojos rolę, prof. Dovydaitis jiäujosioms vaidilutėms 

’ žiebė šventąją krikščionių dorybių ugnį nuolat rodydamas kil
niausiųjų pasaulio moterų pavyzdžius, kuriem, be „N. Vaidilu
tės“,. vargu butų buvusiosypirmųjų moksleivių pažintos. Bet „N. 
Vaidilutės“ uždavinys buvmTr kurti katalikių judėjimą, TJž tat- 
joje daug rašyta apie kultūringųjų Vakarų Europos moksleiviu 
organizacinį judėjimą, daug pačių tų veikėjų paaiškinimų apie 
jų darbus koresponduojant, sii „N. Vaidilutės“ Redaktorium.

4m. Mažylytė, 
buvusi,,,Naujosios Vaidilutės“ redaktorė. '■

,,Žodžiai pamoko, pavyzdžiai patraukia“. Mūsų mokslei
vės, matydamos užsieniuose stiprų moksleivių organizacinį gy
venimą, nors ir negalėdamos dar pasiimti vadovauti laikraščio 
leidimą, bet jau nuo pirmųjų numerių pasireiškia aktingumu 
dalyvaudamos čia savo eilėraščiais ir straipsneliais. Stiprėja vi
są laiką ir organizacinis mūšų moksleivių judėjimas.
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1924 m. moksleivių labui pasišvenčia padirbėti p. Lady 
gienė, sutikdama redaguoti į,N. Vaidilutę4‘. Sau tinkamų pa- 
galbininkųsusirandajau^mkšleivių tarpe. „N. Vaidilutė“ lie- 
ka ir^totiaų ištikima pirmiesiems uždaviniams, o moksleivių tar
pe reiškiasi vis daugiau aktyvumo remti savo organą. Po dvie< 
jų metų JSLiVaidilutės“ leidimą galutinai perima studentės^ iš - 
rinkdamos redaktore vyriausių kursų studentę, Įgudusią rašinėti 
ir mėgstančią organizacinį gyvenimą, p. Ląurinavieiūtę.

Įsteigėjo minties dalis jau realizuota. Katalikių mokslei
vių judėjimas sustiprėjo. Universitete įsisteigia dvi korporaci
jos „Giedros“ ir „Birutės^ Dotnuvos Akademijoj trečia „Ga
bi ja“,/jungiančios keletą šimtų moterų, einančių aukštąjį moks
lą ir kasmet vis papildančių musų krašto inteligentiškas jėgas.

/Suteikusi jaunimui daug auklėjamosios jėgos, pažadinusi į 
aktingesnį savitarpio, bendravimą, „N. Vaidilutė“ tapo būtina iš
kilusiems bendravimo santykiams tarp moksleivių palaikyti ir 
svarstyti daugeliui joms- artimų klausimų. Taip atsako buvu
sios ir esančios N. Vaidilutės“ skaitytojos, ypač tos, kurios da
bar j au~aUkštą jį mokslą išėjusios drįsta atvirai prisipažinti, kiek 
daug „N. Vaidilutė“ jų dvasiniam nusiteikimui yra davusi. Ir kai 
po dešimtmečio atskleidi puslapius, pirmųjų jos metų ir stab
teli ties vieta, kur Profesorius buvo surinkęs spaudos ir atskirų 
asmenų atsiliepimus apie naujai pradėtąjį leisti mergaitėms 
moksleivėms žurnalą, malonu dabar—paguosti, prielankiųjų dėl 
jos gyvavimo ir tikslų atsiliepimų autorius, jog „N. Vaidilute5^ 
yra jau suvaidinusi svarbų vaidmenį Lietuvos moterų gyvenime. 
Nepritarimai, nepasisekimai ir sunkesni kartais laikai, ,,N» Vai
dilutę“ darė vis daugiau įgyjančią patyrimo.

Vytauto Didžiojo metais „N. Vaidilutė“ padaroma inteli
genčių moterų žurnalu. Suburia ji apie save daug ir tų, kurios 
jau turi vadovaujančios reikšmės mūsų moterų gyvenime. Liku
si ištikima pirmiesiems kilniems uždaviniams, taria dažnai prak
tišką, svarų žodį kai kuriais klausimais apie mūsų moterų vi
suomeninius reikalus. Antrąjį dešimtmetį, be „N. Vaidilutės“ 
ir lietuvaitės inteligentės gyvenimas jau darosi nesuinteresuotas 
savo svarbiais dalykais, kaip kad pirmąjį dešimtmetį be jos bū
tu toks likęs moksleivės -gyvenimas.- •
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• / R. Ęazin, ; - .
' ■ _ Prancūzų Akademijos narys.

Kai ją pirmą kartą pamatai, ji atrodo didele ponia; antrą 
kartą ji sudaro ypatingą gerumo jspūdį, ir tai yra tiesa. _

Rūmai, kuriame ji gyvenoj stovėjo gatvės kampe. Pro vie
ną iš vienuolikos langų, — pro kampinį, — matėsi nepaprastai 
graži alėja, nusodinta niedžiais ir papuošta vilomis; ji buvo taip 
ilga, jog sutemus, kai šešėliai tirština medžius, ji atrodė lyg būtų 
pradžia miško/jei nebūtų tos daugybės einančių žmonių ir va
žiuojančių vežimų, kurie nuolat toj gatvėj judėdavo.

Ten, už lango, ta moteris išbūna beveik visą dieną skaity
dama, siūdama, megzdama; ji būtų verpusi, kaip ir jos senelės, 
jeigu būtų galima nusipirkti ratelį ne kur kitur, o tik netolimuose 
Brėtanijos, Flandrijos arba Lorraino bažnytkaimiuose. Ir ką 
tik ji veikdavo, visados ją apsiäusdavö vienas įsisvajojimas, kuris 
buvo įsisiurbęs jos veide. Jos taisyklingų bruožų, išblyškęs, su
liesėjęs veidas teikė visam jos asmeniui neatspėjamą, nesupran
tamą atminimą apie retą , grožį ir apie tą skausmą, kuris pirm 
laiko ją nuvytino užteko pamatyti tą veidą, kad pasakytum: 
.Taimotina/NTeko^ pažvelgęs į jos akių

Žvilgsnį, pasakytum: tai motiną, kuri .neteko savo kūdikio.
Tai ne dėl to, kad ji skųsdavosi, — ji buvo tokia diskretiš

ka kalboje apie savo skausmą, apie pačią save, jog niekas ne
vengė ją matyti. Žmonės, kuriuos ypatingai vylioja džiaugsmas, 
neatsisako aplankyti rėžignacijos Jie eidavo. pas ją. Prieš jos gilų 
fotelį, kuris stovėjo kampe prie lango; ateidavo ir paviešėdavo, 
— tiesa, su pertraukomis, — ponios Le Minųuier, draugąi, jos am
žininkai; ateidavo ir kiti, daug jaunesni, kuriuos traukė šios mo
ters dvasia ir buvęs jos namo garsas.

Kartą, po karšto birželio virdurdienio, visas miestas buvo 
ore. . Minia vaikštinėjo saulėje^ juokai kilo virš langų, kiekvieno 
skėtis, ant ištempto ir mirgančio šilko nešėsi spindulius, kurie 
žibėjo, kaip bangos ir kaip muilo burbulai. Didelio salono vie
numa atrodė daug gilesnė, negu paprastai. Niekas nebuvo dar 

—atėjęs^-Ponia JLe Mįnuųier paėmė visai jaunutės mergaitės foto
grafiją, kuri visą laiką juoduose rėmuose stovėjo prieš ją, ir gal
vojo: „Tai ne ji. Fotografija mus apgauna. Stiklinės ąkjų lė
lytės nemato taip, kaip mes. Kur yra toji gracija, kurią m py
davau, kai į mane žiūrėdavo? Kur yra tas negriežtas veido
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ovalas, sukurtas iŠy švelniausių šviesos niuansų ? Fotografijoj 
viskas apnešta dulkėmis, pajuodinta, deformuota. Juo ilgiau aš 
žiūriu~7juo daugi au paveikslas , glūdintis mano širdies gilumo jį 
skiriasi nuo šito. Kaip aš norėčiau turėti portretą, kuris man ją 
grąžintų tokią, kokią aš turiu savo mintyse! Bet kas gi gali jį 
sukurti? — Niekas.“ :

Sutelkusi savo dvasią ir kontempliuodama savo mirusio 
kūdikio paveikslą, motina taip gyvai ir taip aiškiai pajuto to 
brangaus paveikslo buvimą savyje, kad ji paėmė seną pastelių 
dėžutę ir baltą popierio lapą, ir mėgino užfiksuoti galingosios

• * ■ ’ * * ' ■ . *" . . . r

meilės viziją. -
; Ji niekad gerai nebuvo piešusi. Ji dėl to nesijaudino, ir 

pradėjo paskubomis, su tuo pirmu įkarščiu, kuris ją pagavo, ne
žiūrėdama į tą prastą fotografiją, dabar padėtą ant stalo ir pa
stumtą i šalį. Pirmiausiai ji piešė plaukus, kuriuos jaunoji 
margaitė kadaise nešiojo taip gražia) sudėtus. Bet kas sugarba- 
nu oš ir padarys tą šviesų atspindį prie plataus kaspino? Ir plau
kai pasirodė piešiny, glostomi tos pačios rankos, kuri juos my
lėjo, šukuodavo, pindavo ir išpindavo taip dažnai. Paskui pa
sirodė tobulų linijų kaklas, pailgos, skaisčiai raudonos lūpos, 
kurių šypsena nepranyko ligi mirties; paskui akys, antakiai, jų 

—nestaigūs_natūrališki išlenkimai, kampuose truputį pakelti; pa
galiau, pąSrmle-aTiksmės-^^ kurių turėjo išsklei
sti ir gyventi žavinti siela.

— Motiną, pasilenkusiraht stalo, pati negalėjo-suprastį suvomiei- 
lės stebuklo^ kurį ųi šią valandą vykdė. Jį dėl nieko kito nedre
bėjo, kaip tik dėl to, ko dar trūko pusiau nupiešany paveikslui; 
ji skubėjo baigti, nes bijojo, kad neįprasto darbo nuovargis ne
sugriautų -sąmonėj kilusio vaizdo. Ji norėjo tuo pačiu pieštu
ku, kuris taip lengvai iki šiol bėgo, nupiešti akių lėlytes — duoti 
mergaitei regėjimą. Ir ji turėjo pagalvoti; ir po abejojimo ji 
pasijuto, jog jau jiežino tų brangių akių spalvos, kurios ji, gal 
būt, niekada nežinojo.

pertraukė darbą, ašaros ją apakino. ,,O“, galvojo ji, 
„kaip gi motina neprisimena spalvos tų akių, kurios į ją žiūri 

dabar, kiekvieną minutę, dieną ir naktį?“
Ji pergyveno daug skaudžiau. -Jai rodėsi, kad tai yra 

užmiršimo įrodymas ir pradžia šito fatališko nuo atminimo nu
tolimo, kuris padaro tai, kad švenčiausi ir brangiausi atsimini
mai nublunka, pradedą mirgėti, tarsi rūkas uždengia sielos gi- > 

. lybes. ■■■.'•" . ’ '•
V ■ ■ . . ” ; “ *

Tuo momentu atsidarė salono durys. Ponia Le Minųuier 
staiga paslėpė piešinį popierių lapuose, nuo savo veido atitrau 
kė nosinėlę ir vėl stengėsi įeiti i realų gyvenimą, nes jos jau 

. daug valandų čia nebuvo. Įėjęs vyriškis buvo jaunas ir nebuvo iš
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jos paprastųjų pažįstąmįl tarpo. Ji matė jį tik vieną kartą po 
savo didžiojo sielvarto. *Su pastangą, kaip tie, kurie pabunda iš, 
svajonių, ji nusišypsojo ir tarė:

—' Kaip malonu, pone, kad tamsta prisimeni seną moterį., “r 
kurios nebelanko svečiai, kuri pati niekur ^^^ 
jai kartai nieko daugiau neprimena, tik senatvės raukšles. Žiūrė - 
kitę, kaip aš mažai nuolanki savo senatvei. Tamstą pažindama, 
su malonumu esu ••pasirengusi patarnauti.

Kokiu 19ūdu? . ■'
— Visa, ką tik tamsta manęs prašysi.;

'■ — Ne, ponia;
• ■ Ąrtamsta tik dėl manęs atėjai?

;/■ -^ Tikriausiai. ■'* ■ ė-'-. ' ’
— Tai, tur būt, iš nuovargio, prisipažinkite?
— Tik dabar aš išsėdau iš vežimo.

_ — Tai iš neturėjimo ką Veikti?
— Aš beveik nežinau, kaip čia yra. Ne, ponia. Ąš ėjau 

pro šalį, ir užėjau paklusdamas kaž kokiai jėgai. Tamsta ži
nai tą keistą vaikų maniją statyti slaptas, niekam nežinomas 
vietas, kuriose jie paslepia savo senus žaislus, skanėstus, pačius 
niekus, kurie jiems turi paslaptingos vertės. Vien dėl tos vai
kiškos silpnybės aš, kaip tamsta matai, lankau brangias vietas.

Ji atydžiar pasižiūrėjo į svečią ir pamatė jo mėlynų akių 
gelmėje truputį tikro jausmo^ kurį jijoastebejo-ir jo šypsenoj.
^^^i^iIvAlabaį^nmmrkaijanipasakė:

• B " 1 1 ‘ ■ "6

v —- Tamsta ją čia dažnai sutikdavai?
■ — Keturis kartus, paskutinį kartą ją mačiau baliuj, ke
tvirtadienį, 22 balandžio. Ji buvo. apsiavusi baltais atlaso ■bate
liais su prisegtomis margaritomis.

— Ąš juos dar tebeturim — pasakė motina. — Ar tamsta 
juos atsimeni?

-- * * * , • .A*^•*-’***. - • . . ’ , ■ ’ ’ ■

— Ar aš atsimenu! Aš taip gerai atsimenu ir žinau, kad 
tą naktį visame Paryžiuje nebuvo kito tokio skaistaus, reto gro
žio veido, kaip jos. Aš nenorėčiau prisiminti... ~

— Priešingai, tamstą, sakyk.pasakok^—r
— Aš nežinau, kodėl vienas dn, tas pats palygininiaš man 

ateidavo į galvą, kai aš ją matydavau. Kada skinsi baltą rožę, pa
žiūrėk, tamsta, į jos lapelius, kurių saulės šviesa tik viršūnėles pa
siekia ; švelnūs spalvų niuanšiai taip nuostabiai žaidžia, vos re
gimas rausvumas nudažo rožės baltumą, o skaistus baltumas spin
di prie rausvumo. Tai tokia buvo ji.

Ponia Ee Minųuier momentą pagalvojo ,paskui prašneku 
netvirtu balsu, kuris, rodos, prašė pasigailėjimo jos moteriškai 
silpnybei ir jos škaudžiam prisipažinimui.
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Tikėk, lamstu, aš nebegaliu prisiminti jos akių spal 
vos^Brangų žvilgsnį nuolat mintyse regiu, bet daugiau nieko. 
A$0 priėjau išvadą, kad tie, kurie myli kaip motinos, nemato sie
lų žvilgsniuose.

— Aš įsitikinęs priešingai, ponia; čia yra įpratimas, kuris - 
yra nežinojimo ir užmiršimo priežastis.

— Kaip tai yra? Jei tamsta žinai, sakyk! Abejojimas yra 
man taip žiaurus!... Tamsta supranti? / '

Svečias nulenkė galvą. Atrodė, kad jis atsidėjęs žiuri į ap
valias stalo kojas. Ir taip jis prašneko: 7

-— Jos akys buvo šviesiai mėlynos su violetiniais spindulė
liais. Kai ji būdavo rimta, violetinė spalva tapdavo ryškesnė; 
kada ji juokdavosi, pasirodvdavo mėlynoji spalva. Ir visą laiką 

. jos akyse žybčiodavo mažytės, gyvos ugnelės. -
Motina greitu judėsiu atidarė biuvarą, paėmė piešinį ir įsa-

komai ištiesė jį jam, kaip tie. kurie nutraukia slėpinio uždangą
nuo savo sielvarto ir reikalauja, kad juos suprastų:

— Klausyk, tamsta, tarė ji, — aš nieko neturiu, kaip tik
šitą, ir čia trūkstą gyvybės! . . .

Vyriškis atši stojo. Jis kiek laiko žiūrėjo į portretą. Jos
bruožai šiek tiek pakeisti.

*

— Duokite man pieštuką, — tarė. .; —-——
JI abejTojo.^TT taipjSb^WAr  ̂aridere lūkia^alta, kaip-jos

’S^rankostiat-pamatė, kad jaunas-žmogus, paėmęs spalvotą, pieštu- 7 
ką, rengėsi taisyti vienintelį jos kūrinį — taisyti, o, gal būt, ir 
visai pagadinti. Ji pusiau nusigrįžo. Jis pasilenkė, pieštuku pa
darė keletą šuolių ir akys pasidarė regimos. Jis. tą pakartojo 
antrą kartą ir iš mėlynų akių tryško gyvybes šviesą.

Paveikslas baigtas; motina davė jam tik metmenis, antras 
jį pabaigė. 7

* Ponia Le Minquier, gilumoj savo širdies jautė kylantį 
šauksmą: ,,Tamsta ją dar myli?“

Ar tai buvo pavydas, ar tai kitas dalykas, bet ji susilaikė.
' Svečias tylėjo, paskui greit atsisveikino ir niekados jau ne-

* sugrįžo. ...
k

į

Y
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9
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Motinos rolė žymiųjų žmonių
1 gyvenime

(Paskaita skaityta Stud. At-kų Sąjungos sus-me Motinos 
dienai paminėti) .

•• Dl'. J. GrilUllS

Tai nebus gal paskaita tikra to žodžio prasme, bet tai dau
giau bus pasikalbėjimas apie mums visiems brangų asmenį 
Motiną. Kalbėsime nė apie motiną apskritai, bet konkrečiai 
apie kai kurias motinas, išauginusias pasauliui žymių asmenų 
Galima būtų kalbėti ir apie tai, kaip žymieji žmonės žiūrėjo į 
savo motinas, kaip jie jas įvertino ir gerbė. Visi žinome, kad 
žymūs dailininkai“ ir poetai -yra palikę gražių atsiliepimų, ir net 
meno kūrinių savo motinoms pagerbti. Garsusis Napoleonas — 
kurį vieni vadina didžiuoju, o kiti vainikuotu žmogžudžiu— 
ir tas yra labai gerbęs sav^jnotiiią^ Čia tarp kito ko praeida- 

- mas. galiu pamrnėti kad vidurinių- amzių^^abaigos^rancūzų 
poetas Franęois Viįlon, tas valkata ir žutikas,—a^arašęs toki 
eilėraštį, kuF motinos^ Sielos supratimas tiesiog nuostabus : Kifaš^ 
visai padorus žmogus, vargiai, taip pajėgia suprasti savo motiną.^

Bet palikime tai nuošaly ir eikime tiesiog į temą, t. y<> pa
ėmę^ keletą žymių žmonių, pažiūrėkime, kokios buvo jų moti
nos ir kokią reikšmę jos turėjo jų gyvenime.

. Kurie mokės" kiek vokiečių ar pasaulinės literatūros, tie 
atsimena Goethes žodžius, kuriuos jis yra pasakęs, apibūdinda
mas savo temperamentą, sąvo individualybę. Jis sako:

, • ‘ ‘ • .... f .

• ,Vom Vater hab’ ich die Statur
Des Lebens ernstes Führen, V
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren“.

W I«. .

Šitaip savo individualybę apibrėždamas; Goethe yra iškė
lęs kūninį ir dvasinį paveldėjimą, kurie tenka iš tėvų vaikams. 
Nenorėdamas, kaip įiekompetetingas, plačiau kalbėti apie pavel
dėjimo reikšmę, negaliu vis dėlto nepažymėti, jog Goethes mo
tinos „Lust zu fabulieren“ lyra kūrėjui reikšmingiau, negu ūgis, 
kūno sudėjimas, ir net mokėjimas tvarkyti gyvenimą. Taigi, 
drįskimelfeigti, kad molinos gyvumas, mėgimas leisti žaisti fan
tazijai, kaip poetui, yra buvęs pirmos svarbos dalykas,
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, šeimyniškesnės, moteriškesnės moters“2). Supranta-

t«*.

Šitokiš motinos dvasinių galių paveldėjimas yra reikš 
mingas ir kitiems žymiems kūrėjams. Taip, kalbėdami apie di- 
deliidealis tairpoetaF. Von ScliiĮlerį, ’ jo biografai nurodo, kad 
jis yra paveldėjęs iš savo motinos, D o ro t h e a Schiller, 
liekną kūno sudėjimą, plačią kaktą, lengvai užsidegančias akis, 
plaukų spalvą ir t.t. Tačiau visi jie pabrėžia, kad Schillerio 
švelnus būdas, sielos kilnumas, širdies gerumas yra taip pat . 
gautas iš motinos. - -

Tas gerąsias dvasios ypatybes yra pagilinęs jos dievotas ir 
rūpestingas auklėjimas. Dorothea, „anksti pažinusi gyvenimo 
skausmą ir rūpesčius, tikėjime ieškojo sau paguodos ir susira- 

), Ji mėgo skaityti Bibliją, mėgo religines giesmes,
mėgo kalbėti vaikams apie religiją. Pasakojama, kad vieną Ve
lykų rytą ant vieno kalnelio netoli Marbachę, ji pasakojo savo 
vaikams apie Kristaus prisikėlimą ir jo mokinius, ėjusius į 
Emaus miesteli. Bepasakodama ji taip susijaudino, kad atsi
klaupusi pradėjo melstis. ..Šis kalnas bus mums Taboras“, sa
kė ji vaikams. Ir šiaip per pasivaikščiojimušTaūkuose Dorothea 
Schiller nepraleisdavo- progų vaikus gražiai nepąmokius; ji ät 
kreipdavo jų dėmesį į stebuklingąjį dalykų sūrėdimą, į gamtos 
didybę ir galybę, o kartu ir į Aukščiausiojo Kūrėjo visagalybę. 
Ji nesitenkino pamokymais, jį veikė pavyzdžiu, visa savo įtai- 
giiiga motiniška asmenybe, apie kuria vienas Schiller draugas 
taip atsiliepė r „Niekur aš nemačiau geresnės ^motinos širdies; 
šaunesnės, šeimyniškesnės, moteriškesnės moters“2). Supranta
ma, kad visa tai įgimtąsias Schillerio ypatybes turėjo nuteikti 
kilnumo linkme. — • i • , ■ • . . . ;

Taigi, iš motinos išaugo sūnuje aukštyn besiveržiačios su
kauptos dvasios galios, iš-jos sroveno sūnui į sielą- švelnumas, 
artimo meilė ir tvirtas tikėjimas į aukštesnę dvasinę galybę. Jos 
meilėje, jos širdies skaidrume ir kuklume subrendo ta poeto 
jėgų dalis, kuri palenkė jam žmonių širdis. Ir, jei Schilleris ^ža
vi savo idealizmu ne tik vokiečius, bet ir svetimtaučius, jei jis 
yra iš simpatiškiausių, jei ne pats simpatiškiausias, pasaulio poe
tas, tai čia žymūs nuopelnai tenka jo motinai ir jos auklėjimui.

Yra ir daugiau pavyzdžių, kurie motinos įtaka vaikų gy
venime gal dar ryškiau parodo, negu Schilįerio motinos pavyzdys. 
Vienas iš tokių pavyzdžių gali būti p-nią Al i x d e L a mär- 

■ t i n e. ?
Bęt, prieš pradedant charakterizuoti motiną, tenka porą 

žodžių pasakyti apie jos sūnų, '.A." de Lamartine, nors pas mus 
mažiai težinomą, tačiau kuris užima garbingą vietą' didžiųjų ly- - 

.. ■_____ / i- ' i:'

~ B e r g e r, K. Sęliiller, München, 1818, I, 23 psl.
,2).Ten pat. •’

s
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rikų tarpe. — Lamartine (1790 1869) svarbūs tuo, kad jis lai
komas moderniosios prancūzų lyrikos tėvu. -Lhateaubriandir ___ 

; Mine de Staėl paraginimu sekdamas; jis pirmas atsisakė lyrikoj 
nusususios mitologijos, kuri taip ilgai kankino prancūzų poeziją. 
Visiškai nepaneigdamas iškilmingosios odės, Lamartine duoda 
jai kitokį charakteri. Jis pirmą vietą užleidžia Širdžiai, ir jo ? 
originalioji lyrika yra jo širdies daina. Bet būdama tokia, ji 
tampa subjektyvi, vadinas, tokia, kaip mes dabar lyriką supran
tam. Be to, Lamartine lyrika stipriai persunkta religine dvasia, 
kas taip pat buvo svetima XVIII amž. pseudoklacizmo kausmę*.- 
čio tradicijoms. Tad jis davė pradžią tai moderniajai prancū
zų lyrikai; kurioj dabar nemaža skamba religinių motyvų. Pa
galiau, Lamartine poezijos diskretiškumas, kilnumas traukė ir 
tebetraukia žmonių simpatijas. - '

Jei šitais keliais žodžiais charakterizavę Lamartmer grįši
me į jo motiną, tai be vargo pastebėsime, kad ponios Lamarti
ne asmenybė turėjo nemaža įtakos sūnaus genijui. Mergaitė bū
dama, busimoji- p-nįa Lamartine, šiek tiek pažinusi Paryžiaus 
salionų atmosferą, kaip aristokratė, tur būt, tikėjosi iš vienuo
lyno pensionato grįžti į šaunių Paryžiaus aristokratų gyvenimą. 
Tačiau pamilusi neturtingą didiką Lamartine, sutiko užsidaryti 
tolimpj provincijoj, beveik kaimietės moters gyvenime, ir su vi
su stropumu, atsidėjimu ir meile ėjo i žmonos ir motinos parei
gas. P-nia Delahante, kuri pažino Lamartine motiną, šiaip ją 
aprašo: „Piešti jos portretui pirmiausiai reiktų nupiešti jos sie- 
los^atvaizdą; nes iš sielos kildavo jos išviršinis žavingumas. AŠ 
manau, kad visos patvariosios dorybės įr maloniosios ypatybės 
rado šitoj žavinčioj motery puikią vienybę; ji buvo pamaldi, 
kaip angelas, ir jos gailestingas ir protingas pamaldumas visus 
patraukdavo.

Ji nuolat rūpinosi vargšais ir juos lankydavo taiJMäcone, tai 
Milly. Jos stropumas nežinojo ribų ir kada-stigdavo pinigų (o 
tai kartais atsitikdavo; nes turtai buvo nedidžiausi, Šeimynos 
daug), ji stengdavosi juos pakeisti raminančiais švelniais žodžiais, 
susirūpinimu ir gerais patarimais. Ji pati auklėjo penkias dūk- .. 
teris, ir labai rūpinosi savo vyru įr visais šeimos ūkio reikalais, 
ji labai mėgo žmonių draugystę ir buvo su visais maloni...

Jos dvasia buvo gyva ir prakilni; nors ji visą savo gyveni
mą praleido Mačone, smiilkių provincijos aistrų apsupta, tačiau 
ji išliko aukščiau viso ko savo taurumu, dideliu širdies švelnu
mu ir jautrumu, protine inteligenciją ir savo elgsenos elegan
cija.;. Ji niekada sau neleido ištarti mažiaušį žodelį apie kitų 
ydas ir labai kentėdavo, kai girdėdavo kokį dalykėlį.-kuris būtų 
galėjęs įžeisti artimą. Ir vis dėlto ji buver linksma; ji negalėda-
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vö susilaikyti nesišypšojus, girdėdama_kokį sąmojingą ir miklų 
posakį-“1). \J

Taigi, šitoji elegantiška ir dievota moteris, skaitydama su 
jaunučiu sūnumi įkvėptąsias psalmes, mokydama suprasti gani’ 
tą ir jos stebuklingume ir grožyje skaityti Dievo išmintį ir di
dybę, įkvėpė busimajam poetuj^kilnttmo, religingumo, elegan
cijos ir gamtos meilės, Pati jautri, svajinga ir švelniai melan
choliška^ tas pačias ypatybes perteikė Sūnui ir savo motiniška 
įtaiga bei auklėjimu jas sustiprino. Štai kodėl drauge su kitais —.__ 
Lamartine tyrinėtojais P. de Lacretelle drąsiai teigia: Ką, be 
abejonės, Lamartine paveldėjo iš savo motinos, tai tą gyvą ne
nurimstančią sielą, tą retą jautrumą, kurį sutinkame kiekviena
me motinos dienoraščio puslapy; bet ypač jis gavo gilios ir gy
vos religijos sėklas, kurios prasiskleidė pagaliau Belly. Audrin
go gyvenimo, bėgy jo tikėjimas pataė jiemaža smūgių ir nemaža 
sukrėtimų, tačiau jis nuolat sugrįžo į jį, kaip į vienintelę paguo
dą., Anksti ponios de I amartine tikėjimas buvo įbrėžęs neišdil
domas žymes vaiko sieloje ir, "galima sakyti, kad-krikšeieniškoji 
dvasia, kuri įkvėpė visą jo poeziją, yra visiškas ir absoliutus mo
tinos kūrinys.'

Neabejotiną įtaką ji darė ir jo veiksmams. Didelė moti 
nos pagarba net pačiame jėgų subrendime privertė jį dažnai nu
silenkti motinos patarimams, kuriuos ji jam teikdavo“2). My
lėdamas motiną, kuri tiek daug davė jo sielai, Lamartine labai 
skaudžiai kentėjo, kada jos neteko. Labai gailėjosi ir papra
stos moterėlės; pąžinusios jo motiną, — jos -dažnai nunešdavo 
gėlių prie savo geradarės kapo ir ten melsdavosi, kaip liudija 
Lamartine. ~

Mokėjimas suprasti ir nurodyta beaugančiam žmogui jo 
pašaukimą, yra didelis dalykas, kuris apsaugo talentą nuo ne
vaisingų klaidžiojimų. Bet suprasti kito pašaukimą ne taip leng
va, irstai padaryti gali'geriau šiai motinos. Tam ryškų pavyzdį 
galime paimti iš kito didelio prancūzų romantiko, Lamartine 
draugo, V. Hugo gyvenimo. Nenoriu čia aiškinti, kas buvo V. 
Hugo, — kas bent kiek domėjosi lieratūrą ar jos mokėsi, tam 
čia minimas Vardas nėra svetimas ir tas žino, kad V. Hugo, 
kaip ir Lamartine, yra vienas didžiausių lyrikų, labai vaisingas,-
gausus, nors ir nelygiavertis, vis dėlto vienas^ iš Žymiausių pran
cūzų literatūros šulų.

Nekalbėsiu plačiau nė apie jo uuklėjįmą* kuriuo S o p h i e 
H u g o Įkvėptas sūnui religingumas galutinai nesudužo politi- — 
nių ambicijų ir nekilnių aistrų blaškomas. Tiesa, jis maždaug

teil e, Y. de, Les .Orįginės et ja Jeunesse de Lamartine; Paris.
1911, 103 pusi. . ' " . v

, ?’) Larretelle, P. de, Ten pat 109 p.
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po 1830 m. nutolsta nuö Katalikybės, ir net su jiTpradedavoko- 
voti,tačiau lig gyvenimo gale jis išliko deistas, tikįs Dievą ir sie
los nemarumą -— paskutiniai jo rašyto testamento žodžiai bu
vo: „Aš tikiu Dievą“. Čiamums, kaip sakėme, svarbiau muro-- 
dyti, kaip, motina prisidėjo busimojo poeto pašaukimui surasti.

Kadangi V. Hugo tėvas pradžioj kariaudamas Napoleono 
armijose, vėliau gyveno atsiskyręs nuo šeimynos ir mažai tesirūpi
no sūnumi, todėl suprantama, kad visa auklėjimo našta krito ant 
motinos pečių. Kol Viktoras su broliais buvo mažas, motina pasi
rūpino surasti Paryžiuj kampelį, kur buvo nemažas sodas, dar
žas, žodžiu^ kur galėjo šiek tiek bujoti būsimo poeto fantazija, 
o ne nykti miesto akmenėtose gatvėse. Kai vaikas pradėjo lan
kyti gimnaziją, ji skatino sūnų mėginti rašyti eilėraščių. Kai 
buvo užvesta byla tėvui dėl jo nesirūpinimo šeima, kai tėvas lig 
bylos galo per keletą metų uždraudė motinai matyti sūnus, ji 
vis dėlto surasdavo progos su jais susitikti, pasidžiaugti, priim
dama Viktoro eiliuotus sveikinimus, ar jai dedikuotą pirmą vai
kišką tragediją. Kada teismas grąžino p-niai Hugo sūnus, tada 
ji aiškiai ragina Viktorą į literątinį darbą. Tai paaiškės štai iš 
kokio įvykio. ” ...

Tuluzos Akademija* kiekvienais metais skirdavo premijas 
už poezijos kūrinius jos duotomis temomis. Premijomis buvo 
skiriamos įvairios aukso ir sidabro gėlės arba jų vertė. Gauti 
tokią premiją anais laikais buvo pirmas žymus kiekvieno poeto 
laimėjimas. 1819 m. Viktoras jau buvo-parašęs poemėlę vienai 
premijaPgauti, tačiau kai,jis ėmė komponuoti antrą,;motina su
sirgo stipriu bronchitu, prie kurio sausio mėnesį prisidėjo plau
čių^ uždegimas. ».Konkursas buvo užmirštas, broliai dienas ir 
naktisrieido pf fd motinos_lovoš. Vieną vakarą ponia ^pasijutusi 
geriau, paklausė Viktoro,"ar jis jau išsiuntė savo antrąją odą; 
jis atsakė, kad jos neturi parašęs, ir kad apie konkursą nė ne-, 
galvoja, nes laiku-^uspėtį reiktų ją išsiųsti rytoj rytą. Ponia Hugo 

- labai susirūpino dėl to negalimumo, kurio priežastimi buvo 
jos liga, ir užmigo labai nuliūdusi. Matydamas motinos gąile- 
stį Viktoras ėmėsi darbo ir prie jos būdamas parašė odą, ku
rią ji rytą rado ant savo lovos“1). Laimingas jaunuolis dėkin
gas buvo motinos supratimui ir meilei, kai už tą kūrinėlį gavo 
aukso leliją. ;

Kai Viktoras su broliais įsteigė literatūrinį laikraštuką, tė
vas pareiškė savo nepasitenkinimą ir norėjo, kad sūnūs, vietoj 
užsiėmęs niekais, studijuotų teises. Bet motina suprato sūnaus 
pašaukimą, pritarė jo sumanymui, už ką Viktoras su-broliais 
pirmame N-fy pareiškė viešą dėkingumą motinai. Jei ne moti- ’ . ■ • -_ *— , • . ■ *

) Victor Hugo racontė pa r un temom de sa vie, Paris, Nelson.
- 1, psl. 139.

1
Ii

fc ■
■

“*1.

41



■ 232 . • •• .. ■
* • ■ ’ ’ r . * ' ' •* ** . « • ’ C' . • • S* .

naftai kas žino, ką būtų Viktoras pasirinkęs. Tik jos palaiko
mas ir paskatinaiųąs jis galėjo atsidėti poezijai, ir tapti tüö, kuo 
jis yra. •„

Nėra žmogaus, kuris bent kiek pažįstą kultūros isto
riją, kad nežinotų Chateaubriand vardo ir kokią reikšmę yra 

turėjęs tas žmogus, kuris XVIII amžiaus „filosofų“ subedievin- 
tai ir Didžiosios Prancūzų Revoliucijos nukankintai prancūzų 
visuomenei yra“ nurodęs krikščionybės reikšmę ir grožį. Jo „Gė- 
nie du Christianisme“ (Krikščionybės Genijus) ne tiktai vedė 
jautrias sielas gėlėtais keliais į krikščionybę, bet jo literatūrinės 
teorijos ir pasiekti kūrybiniai laimėjimai turėjo įtakos visai XIX 
amž. literatūrai Prancūzijoj.

Tačiau, krikščionybės apologetu Chateaubriand ne išsyk yra 
tapęs. Jis, prisiskaitęs „filosofų“, buvo abejojąs ir indiferentas. 
Jis beveik manę, kad krikščionybė atgyvenanti savo amžių, tik 

: nežinia kas turįs ųžirnli jos vietą. Tačiau pabėgęs nuo revoliu
cijos, labai skurdžiai gyvendamas Londone, 1799 m. gavo žinią, 
kad jo motina mirdama prašė mesti nereliginius raštus ir su- 

^grižti į tikrąjį kelią. Kaip jis sako: „Aš verkiau, aš įtikėjau“. Ir 
to įtikėjimo palaimingas vaisius buvo „Krikščionybės Genijus“. 
Tai buvo atsilyginimas už anksčiau padarytas klaidas. Taigi mo
tina gali prabilti net po miyties ir atversti paklydusį sūnų.

. Tačiau žymiai svarbesnį vaidmenį sūnaus atsivertime su
vaidino š v e n t o j i M o n i k a. Šv, Monikos tikėjimas, jos aša
ros, malda ir rūpesčiai vieną turėjo tikslą—sūnaus Augustino atsi
vertimą. Plačiai atpie tai nekalbėdamas, norėčiau pabrėžti vieną 

momentą po Šv. Augustino atsivertimo, kada motinos ir sūnaus šir— 
dys, antgamtiško gyvenimo sužavėtos, plakė vienodu ritmu.

Po atsivertimo mkrikŠto Milane šv. Augustinas su savo 
motina grįžo į savo gimtąjį kraštą, į Šiaurės Afriką. Prieš iš
plaukdami jie turėjo sustoti to meto Italijos uoste Ostijoj. Buvo 
vakaras. Jie kalbėjosi apie amžinuosius dalykus ir dvasinė, mis
tinė šviesa apsupo juos. „Mes pakilome iki mūšų sielų ir jas pra
lenkėme, kad pasiektume, Viešpatie, tą neišsėmiamo pertekliaus 
sritį, iŠ kur tiesos duona amžinai patenkinai Izraelį“, kalba šv.

- Augustinas. „Kai kalbėjomės ir veržėmės alkani j tą laimingą* 
dvasiško gyvenimo sritį, tai mes pasiekę, lyg tiesioginiu sielų 
pakilimu, mes ją pajutome. Paskui dūsaudami, negalėdami ten 
ilgiau pasilikti, palikome* ten mūsų dvasios pradus“. Jie kalbė
jo: „Jei šitoji dvasiškoji kontempliacijaAgalėtų tęstis ir jei visi 
kiti dvasios žvilgsniai visai užgęstų, ir Jkad šitas vienas apimtų 
sielą ir ją perpildytų išvidiniu dievišku džiaugsmu, ir kad am
žinasis gyvenimas būtų panašus į tą Dievo kontempliaciją, km 
rią patyrėme šį momentą...“

— Manau, sūnau,— tarė šv. Monika, — man jau nieko 
nėra, kas žavėtų šiame gyvenime; ir iš tikro aš nebežinau, ką 

. » * • * ’* ■ ■. . .. .
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7:fa~veikiųpiė“kodėLtebesu ?.Dėl viuw dalyko m^ 
gyventi, tad buvo troškinąs dar prieš savo mirtį pamatyti tave 
krikščioniu ir kataliku. Dievas padarė daugiau... Tay ką gi 
aš Čia bedarau?1). Tai buvo lyg nujautimas. Šv.Augustino 
motina už keletoš dienų mirė. Sūnaus skausmas buvo didelis, 
bet skausmas krikščioniškai sielai yra skaidrinto jas. Motinos 
prašymas atsimint ją prie Viešpaties aukuro tikriausiai sustip
rino didžiajame atsivertėly pasiryžimą likti ištikimu Visagaliui, 
o patirta ekstazės palaima, kurioj "dalyvavę motiniškoji siela, 
dar labiau žadino būsimo Hiponos vyskupo širdy Amžinojo Je- 
fuzalio pasiilgimą.

Užteks gyvenimo pavyzdžių. Noriu tik priminti, kad mo
tinos meilės kilnumo įkvėpti poetai, filosofai motinos sąvokoj 
ieško ne paprastos reikšmės, o gilesnės, filosofiškos. Tegu būna 
man leista pacituoti vieną, ištrauką • iš Milašiaus kūrybiško, 
džiaugsmo himno. Jis sako: . . -

,,O Motina! o Motina! dar nežinai, vis nežinai, kas tu ėsi.
■ ‘ ’ ■ ■ . .* * - ' ’ ’ . 4 t.

• ' • • • • • • • ■ ■ • . • • • • ■ • •

Kiek išminties ir kiek žinojimo, p moteriškė, tavo rankų delnuose; 
Kiekvieną sykį, kai jomis gėriuosi, purptelia karvelis baltas'. . 
Ir gulbes prijaukina tavo švenfasai baltumas...
Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, suprasti gali tik ’ tasai, kurs

■ : . [tampą kūdikiu“2).
Kaip motinos meilei suprasti, taip pasaulio esmei bei pras

mei suvokti, taip pat reikia tapti pilnu meilės kūdikiu. _
Iš aukščiau suminėtų pavyzdžių dar galime vieną dalyką 

suprasti. Būtent, iš tų pavyzdingų, įtakingų motinų gyvenimo 
galime pamatyti, kad jos yra buvusios įf pavyzdingos mergaitės. 
Negalima visų jaunystės suminėti. ' Jei sustotume ties ponia 
Lamartine, tai pastebėtume, kad jos aristokratiškas išauklėji
mas nėra buvęs ydų rinkinys, bet kuklumo, širdingumo, motėF 
rinkos vertybės pajautimo, religingumo susitelkimas. Sv. Mo
nika, būdama mergaitė, buvo skaisti, gera krikščionė. Galima 
būtų ir daugiau pavyzdžių suminėti, iš kurių vienas yra didžiau
sias ir skaidriausias, tai Švenčiausios Dievo Gimdytojos. Tik 

^nuodėmės Nesutepta jai,, tik Skaisčiausiajai mergelių Mergelei yra 
tekusi Dievo Motinos garbė. Tai moteriškumo ir šventumo ide
alas. Taigi, turime pasakyti, kad iš gražios tobulybei palenk

tos mergvstės, galima tikėtis pavyzdingų ir įtakingų motinų. Ta. 
kurios mergystė buvo tuščia ir pakrikusi, vargiai gali būti

k. • • « irf " ■ • . • € » •

p Les-Confessions de Saint Augustin, Paris, Garnier, II, psi. 345.
H O. V. de L. Milosz-Milašiuš, Poemos, vertė A. Vaičiulaitis, Kaunas.

1931; psi. 36.
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" gera riiotina, nes išauklėti ir kilniai suformuoti jauną kietą tegali '
‘ . T ♦ * » * ' , \ * J , ' fMft'W'vyMStopr-

tik tas, kuris savo gelmėse buvo ir tebėra kilnus; tiK taurų tu- 
rininga mergaitės jaunystė gali duoti reikalingų būdo jį širdies 
dovanų būsimajai motinai.

Šitokią klausimo būklę priėjus, galima paklausti: ar at-kai, 
at-kės negali netiesioginiu būdu padėti sudaryti palankių sąly
gų, kuriose būtų lengviau pasiruošti motinos pareigoms ir joms

* atlikti ? —- Be abejonės, at-kai čia daug gali ir turTpadaryti;
Kad pas -mus krikščioniškos šeimos ir krikščioniškos mo

ters ir motinos sąvokų supratimas yra negilus, rodo ruošiamas 
civilinės metrikacijos su divorsais projektas. Tai nemaža pro- 
ga įvairiems papiktinimams ir krikščioniškos šeimos pareigoms 
nusikratyti ar bent joms iškreipti. Tai liūdnas dąlyka^morali- 
niū atžvilgiu. Kad Lietuvoj šitoj srity ne viskas normalu, mums 
rodo ne tik metrikacija. jįet4r įvairūs moterų nusiskundimai 
privačiu keliudį^ertaikraščius (Žiūr. Naujoji RomuvjiNr. 18), 
kur sakoma, kad vyrai žiūri į jas, kaip į daiktus savo kapryžams 
ir malonumams patenkinti, kad grįžusios pagoniškos pažiūros i 
moteris. Iš kitos pusės taip pat girdime ir vyrų balsus nurodinė
jančius, kad šių dienų tuščios, vėjavaikės koketės moterys visai ne
užsitarnauja pagarbos, ir todėl negalima esą apie rimtus dalykus 
galvoti. Nors visais laikais nesusipratimų toj srity būta, tai vis 
dėlto atrodo, kad šiandien mums lietuviams iš tikro yra kuo su
sirūpinti;^—Būtent, pas mus pradeda įsigalėti mieščioniškumas, 
paviršutiniškumas. Miesčioniui idealai, -altruizmas yra tolimi 
dalykai. Jo egoizmas reikalauja naujų, vulgariškų įspūdžių 
smalsumui patenkinti — jo horizontas siauras, pats mieščionis 
jame atrodo lyg svarbiausioji figūra, kuriai viskas turi tarnauti. 
Štai šito miesčioniškumo įtakoj mergaitės ,ir moters netenka sa
vo asmens vertybės pajautimo, o vyrai nustoja džentelmenišku 
mo, moters gerbimo. ' » -

Iš tikro, kai pastebi moteriškę aklai sekant madas, kai ma
tai tuščias ,,meiles1-vaikant ir šokant nepadorių pozų moderniš
kus šokius, negali jos nesigailėti ir nepasakyti, kad ji nesupran
ta savo asmens vertybės. O kai vyriškis ne tik naudojasi moters 
nesusipratimu ir silpnybe, bet pats ją stumia į moralinius pavo- 

^Jus, tai negali jo vadlhff šūšipratusiiT^dzentelmenur -Taigi, blo
gybė yra ir reikia, kad laiku atkreiptume į tai dėmesį.

‘ Reikia, kad moterys labiau užakcentuotų asmens vertybės 
pajautimą, o vyrai atgaivintų krikščioniškųjų riterių tradicijas.

, mylėdami savo motinas, gerbdami . obendrai motinas, gerbkime taip pat ir mergaites. Draugės at-kės. 
jūs, kurios stovite pirmaeilių Lietuvos dukterų tarpe, pažadin
kite nesusipratusias Lietuvos mergaites ir moteris, kad jos pa- 
justų savo asmens vertę ir savo pašaukimo rimtumą^ kilnumą ir

■ ■ / .šventumą!- ■ .- ■v ' ■ - - • - ' ■ ■ ?

A * 9

t

1

i .

44



• • ■. * . ? ’ • • . ? K . . w r ’ '* . ■ ’•** • . i
■ . t . •• < * * . . . • . • ■ • ‘ i

. ‘ •- “ , " • ’’ * »*'■,. . » * * *

■. ■ <•, . . / ■ . „ . ■. . ■ . j- ... -
’. ’ • . * ■ , . ■ • ’ * . . ’ ‘ » ■ . B • ’ * . ‘ » ' ■ • ,

• ’ ' ’ • ’ * , " - • • ’ ‘ ’ . * '   ’ , • , . ' * " ’ ‘ ‘ ' ■ F ■' * 1

' ' ‘‘ ’’ ~ • • • . . ‘' • . ’ , ’ ' ‘ •' . , • 

• z- ■ ■ ■■ ■- “ 11 -—r- . _ ... ” ; . . ■■ ■
’ - . *7? 7 * 1 ?/ . ' ' ■ •• ’ - ’ ’ ’ ’ \ ; v 11 , ->l—- _ .r* /

* • ‘ ‘ ' 1 --- ’ *t - \ 'J*"1/ f,

, 1 ’ . . . « , • • ■ • •».

' • V • • »j. , "r F , ■» , w * . ' * » ’ ’ ’ t f ■ ■ *

'. . * '' ' ' ’ jĮ

Religinė-dorinė moters misija 
pasauly

■ • .. . -i ' . ‘ ■ . . ’ . . . I
„Kur didžiam visuomeniniam judėjime pakryps mo

teristen biis pergalė44 (Bebel). Šie socialisto žodžiai pasako 
mums, kaip svarbi yra moters rolė socialiam judėjime. Krikš
čionybė, iškėlusi moterį iš senoviškojo pasaulio pažeminimo, pa
skyrė jai garbingus uždavinius, kuriuos ji vykdydama gali at
mainyti, jeigu tik norės, pasaulio veidą. Šioji moters . religinė- . 
dorinė misija turėtų Šiandien plačiai irjgiliai pasireikšti.

1. Moteris turėtų būti ' tiĮtėįiii^ Niekam
ne paslaptie *kad šiandien vis labiau besiplečiantis netikėjimas 
gamina pasibaisėtiną dorinį išsigimimą ir sužvėrėjimą. Jis pir
moje eilėje neša moteriai vergiją. Tai parodo mums įvairūs gy
venimo faktai. Tad moteris turėtų pirmoji stoti į kovą prieš ne
tikėjimą; ji turėtų būti tikėjimo gynėja icjo sergėtoja. Reikia 
pasakyti, kad'praeities laikais moterys tą savo uždavinį suprato 
ir jį tinkamai atliko. Net toks cinikas, kaip Voltaire, pripažįsta 
moters didelę įtaką religijai: „Pusė Europos turi būti dėkinga 
moterims už savo krikščionybę“. Sakydamas šiuos žodžius, jis ė 
turėjo galvoj moters religinę įtaką šeimai? Tačiau reikia žinoti, 
kad ne tik privačiam gyvenime, bet ir plačioje istorijos arenoje, 
ji yra pasireiškusi kaip apaštale, Bažnyčios globėja, mistikė, re- •
formatorė,'misijonierė ir net kovotoja su ginklu rankoje už ti
kėjimo laisvę.
c Apaštalai nėsyki savo laiškuose su dėkingumu mini moteris^ 

prisidėjusias prie evangelizacijos darbo. „Pasveikinkite Tryfe- 
ną ir Tryfozą, kuriedvi darbuojasi Viešpatyje. Pasveikinkite 
brangiausiąją Persidę, kuri daug darbavosi Viešpatyje“ (Rom. 
Ibį 12). Prisimmkinie garbingąsias pirmųjų amžiip matronas. __ 
kurios globojo jaunąją krikščionių Bažnyčią, ar tai šelpdamos 
ją savo turtais, ar tai persekiojimų metu slėpdamos krikščionis. 
■Tai Bažnyčios motinos! It vėlesniais laikais, kai užeidavo sun
kūs Bažnyčiai laikai, šventos, energingos moterys padėdavo jai 
surasti išeitį iŠ sunkios padėties. Didžiausia Grigaliaus VII, to 
didelio reformatoriaus, parama bu^o grafienė Matilda. Kada 
karai su ciesorium grėsė Bažnyčiai pražūtimi, jinai savo ištiki 
mybe Bažnyčiai, padėjo ją išgelbėti Kai sunkiais Avinjono lai
kais popiežiai išvykę iš Romos pagamino daug nelaimių Baž- ?T— ’

■ir
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gai prabilo iy. Kntrina Senietė, reikalaudama popiežiaus grįžti 
Romon. Prisiminkimedidžiąsias mistikes, labiausiai pasiekusias

II

V

•e

įpiežiaus grįžti
t

diediškų pttslapčiii gelmes, k, t: Didžiąją Teresę, Kotrinąiš Genu--
- jos.,/Angelą iš Polin jo, Kotriną Ęmmeriėh ir t.L Per jas suteikti.

Dievo apreiškimam sužadino religinio entuziazmo mūsų tikėjimo 
tiesoms ir tų tiesų pamylėjimo. Prisiminkime ypač, šv. Marga
ritą Alacoųųevjper^kipią apreiškė Dievas pamaldumą į šv. Širdį, j 
pagamindamas tūkstančių sielose dvasinį atgimimą. :

_ v Dar neseniai su skaudančia širdimi sekėme Meksikos ka
talikų kentėjimus ir jų garbingą kovą už tikėjimo laisvę. Ta
čiau nedaugelis žino apie Meksikos moteris didvyres, kurios 
draug su vyrais,. paėmusios ginklus į rankas, kariavo fronte už 
katalikybės laisvę. Jų žygiai liko aukso raidėmis įrašyti į Baž
nyčios istoriją. Ypač garsiam ir katalikams laimingam mūšy
jeprie Tepatitlan jos didvyriškai pasižymėjo. Didelė jų dalis 
buvo vėliau—ištremta Į sveikatai kenksmingą Islas Maria salą. 
Nurimus kovai ir katalikams atgavus šiek tiek teisių. „Tikėji-

v' mo gynimo lyga“ savo atsišaukime į visuomenę rado reikalo pa
brėžti moterų, dalyvavusių šioše_J<ovose, heroizmą.- „Atėjo lai- 

T<as ■sako jinai, „padėti ginklus ir-ieskoti kitų priemonių Baž
nyčios ir Tėvynės teisėms ginti. Baimingos ir nuoląnkidš mo
terys iš erelių turi vėl virsti balandėlėmis ir iš karingųjų liūčių, 
tyliomis avelėmis“ (Rev, Kat. iš 14. VII ir 28. VII, 29).

Pažvelkime į Katalikų Bažnyčios misijų frontą, ten, ša
lia misionierių vyrų, eina drauge misionierės moterys, daly da< 

_ mosiąs- su jais visais vargais ir pavojais, nuolat rizikuodamos 
savo gyvybe.;, ir jų yra dišimtimis tūkstančių...

Prisiminkime pagaliau mūsų laikų, besišypsančią šventą-— 
ją, tą pripildvtą Dievo meilės taurelę, baltąją karmęlitę — Vai
kelio slėzauš Teresę. Susižavėjimas jąja, apėmęs visas penkias 
pasaulio dalis, simpatija jaučiama jai, grąžina tūkstančius Baž- •

. nyčiai. '.■< ■'
Tikrai, iŠ tų ir kitų pavyzdžių matome, kaip daug mote-

ivs praeity darbavosi tikėjimui, kaip labai rūpinosi jį palaikyti. ~
. Senovės Graikijos šventyklų stogus rėmė savo galvomis di

delės moterys statulos, vadinamos Karjatidos. Iš jų veidų7
" dvelkė savo kilnios misįjos-ir šventos tarnybos supratimas.- Kad - .

Lietuvos moteris "galėtų tapti tokia tikėjimo Karjatida !
Kun. Landrieux. veikalėlyje „Au pays du Christ“, kalbė- 

damas apie atsivertusios prie Jokūbo Šulinio samarietės apašta
lavimą, sako: 
liką apaštalų“
galėtų tapti tų garbingų praeities moterų tardicijų nešėja — ti-

„Viena moteris gali su pasisekimu pavaduoti dvy- 
. O kad tikrai tas Įvyktų! Ir Lietuvos moteris
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kėjimą, tm^ėtrrnrastijėgų^r^ener gijos esant reikalui sekti Meksi-..
kos ; Ä :■"■■/■■.■./ ■ ■ g '■

2. Moteris turi būti kilnias idėjos nešėja. Moteris dar ne 
taip paliesta šių laikų mašinizmo, jinai dėl savo sielos ypatybių, 
netaip paskendusi materializme, tūri būti pasaulio siela. Reikia, 
kad jinai pažadintų savo artimuose idealo troškimą, duotų jiems

“/kilnių minčių, be kurių jų dvasią jau baigia užtokštL Mes ži
nome iš kai kurių šventųjų gyvenimo apie jų draugavimąsi su 
moterimis, pav., Pranciškus ir Klara, Jonas nuo Kryžiaus ir Te
resė, Pranciškus Salezietis ir Joanna de jChantel ir kiti. Nėra 
abejonės, kad toks draugavimas nesykį teikė jiems įkvėpimo kil
niems darbams ir dvasinio pakilimo. Net Goethe yra'pasakęs: 
„Jei nori sužinoti, kas padoru ir kas nepadoru, tai teiraukis pas 
kilnias moteris“.

Reikia, kad mūsų moterys taptų mūsų visuomenei Dan
tės Betaričėmis, vedančiomis ją už rankų ir rodančiomis jai skais
čias aukštumas! * *

' ■ ■ * ■ • . ’ • . . . 1» . . . . , •3. Moteristurk būti kovo to ja už dorą. Kad Šitą galėtų atlikti, 
jinai turi dorinti vyrą ir kovoti už moters garbę.

Moteris turi reikalauti iš vyro kilnaus vyriškumo,, kuris 
moka aukotis, kentėti ir persigalėti. Jinai su pasibiąurėjimu ir 

_■_^lasigailėjiniu turį žiūrėti į geidulių vergą, kurs nustojęs galios 
persigalėti, tapo tik vyro karikatūra. Iš antros pusės, jinai turi 
veikti į jį savo skaistumu, kurs tildo kiekvieną kūniškumą ir 
žadindamas skaistumo ilgesį, tampą jo Angelu Sargu. Koks 
gražūs paskutįniųjų laikų darbininkų apaštaiės" Belgijoje Maggy 

— Lekeux pavyzdys. Jinai perėjo per darbininkų vyrų kvartalus, 
jokių nešvariu žodžiu nei elgesiu neužgauta5§fej^t suvaldė kiek- 
vieną-^avo skaistumu, savo rimtu, nekaltu žvilgsniu, savo virš- 
gamtinio gyvenimo persunktu žodžiuL. Jie visi jos akivaizdoje 
jautėsi kaip tikros šventenybės artumoje. ■’ ' ' # • • . . . . ‘ ■■ ' JT*- t .Kad motei-is galėtų atlikti doros apaštaiės misi ją, reikia 
pakelti moterį iš to pažeminimo, {“kurį ji šiandien vis la- . 
biau gramzdinama, Ji šiandien yra apspiaudyta, visokeriopo 
„meno^ pažeminta, perstatyta kaip daiktas ar pasunaginimo ob
jektas antrajai žmonijos pusei. Ar necharakteringa, kad kartais 
net ir katalikąt^vyfai neturi su ja kitos kalbos, kaip tik flirtas.. 
Ar ne keistą, kad štai besikalbant vyramą rimtais klasimatš. 
įėjus moteriai, kalba nutrūksta... tarytum ji nebūtų priaugusi 
prie nieko rimtesnio ir kilnesnio!... Didelis tad šiandien katali
kės moters uždavinys, įsąmoninti moteris, kad jos pažintų savo 
pažeminimą ir sukurti jose norą prieš tą pažeminimą pasipriešinti 
Moteris, kovodama už savo garbę, kovoja drauge už religiją ir 
dorą, nes vyras, kurs negerbia moters, negali būti nei doras, nei 
religingas. Moters kova už savo garbę, tai kovą už tikrą kultu-
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rą, nes negali būti kultūringu vadinamas tas kraštas, kur žemi
nama moteris. ' -
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Moteris-negali leisti, kad pasaulis,; užtušuodamas krikščioy M 
riybės 4aip branginamą jos asmenybę, padarytų ją lėle. Ji ne
gali leisti, kad per ją būtų dechristianizųojamas pasaulis. Ji Ma
rijos asmeny taip labai iškelta, turi suprasti-savo kilnią moters 
didybę ir reikalauti iš visų atatinkamos sau pagarbos.

4. Moteris turi' būti gailestingos mėilės nešėja. Juk jinai 
jau pirmais krikščionybės amžiais, Bažnyčios pašaukta, dia- 
konisų pareigas eidama, šluostė vargstančių jų ašaras ir tildė jų 
skausmus. Garsusis prancūzų pamokslininkas Lacordaire, no
rėdamas pavaizduoti krikščioniškąjį gailestingumą, taip yra pa
sakęs: „Tarp stabmeldiškojo ir krikščioniškojo pasaulio yra 
toks- pat skirtumas, kaip tarp Veneros ir šv.Vincento ä Paulo 
sesers?4 O, kiek gražių dalykų yra parašyta ir pasakyta apie 
tas seseris vienuoles, kurių gailestingos ir meilios Širdies šilumą, 
yra pajutę tie, kurie ligoninėse sirgo. M. R. Monlaur savų vei
kale „Jerusalem“ aprašo tą nepaprastą įspūdį, kurį maho
metonams, turkams padaro seserų, tarnaujančių prie ligonių, 
gailestingumas. Jos apsupamos didžiausia pagarba, joms visur 
leista įeiti (net ir ten, kur šiaip krikščionims draudžiama^ Jam—----
kytis), jos skaitomos viršžemiškomis esybėmis. Tam veikale 
aprašoma vieno seno mahometono didiko mirtis. Jisai prieš 
mirtį prašė atvesti į savo kambarį gailestingąsias vienuoles^ sa—— - 
kydamas: „Nenoriu apleisti žemės nepamatęs dar syk to, kas 
ant jos yra geriausio“.

Ir tikrai, nėra gražesnės ir garbingesnės moters misijos, 
kaip gailestingosios meilės misija. Dievas, apdovanojęs moters 
sielą didesniu jautrumu, nori, kad ji visuomet mažintų vargą,. ” 
kurio tiek daug yra, kad ji visuomet būtų gailestingumo Angelu.

čį. Moteris turi būti žmonijos auklėtoja. Vienos mieste, 
šv. Marijos bažnyčios šoniniam altoriųjey yra toks paveikslas: 
prieš Nukryžiuotąjį stovi apdriskusi moteriškė, kuri laikydama 

—vaiką už rankutės rodo jam kryžių. Tai motina Klemenso Hof- 
bauer‘io. vėlesniojo šventojo ir Vienos apaštalo! Tai motina, 
formuojanti ir auklėjanti ^savo vaiko sielą. 4

Labai dažnai sakoma, kad įvykus prasikaltimui reikia 
—ieškoti moters to prasikaltaunv-kaltininkės. Tš antros pusės, mes 

turime pasakyti, kad pamatęs žmogaus dorybes, ieškok mo
tinos įtakos. Vienas šių laikų rašytojas yra pasakęs: .„Mo 
terys nedaug meno kūrinių sukūrė, bet įskiepydamos vaikams 
atatinkamas mintis, daug jų parengė“. Tad aišku, kad ranka, kuri 
judina lopšį, valdo pasaulį. Bet, ir Šiaip moteris, nebūdama mo- 

. tiria, .gali ir turi auklėti savo aplinkumą, atlikdama žemiau mi 
nėtuosius uždavinius pasaulyje.
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6. Pagaliau šiandieninė moteris matydama ir suprasdania 
—sunkiasJBažnyčios valandas pasaulyje, turi:kariaudama pries 

savo didžiausią katalikiškcĮ aktyvu
mą. Jeigu suimtųjų^konm^^ dalį sudaro

komunistės moterys, kodėl tad katalikėr~mbtėry^nega]ėtų__su

t

— ----- - -„ panašiu pasišventimu ir entuziazmu skleisti Katalikiškos Akci-
jos idėjcis?! Jos turėtų Įsąmoninti visus .kakdikmsy^tad—Hever— -—-—

tas vra kataliko ir katalikės vardo tas, kas. Bažnyčiai kenčiant, 
ramiai j tai gali kiūrėti.

Kad šitą misiją moteris galėtų atlikti, reikia jai gilaus 
tikėjimo, reikia didžios krikščioniškųjų idealų meilės, j^įkia 
švento užsidegimo katalikybės idealams, nes viskas, kas kadaise 
gimė' didingo, gimė tik iš entuziastingai mylinčios širdies!
O • . ■<7’ v7 - ’ ■ . t ’ • «■

©
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Prieš dešimtį metų
(Pasikalbėjimas su prof. Pr. Dovydaičiu);

Prof. Pr.Dovydaitis yra didelis jaunimo draugas.kuriam 
visuomet rūpėjo ir rūpi jaunosios kartos auklėjimo ir lavinimo 
reikalai’ Mergaitėmis gerb. Profesorius jau nuo seniai buvo 
ypatingai susirūpinęs. Jis norėjo jų auklėjimų ir lavinimą taip 
pakreipti, kad jos geriau galėtų patarnauti mūsų tėvynei ir Ka
talikų Bažnyčiai. Iš tos meilės ir gražių norų jis padovanojo jau
nosioms moksleivėms gražiausią dovaną ir draugę — „Naująją _ 
Vaidilutę“, kuri jau dešimtį mėtų budria akimi saugojo nepri
tyrusius jų žingsnius, plėtojo jauną vaizduotę ir sielai rodė aukš
tus idealus, ' .

Po dešimties metų malonu atsiminti pačią darbo pradžią, 
sužinoti, kada ir kaip gimė ,, Naujosios Vaidilutės“ idėja, ir kaip 
šita idėja atrodo dabar, jau dešimtį metų realizuojama gyveni
me. Ypač malonu apie tai pasikalbėti .su „N. V.“ įsteigėju ir 
nüolätiniu jos rėmėju, prof. Pr. Dovydaičiu. Tas pasikalbę j i- 
mas labai mus viliojo, nors ir gerai žinojom, kad Profesorius, 
daugelio darbų užimtas, mažai teturi laisvų poilsio valandėlių.

Pagaliau pasisekė laimingai surasti proga. Džiaugiausi, 
vykdama į profesoriaus namus, o dar labiau, kai buvau malo
niai priimta. Bet, deją, Vos tik pradėjau malonų pasikalbėji
mą, profesorių iškvietėį posėdį. Tad mūsų pasikalbėjimas trū 
ko einant Kauno gatv’ėmis. Pirmiausia pasiteiravau:

— Kokia buvo pirmoji idėja įsteigti „N. Vaidilutę“?
— Tai buvo jau sena idėja duotijnergaitėms ką nors spe

cifiško, grynai moteriško, ko jos negalėjo rasti, būdamos mišrose 
moksleivių kuopelėse. Taip pat šito reikalo negalėjo patenkinti 
nė kiti jau leidižiami moksleiviu ^žurnalai. Dirbant pedagoginį 
darbą, buvo lengva pastebėti, kad moteriškojo jaunimo auklėji
mas reikalingas nuolatinės ir stropios globos. Šitokios mintvs 
irMokie rūpesčiai iškėlė moksleivėrilš skiriamo laikraščio reikalą.

——i.- ,.N. Vaidilutės“ atsiradimas įvyko ypatingose aplinkybėse.
Prieš dešimtį metų buvo mūsų tautos atgimimo ir nepriklauso----
mos valstybės kūrimo laikai. Tas darbas reikalavo kraštų šir
džių entuziazmo, todėl nenuostabu, kad ypač jaunimas parodė 
čia savo kūrybinę galią ir pasiaukojimą tėvynės labui. Sava
noriai plaukė būriais ne tik iš kaimų, bet neatsiliko ir mokslei
viją. Jaunieji idealistai paliko mokslo knygas, skubėjo į rytus, 
kur raudonoji armiją teriojo jau D. karo nuvargintą kraštą.

50



v
<r

V *

*

241

^ A^iėnO tokių jaunų idealistų buvo ir profesoriaus brolis, , 
a. a. Vincäs, VII kl. mokinys. Jis kartu su kitais savo mokyk
losdraugais išvyko i frontą. Profesorius tuo metu buvo dabar
tinės „Aušros“ gimnazijos direktorius (tuo metu vadinamosios 
„SaulesJo brolis ir jo mokiniai stojo savanoriais į tuos bū - 
rius, kurie stengėsi atremti Želigovskiosmurtą,krau geringai iš- 

~ - ■ plėšūslLietuvossostinęVlIhiųr~~——
. Daug jaunos gyvybėsauk u atnešė anasŪiūdr 

vasaris. Jų tarpe buvo ir a. a. Vincas, mylimasisP 
brolis.

^Naujosios Vaidilutės“ įsteigėjds, pirmasis redaktoriuj ir leidė
jas, prof.' Pr. Dovydaitis savo šeimos tarpe.
s *. . • ■ ■ ‘ '

- Buvo skausme) ir liūdesio laikai. Šiose tamsaus liūdesio
dienose profesorius ieškojo sustiprinimo iš aukščiau, už šio pa
saulio ribų. Būdamas gilaus tikėjimo, didelės dvasios ir subti
lių jausmų, už laisvę kritusiam ir savo kraują paaukojusiam už 
brangią tėvynę/jispastatėsavol mylimiausia j am broliui gra
žiausią idealų paminklą. Tasai paminklas ne iš materijos, ak
mens ar marmuro, bet jis iš aukštųjų idėjų, kurio pamatų ne- 

~~ ^pagriaus-jokios audrosJis turėjo-nušviesti—mūši i mergaičių šir- 
dis ir parodyti jų jaunutėms sieloms, jog^ yra pasauly didelių ir 
gražių dalykų, kurių dvasinė žmogaus prigimtis niekados ne 
privalo išsižadėti.

„Aiišros“ gimnazijos auklėtinės, velionio Vinco mokslo 
draugės, garbingai kritusiam savo draugui parodė nedirbtinos

0
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meilės jausmų, atlikdamös paskutini draugišką jam patarnavi- 
... mą. Tokią savo užuojauta jos taip paveikė Profesorių, jog jis, 

atsidėkodamas už tai, pasiryžo įvykdyti savo sumanymą —. 
įsteigė „Naująją Vaidilutę4\ o atmindamas didelį ir tragišką įvy
kį, pirmąjį numerį paskyrė a. ą. Vincui- V ’

„Naująją Vaidilutę44 iššaukė pats gyvenimas, skausmo ir 
kovų momentas^ todėl ir.jos-misila yra ypatiiiga^~4Nuiuahala- 
mas, kokios reikšmės gali turėti laikraštis jaunajai motSų~kaf^~' 
tai, išsyk atatiko tinkamą kryptį, pavadindamas jį „Naująja 
Vaidilute44. Naujų laikų — krikščioniška vaidilute! čia glūdi 
kažkas didįngd, gražaus, švento. — Ir naujų laikų moteris turė
tų būti budri saugotoja tos šventosios pasiaukojimo ir kūrybos 
ugnies, kuri rusena žmogaus širdyje. Ir mūsų dienų moteris - 
turi tarnauti aukštesnėms idėjoms, turi nuskaidrinti mūsų gyve- 
nimą ir duoti jam aukštesnę prasmę.

„Naujosios Vaidilutės44 įsteigimo įvykis turį kažkokio pa
našumo su Evangelijos didžiuoju įvykiu, kada moterys atėjo su 
brangiais tepalais prie Kristaus kūno ir rado tuščią grabą.Tik 
angelas stovėjo šalia jo, ir joms tarė^^Prisikėlė...“ — Didingas

. ■ ' ir amžiną gyvybę žadąs momentas! X_
Po netikėtos ir skaudžios mirties smūgio ir Profesoriaus 

širdy liko nyki tuštuma, kurioje, lygr tas baltas angelas, gimė 
prisikėlimo ir amžinumo idėja. Šita idėja, pradėta realizuoti 
jau pirmuoju „Naujosios Vaidilutės44 numeriu, pirmoj eilėj tu
rėjo ;pi^eltį/‘ūąūš|Į.-.in.Qtėrį naujam gyvenimui. Save- didįjį su
manymą vykdydamas, prof. Dovydaitis kreipėsi į jautriausią 
moterų visuomenės dalį — į jaunas moksleives.

Tokiose tat aplinkybėse ir tokioj nuotaikoj pasirodė „Nąu— 
joji Vaidilutė44. ; ~

— Kaip sutiko „Naująją Vaidilutę44 moksleivės?
~ , — Reikia pasakyti, kad jos buvo šiek tiek nustebintos.

Turėti savo žurnalą juk tai buvo kažkas nepaprasta. Bet 
greitu laiku pamačiau jų didelį džiaugsmą, prielankumą ir su
sidomėjimą. Matyt, jos veikiai suprato, ko iš jų reikalauja jų 
pačių ir visos tautos ateitis. Tiesa, jaunos skaitytojos savo ak- » 
tyriu darbu tuojau neprisidėjo. Juk tai buvo visai naują sri
tis; dar nebuvo tam pasiruošimo ir įgudimo. Todėl pirmuosius
numerius teko beveik pačiam redaktoriui prirašyti. Bet su lab 

’^iariryaunosio^^kaitytujos įsitraukė į savo spaudos darbą. Toks 
bendras darbas truko per ketverius metus ir kas kart buvo gy
vesnis, tampresnis, patikimesnis. Vis aiškiau darėsi, kad Nau
jo ji Vaidilutė44 yra gyvas lietuvės moters gyvenimo reikalas.

Vėliau, kai intesyvus darbas universitete ir kitų žurnalų 
redagavimas atėmė Profesoriui daug laiko, „Naujosios Vaidilu
tės44 redagavimą; paėmė pačios moterys. Pirmoji redaktorė bu-
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vo p. St. Lądygiėnė. Tik labai gaila, ’ kad vyresnioji moterų 
kartą mažiau domėjosi žurnalu, kaip jaunosios moksleivės, ir 
vėliau studentės. Tiesą, turėjo ~N.' V.“ ir. gražų vyresniųjų mo
terų rėmėjų būrelį, kurių sėkmingo darbo, dėka „Naujoji Vai
dilutė“ galėjo vykdyti savo uždavinius. Tačiau visą laiką ge
riausios platintojos ir skaitytojos buvo mergaitės moksleivės.

— /Kaip sutiko „-Naujosios Vaidilutės14 pasirodymą mūsų 
didžioji pedagogė rašytoja a. a. M. Ęečkaųškaitė ? /

Kaip jūs žinote, a. a. M. Pėčkauskaitė 'visą laiką buvo 
susirūpinusi tinkamų jaunosios kartos auklėjimu ir lavinimu. 
Tuo ypač įsitikinau, kai po Didžiojo karo/ imdamas leisti„Lie
tuvos Mokyklą“, turėjau progos šu Velionė kotėsponduot. Ji 
man buvo artimą savo pedagoginėmis idėjomis. Jau nuo antro
jo „Naujosios Vaidilutės“ numerio ji tapo nuolatinebendradar- 
be. Ji nė tik. rasėj bet visados rodė tikrai; motiniško rūpestingu
mo ir atsidėjimo mergaičių auklėjimo reikalams. Todėl ir „Nau
joji Vaidilutė“ buvo visą laiką jos opiųjų rūpesčių objektas.

- • S . ... ■ • . . . ; ’ - . ? . . :

— Kokios Profesorius nuomonės apie dabartinę „Naują
ją Vaidilutę“? / ;

— Ksu ja patenkintas, — mane džiuginą jos pažanga. Ta
pusi ne tik moksleivių, bet ir visų moterų inteligenčių žurnalu, ji, 
be abejojimo, turi platesnės reikšmės ir mūsų visuomenei. Dėt 
krypties taip pat nieko neturėčiau pasakyti toji kryptis eina 
viena ir ta pačia linija, kurią pradėjo pirmasis numeris. „Nau
josios Vaidilutės“ užsimojimai, tinkamai vykinami ir plėtojami, 
gali atnešti žurnalui vis didesnių laimėjimų. Žurnalo tenden
ciją sutelkti apie save moteris inteligentes, žinomą, reikia tik 
pasidžiaugti; tuo ’ pačiu ji bus naudingesnė ir aukštesniųjų 
klasių moksleivėms, nes duos joms didesnio išsilavinimo/

Man labai nemalonu, kad aš dabar beveik neberemiu „N. 
V.“ savo plunksnos darbu, bet tai dąė nepasako, jog būčiau ja ne
patenkintas. Dėlto kaltos tik mano tiesioginės universitetinės 
ir visuomeninės pareigom, kurios visiškai. obsorbuoja mano dar
bo jėgas. ./'—/ /_? :.

-—; Kaip Profesoriui atrodo, ar „Naujoji Vaidilutė“, tapda- 
_ ma moterų inteligenčių žurnalu, nenuskriaudė jaunesniųjų moks - 
leivių? ’

Rodos, ne. Juk žemesnėse klasėse nėra didelio skirtu^ 
mo tarp mergaičių ir berniukų. Tad^įjdš gali pasitenkinti ir 
„Ateities Spinduliais4\ kurie yra bendras visiems moksleiviams 
laikrąštėlis„ Tiesa, būtų geriam kad ,:N, V.“ savo skiltyse ga
lėtų duoti skyrelį ir jaunesnėms mergaitėms, bet Čia, žinoma, 
sušidurįąme su lėšų? klausimu. Turėdama tokį skyrelį, „Nam 
JojfcVaidilūtė^F galėtrp visiškai patenkinti moteris inteligentes ir 
mokslęives. .. -\/.
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Kokį vaidmenį turi -atlikti '
Profesoriaus nuomone, V. ■* jau perpirmąsavogyveni- 

1110 dešimtmetį yra pralaužusi tam tikro>’''^Wd$;-kpsnädimo.‘;ir';. 
Sustingimo ledus. * Antras■’MyimtmėtM7.turėtų būti jos klestėji
mo laikas. Jai lemta attikti žymus vaidmuo mūsų kultūrįnia^-. 
ine--gyvemm£4_2^ nauM moterų kartą. Jos vienintelis 
tikslas turėtųTmlL^^adinli^moterų" sąmoningumą, tikrąjį susi
pratimą, atitraukti.. jas nuo mieščįomškųmoK ■ r kuris pasireiškia 
tuštumu ir dienos madomis. Moterys turi suprasti savo pasauki
mą^ pamilti kas yra aukšta, dora ir kilnu. Jos, kaip būsimų 
kartų auklėtojos, turi pačios pasiekti aukštą tikro išsilavinimo 
laipsnį. Tik7tokia lietuvė moteris galės reikšmingai prisidėti prie 

ūsrr krašto tautiškosios kultūros kūrybos. ’ &
- Iz. Matusevičiūtė

u

Ką aš atsimenu apie ÄN. Vaidilutę“
‘ ' * * .. • . • * • - 4 ■" • '

O. Labanauskaitė
■ o ‘ ___ _______________:_______ ‘___________________ ■__________

’ , . ’ ’ ’ ■ .r

Gražus 1921 m. pavasaris. Gražios ir Žagarės apylinkės; 
sraunus upelis apsupa tą nedidelį miestelį prie pat Latvijos 
sienos; čia pat išsitiesęs nepaprastai didėlis ir tiek pat gražus 
l\Tąriškino parkas su gražiu statiniu vidury —- buvusia jo rezi
dencija, Už upelio kalnas, vad. Salduvė, apie kurį pilna legen
dų legendėlių. Kitoj pusėj derlingi žagariečių laukai, dosniai 
atpildą žmonių pastangas. Šis rajonas, mat, įeina į derlingiau
sią Lietuvos žemelės plotą. Kai pavasarį pražysta garsūs 
žagariečių vyšnynai, tai kiek paėjėjęs iš miestelio ir pamatai 
kaimą, visą paskendusį varškės jūroj.

Tame miestety buvo lemta, nepriklausomai Lietuvai susi 
kūrus, atsirasti „Saulės“ vidurinei mokyklai. Tame miestely,, 
grįžus iš bolševikiško pragaro — kalėjimo, man buvo lemta pra
dėti naujas gyvenimas. čia gimė ar sustiprėjo daug naujų min- 
čių, kurias paskui teko paversti darbu. 7? , '

Mokykloj nebuvo jokių kuopelių. Iš mokytojų tarpo turė
jom vieną, buvusią Voronežo ateitininkę, tačiau iš jos nė karto 
neteko girdėti apįe tą organizaciją. Buvau jau girdėjusi apie 
ateitininkus bolševikų kalėjime. Jau bebaigiant mokyklą, kar
tą pasikvietė kapelionas, kim. Raščiukas, pas save ir pradėjo 
man pasakoti apie tą organizaciją, Po ilgo pasikalbėjimo nuta
rėm mėginti organizuoti kuopelę. Jo greitas išvykimas į Ame
riką sutrukdė realizuoti sumanvmą, kuris, jei neklystu, dar ne 
realizuotas toj mokytoj iki šios dienos. Tai buvo 1920 m. žie
ma. Sekančiais metais baigiau tą mokyklą ir po paskutinių eg
zaminų, ar į sekančią dieną, einu galvą nuleidus pailsėti į par
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ką.Galva pilnair linksnių, Staiga 
pamatau prieš save kapelioną, kun. Raudą, dabar Biržųginmazi- 
jo j^ kapclionaujantį, kuri^ . įduoda man kelis;egžemplioriuskp- 
kio tai žurnalėlio. Nieko apie jįnepasako-tik; liepia paskaityti 
ir kitoms mergaitėms išdalintt Parke suninku geriausią iš %a- 
vo gyvenime turėtų draugių, dabar jau mirusią ir abi išsitie- 
susios ant žalios pievos, pradėjom tą žurnaliuką skaityti ir var^ 

4yik-J^irodėT^4Q£R£a*-^ Kokį įspūdį- pąda-
^^r ė į abi tas naujas ir mums ir LietuvaTlmkTaštiaTAšruik^tUžiidžiais^ 

nėra ką mėginti, - Užteks prisipažintų kad džiaugsmo ir kaž
kokio jausmo ašaros gausiai tą dieną suvilgė parkoveją. Skai- 

.... tėm tą laikraštį visą popietį/ pėrsvarstėm: taip, kaip mokėjom, 
visas joj iškeltas idėjas, nutarėm tuoj, kaip atsidursim rudenį 

_ Šiauliuose, susipažinti su visais dalykais plačiau ir jau būtinai 
' prisidėti į laikrašty raginamą judėjimą; abi pasižadėjom tuojau

įstoti į ateitininkų organizaciją, Kaip matot, pažadas liko ištesė

• ’’

&

C‘

tas. .. ;; T'
Ne už dienos gautas keturių klasių pažymėjimas su pen- 

J4ukėmisrd>et-ant žalios picves-išsitiesus perskaitytas pirmas „N. 
Vaidilutės“ numeris atidarė tą dieiią^ažkokias^gyVeninicr-dtt-— 
ris, įleido šviesos ir mismąigė vėliąvukėmis kelią. ,5N. Vaidilu
tės“ sužadintos tą dieną mintys, neapleido manęs iki paskutinės ;• ’ ■ • • 
šios dienos. O tai .buvo ateitininkų ideologijos mintys.

Bet būta kažko dar daugiau, /N. Vaidilutė“ pasitarnavo 
man ne tik nurodydama kilnesnę gyvenimo programą kaip žmo
gui, bet sužadino kai kurių minčių ir kaip moteriškosios žmo
nijos pusės narei. Tą pat padarė ji kartu su manim „N. Vaidi
lutę“ skaitančiai draugei, manau, kad taip pat ji gausiai pasi
tarnavo ir visai dabartinės ateitininki jos moteriška j ai daliai. Man 
pačiai „N. Vaidilutė“ daug kuo nusikaltusi. Jeigu aš ateitinin
kų organizacijos narys — ,,N. Vaidilutė“ kalta; jeigu mane lai
ko šiokia tokia visuomeninke — „N Vaidilutė“ kalta; jeigu 
yra koks krislas pasiaukojimo dvasios —- „N. Vaidilutė“ kalta; 
jeigu idėjų pakeitimų pagūndų laikais begyvendami nepakei- 
čiam idėjų, kaip čigonas arklio — „N. Vaidilutė“ kalta. Ir dar 
dėl daugelio dalykų ji kalta. Tokius nusikaltėlius gundytojus 
paprastai ‘ labai skaudžiai baudžia. Jų bylas nagrinėja karo 
teismai. Aš savo didžiajai gundytojai, . N. Vaidilutei“, galiu tik 
nuoširdžiai padėkoti ir prieš jos pionierius žemąi nulenkti savo 
■galvą.- ■ ? ■
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Skaitytojos žodis

: ’ Em. Petrauskaitė

Man teko džiaugtis jau ne pirmais „N. Vaidilutės“nume 
riais. Bot -niekados neužmiršiu to džiaugsmingo jausmo, kurį 
pergyvenau juos pamačius. Aš pajaučiau, kad „N.^.‘Mjus toji 
geroji draugė, apie r kurią seniai svajojo ir nebuvo radusi jau
na, vieniša siela. Susipažinusi su ja. aš. nėbesistebejau, kodėl 
ji taip buvo mėgiama mergaičių moksleivių. Džiaugsmingai mes / 
ją sulaukdavome, su entuziazmu skaitydavom. Ten buvo visa, 
nors ir po mažą žiupsnelį, ko mes ieškojome ir ko negalėjome 
rasti dar mūsų negausingoje spaudoje. Čia lyg iš netyčių duo
dami patarimai, pastabos, pamokymai. Čia gražūs, jauną šir
dį patraukiu, tauriųjų moterų paveikslai. Čia ir jaunutės, skaid- 
drios, naiviškos svajonės, -— pačių skaitytojų poezija. Trum
pučiai, smulkučiai dalykėliai, bet taip suprantami, taip malo: 
nūs dėl to, kad savo sielų aidai.

Atsimenu, kaip pareidavo į Šiaulių gimnaziją ,,Naujoji
Vaidilutė“. Ją mums visada atgabendavo* p-lė Ona Labänaus- 

-——kaitės Atsinešdavo 100 egzempliorių ir išdalindayo po pluoštą 
mums, pfaTinToJūmSv JPorą dienų tęsdavosi darbymetė. Trum
pų pertraukų metu turėdaVi 
išparduoti. Kas pirkdavo ? Pirmiausi 
tės, tačiau žymią dalį išpirkdavo ir vyrėsiiiųjųTęlasių mokiniai, 
ateitininkai. Žinoma. ,,N. V.“ jiems nebuvo taįpS 
mums, moksleivėms. Jie tai darydavo greičiau- f iš didėlio soli
darumo. Nedrąsiai nuslinkdavom ir į mokytojų kambarį, pą- 
siūlydavom—- pirkdavo beveik visi mokytojai, b ypatingai mo^ 
kytojos.

Vaidilutė“, nors pasidarė 
;:./zkiekTfiliinesne^' - tačiau visą laiką ji būvo~^mieĮa ir laukiama;

Ypač neužmirštaniojCräsytoja^Mrd ė^tik^
tosios dvasios duonos ir savo pedagoginiais ir beletristiniais da
lykais,

Bet Štai pernai pasirodė reformuota „Naujoji Vaidilutė“ — 
moterų inteligenčių žurnalas. Ir ji atnešė tokį pat džiaugsmą, 
kaip ir anais•/laikaiss__Smagu sekti jos pažangą. Turėdama aiš
kius JiksĮus ir sumanymus, ,,N. Vaidilutė“ sugebės tapti visos 
mūsų moterii šviesuomenės dvasiniu židiniu. Jos dešimtmečio 
proga tenka tik palinkėti, kad ji nuolat progresuodama eitų su 
laiko dvasia, bet joje nepaskęstų, o tik pasisavintų iš jos tai, 
kas gražu, dora, naudinga, visa pikta drąsiai pasmerkdama.

v

■

ne gautus egzempliorius išdalinti, 
žinomą, pačios mergai-

Vėliau, gimnaziją palikus, „

^aiigį^kaip

t
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Persikelkime į antrą viduramžių pusę ir pasekime žymes
nius įvykius bei dvasios kovas. Tai buvo, kaip ir viso vidur
amžio, nepaprastai- gyvi idėjų ir politinių kovų laikai.

Kluniov kongregacijoj prasidėjęs asketinis judėjimas, pa
traukia į save daug tikinčiųjų. Grigaliaus VII pravestos baž
nyčios reformos šį asketizmą iškelia iki aukščiausio -Jaipsnior~ 
Minios, susižavėjusioms askezės idealu, degdamos religiniu entu- 
ziazinu* veržiasi į šventąsias vietas. Gal niekuomet nebuvo tiek 
piligrimų, kaip tais [laikais. Keliaudavo liaudis, keliaudavo ba
jorai, kunigaikščiai. I Šių kelionių tikslas buvo šventos vietos, o 

^ypač Jeruzalė. Bet atgijęs mužulmorių fanatizmas labai vargi
no ir pykino keliautojus. Ypač neapkentė tų varžymų ir truk
dymų bajorai ir didikai. Ir štai kyla mintis atkovoti Kristaus 
kančios miestų. Kaip j parako sandėlius įkrinta pirmieji ragi
nimo žodžiai į minias. Sukyla visi, kas ką nusitverdamas ir 
šaukdami: ,,pievas taip nori“, iškeliauna į Palestiną. Tai pir
mas kryžiaus karo žygių, kurie prasidėję neužgeso per du šimt
mečiu. Susiranda vis naujų karių, naujų vadų ir-naujų ragin- — 
tojų, kaip garsus pamokslininkas asketas šv. Bernardas Kler- 

_ vietis ir kiti. 
•S ‘ . - • ' - • . ' • ■ . , - 1 ; • * ....

Bet nebuvo šis religinis entuziazmas jau taip nieko ne
drumsčiamas. Tarp popiežiaus ir imperatoriaus degė atkakli 
koyrn Didziojo Bažnyčios reformatoriaus. Grigaliaus, metu si  
kova buvo nepaprastai sustiprėjusi. Mat, jis ■Aukščiausio Įsta- — 
tymų Davėjo vardų norėjo pasaulio valdovų galybę palenkti po
piežiaus sosto visagalybei ir neliečiamybei. Norėjo padaryti po
piežiaus sostą visai laisvą nuo bet kokių pašalinių įtakų. - Bet 
kova buvo sunki. Sukiršinti kunigai, ypač dėl celibato įvedimo ?
ir investitūros panaikinimo, būrėsi į partijas ir palaikė imperatorių. - -- 
Pastarasis gi, jausdamas; kad^galingäsurankisx Bažnyčia, sprun 
ka iš jo rankų ir nebenori tarnauti jo garbės ir kitiems potroš
kiams, griebėsi visų galimų priemonių pavergti ją. Grigalius VII 
miršta ištremtas, bet popiežiai neužmiršta savo pranokėjo dar- 
bų^ir^kova dega, kaip ir degusi. Bažnyčia, nešiodama savy tik- - 
rosios laisvės pradus, negalėjo pakęsti nė šešėlio vergystės ir re- . 
liginių idealų išnaudoųmo abejotiniems tikslams " ....
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- Tų kovų išvarginta visuomenė nustojo pasitikėjimo savo, 
neretai klystančiais, arba tiesiog blogų norų vedamais dvasios 
vadais ir sužiaurėjusiaispasaulietiškais valdovais. Neteko bet 
kokio vidaus ir išorės, atsparumo ir. ieškojo paguodos bei poilsio ^ 
metafiziškojė vienatvėje. Supasaulėjusi ir koviuaižimta dvasišV 

——kija'netaVjo^nėi^aiko, nei noro gilintis į žmogaus/dvasios po- y 
linkius ir minia, paliktafpati sau, ėmė savarankiškai tenkinti sa
vo dvasios reikalavimus. Susiburia manicheiškai gnostiškais 7 
pagrindais religinės organizacijos ir, slaptai veikdamos, bandų 
patraukti protą ir jausmus prie naujo rejiginiogyvenimo. <dos.‘/ 
reikalayp, kad žmonės aukštintų neregimą bažny^s idealą, 
stengtųsi sū Dievu bęndrauti betarpiŠkąi, t. y.; be kunigų patar
navimo., Tuo atsipalaidavę7ni&^7jfežnymbs bendruorųenės, su 
kuria buvo surišti aUtOritetu ir tradicija. jie rengė jai naują pa
vojų: netekti vadovaųjamos rolės religiniame gyvenime ir nu- 
stoti žmoniją jungiančios formos savybių. Tokia situacija, aiš- 
ku, buvo patogi biijoti ivairiems klaidatikiams ir sektoms; Iš 
mums rūpimo laikotarpio ypač yra žinoma katarų sekta, kuri, 
neigdama svarbiausiaskrikščionybėsdog 
čiausio pasmerkimo ir pasipriešiųidio

' " ; į < ‘ . f'. f ’-.č; - ...... ■ .v ■ ■ • ■

Bet šalia šitų Bažnyčios medžio šakose besigūžiančių klai
dų, buvo lemta sušvisti vėl augustinišku grožiu mistiškam sielos 
nusiteikimui. Buvo lemta atverti vidaus pasaūli tuos subtiliuo- 
sius pergyvenimus, kuriais lyg laiptais žmogus kopia yiC aukš
tyn ir aukštyn iki tos būklės, kurią atspėjame iš J' 
ožių: „Kad visi būtumėm viena, kaip Tu, Dieve, m

-_ </ ny v . -° v ■ * . / . ' *..t . , »■ -

jautriausią sielą pirmoji pradėjo bodėtis? tuo BažnyČios ir vai 
- stybės kovų_ riksmu. Ji kaip šalnos paliestas žiedas, užsida

ei M

»1

is

as, verta buvo griež-
■ . ■ * I . ■ *

istaūs žo-
...... iyj^ o '

Tavyje; kad ir jie mumyse būtų Viena.Moteris turėdama

,4

, priemonių. Taip bent buvo Vokietijoje,, .kuri kaip tikr^ 
Bažnyčios ir valstybėskovų sūkury. Vokietijoje., kuriosbene 
daugiausia sūnų krito po šventosios ^Jeruzalės mūrais, kufir karš
čiausiai tikėjo ir žiauriausiai buvo sektų ir įiesantaikošsupopie- 
žiumi skaldoma. Vokietijoje moteris pasiilgo kitokio gyveni
mo ir, nors visuomeninė materialinė būklė dar nestmnia '

__ kaip besibaigiančiais viduramžiais, ieškoti naujų kelių,4 kact■iš'-. . 
vengtų dvasinio ir materialinio bankroto^ ji jau nerimsta. Ir

_ __štai pasirodo pirma pionierė, mistike Hildegarda. . Ji,kaip tri
mitas pranešus aušrą.skelbėmistiniojudėjimodieną.Tastri- 
mitas skambėjo palei Bingeną. Vėliau matysime, kaip mine-

........ saugu nebepatenkmta moteris pasuks šia trimito rodoma krypti
mi ir iš jos lūpų išsiverš liepsna: „Amor ccrucis“.

11
"W”——........

*) Jono 17, 21.
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/ Hildegardabuvopirnioji tų moterų, kuri pajuto vidaus gy
venimo persvaros reikšmę. Su ja prasidėjo mistinis judėjimas 
Vokietijoje. Ši nauja srovė pirmiausia patraukė moferįs ir pa- 
dėjojo^s_žengti pirmuosius vidaus emancipavimosižingsnius. . ' 
Moteriš~čia^asireiškiar^ktyyiai^Jgyja vadovaujamos rolės ji 
kuria ir sudaro mistinės literatūros srovę. Vyrų lupose skam

bėjęs ,,minesangas‘‘ pereina į moterų lupas. Forma ir nuotai- ‘
ka ta pati tik pasikeičia kūrėjas ir meilės objektas. Ir viso to 
pradžioj stovi Hildegarda, - ~

1. Hildesardos auklėjimas ir mokslas.
,.. ■ ■ ■ - o ■ ■ - ■ ■ ■ • •

Gimusi 1098 m. bajorų šeimoje, kuri gyveno Böckelheimo 
pilyje paliai Nahes upę, aišku, turėjo patirti tuo laiku klestėju- 
sios riterių dvaro kultūros įtakos. Nors, tiesa, kad Hildegarda 
šiuo atžvilgiu yra daug laisvesnė už, pav., Mechtildą iš Magde
burgo. Pastarosios raštai perpildyti riterių kultūros dvasia, ypač 
formalinė pusė. Ji visa vaizduoja riterių meilės pareiškimo for
momis: Dievas —- Kaiser, Kristus — Kaiserlicher Junker, siela— 
Frau Königin; viskas vyksta pilies dvare ir t.t. Tuo tarpu Hil
degarda, jei kų panaudoja, tai savaip, kad beveik nežymu. Bet 
vis dėlto ir ji visiškai neišvengė šios įtakos, kurią pajuntame jos 

. pažiūrose į kai kuriuos gyvenimo klausimus. Pavyzdžiui; kad ir 
toks dalykas, kaip ji sprendžia luomų skirtumo klausimą, Ji, 
apie 1150 metus iš Disibodeno, perkėlusi moterų atsįskyrėlių .ko- 
loniją/kurios ji dabar buvo viršininkė, į Rupertsbergą, ir parū- 
pinusi jam pilnas savarankiško vienuolyno teises, paliko ir net 
sustiprino aristokratišką charakterį ir manė tam turinti pagrin
do, nes, jos nuomone, nieks savo visų gyvulių nelaiko viename 
tvarte ir vienoje bandoje... nes mišinys keltų tik neapykantą, jei 

y’7^raųkštakihiės_turėtų bendrauti su paprastomis .
Tiesa, kad Hildegarda trumpai tebuvo namiškių tarpe. Vos 

”7 septyneriems amžiaus metams sukakus^jTbuvo' atiduotaTauklėtF 
Sponheimo grafaitei Juttai, kuri, pagal šv. Benedikto duotąsias 
taisykles, gyveno kaip atsiskyrėlė ant Disibodeno kalno, netoli 

. benediktinų vienuolyno. Iš ten Hildegarda jau nebegrįžo, nes 
kaip dešimtasis kūdikis, pagal Senąjį Testamentą, buvo paskir- 
ta Dievui tarnauti. TaigT, rodos, dyaro gyvenimas neturėjo 
laiko persunkti ją savo papročiais ir tradicijoiinsyėĮįes ir nebuvo 
gy venimas įvairus tokių provincijose išmėtytų pilaimų^JJęt ne - 

/ žiūrint to, jaunutės mergaitės sąmonę turėjo pasiekti šis tasTis^ 
aukštųjų luomų gyvenimo, turėjo įsiskiepyt viena kita mintis, 
viena kita pažiūrą įmesti savo grūdą. Monotoniškas pilies gy
venimas vis dėlto suvirpėdavo nuo didesnių krašto ar gyvenamos
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apylinkės sukrėtimų. Pavyzdžiui, ir Hildegardai, einant septin- 
• tuosius metus, 1105 metais, imperatorius Henrikas IV buvo su
imtas savo sūnaus ir kalinamas Böckelheimo pilyje, kurios vir- • « • ■ ’ . • ■* .
beno per Kalėdas ir, kadangi jis buvo popiežiaus iškeiktas, nė- 

maldosedä
m. viešai atsižadėjo imperatoriško -vainiko sūnaus naudąi.Netru- 
kusV mirė, bet tik„ penkeriais metaikTvėlt
kūnas buvo perkeltas į Speyero katedrą. Jaunutė Hildegarda visą 
tai stebėdama, užjautė senam imperatoriškam kiliniui. Jaunos 
mergaitės dvasioje kyla susidomėjimas tokiais dalykais, kuriuo
se vėliau ji patardavo Bažnyčios ir pasauliečiams valdovams.

Tai vienas stmbesniųjų įvykių, bet* galimas daiktas, kad 
pilyje netrūko ir mažesnių tos ar kitos rūšies įvykių. Ir šiaip 
pilies viršininko šeima tikrai kad nebuvo svetima savo luomo rū-. 
pesniams. Be to, ir grafaitė, atsiskyrėlė Jutta, būdama bajorė, 
vargu är galėjo turėti kitokias pažiūras, negu kitos jos luomo 
atstovės.

* Bet jeigu kalbėti konkrečiai dėl to daromo skirtumo tarp 
aukštakilnių ir paprastųjų vienuolyno seserų, tai galima manyti, 
kad šito reikalavo praktiniai sumetimai. Mat, bajorės ateidavo 
vienuolynan, turėdamos tam tikrą išsilavinimą ir atsinešdavo

" reikalingą išteklių pragyvenimui. Tuo tarpu liaudies atstovės .. 
teturėdavo, kad ir darbščias bet visiškai bemoksles rankas. Iš 
čia darbo pasidalinimas, pareigos ir teisinis Skirtumas. Norint 
šio skirtumo išvengti, būtų reikėję daug darbo ir sumanumo, ir 
laiko, ir kažin kas iš to būtų išėję, ’ Todėl nenuostabu, kad 
Hildegarda neima Širdin dėl to jai daromų priekaištų ir palieka 
paprastoms seserims tik antareiles vietas, kur jos, kad ir nebū
damos tikromis seserimis, gali dievobaimingai gyventi.

Bet Hildegardos^ išauklėjime luominis auklėjimas maža ,te-
“ turi reikšmės: svarbesnis bus religinis, kuriame glūdi to jos at- 

sparumo paslaptis, kuriuo ji pasižymėjo visuotino pakrikimo ir 
disorientacijosmehi, kada net kunigija dalinosi partijomis, pa
laikydama čia popiežiių čia imperatorių. ——

Hildegarda jaujšeimoje patyrė šiltą religingumo srovę ją 
apsupusią. Jos motina, Mėchtilda, gyvendama tokiame nuošaly, 
koks buvo Tlöckelheimo pilis, buvo laisvą> ąuo įprastų riteriu 
dvarams pramogų ir galėjo visą laiką paskirti vaikų auklėjimui. 
Hildegarda, būdama jauniausias kūdikis, be to, silpnutė ir labai “ 
nepaprastą dėl pasireiškusių joje pamaldumo ir kitų, motiną 
gązdinančių, keistų reiškinių; patraukė vis^anoUnos-^demešiT

Bet nepalyginamai daugiau Čia sveria jau aukščiau minė-
--- - toji ^ponheimo grafaitė Jutta, kurios globoje Hildegarda išbuvo

tuosius metus, 110-5 metais, imperatorius Henrikas IV buvo sur 
T v

šininku buvo Hildegardos tėvas Hildebertas. Imperatorių atga-

jonet per metines šventes nei prie šv. sakramentų, nei pa -
lį/Taip kalinamas pagaliau nusileido ir 1106

a

4

b'
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nuo kūdiky stės iki tris des imt astuonių amžiaus metų, t y.,, „ iki 
jurtosmirties^po kurios ji tapo Disibodeno moterų kolonijos vir
šininkė;'-Toji. dievota moteris padėjo pirmuosius pamatus toli
mesniam Hildegardos dvasios pietojimuisi. Tiesa, Juttanegalėjo 
to darbo atlikti metodingai, nes pati nebuvo metodingai auklėja
ma, taip kaip ir visoj tų laikų jos luomo moterys, bet meilė ir 
prisirišimas prie savo jaunutės dvasios dukters turėjo pasitai
kančias spragas išlygintr ir vesti jaunuolės žingstnuš religijos ror 
domu keliu. Įdiegti i jos širdį gražiausius Dieyo ir artimo meilės 
daigus. Be to, daug čia pagelT “ ““ ~~
kurią atsiskyrėlės gyveno.

- Visai kitoj plotmėje atsistoja metodingUmo klausimas, pa 
lietus Hildegardos mokymą, kur pirmąja mokytoja irgi buvo Jut
ta, kuri, kaip metodingo auklėjimo, taip, pagal tradiciją, nepa
žino irmetodmgo-mekvmosb , ——r_ __V.' *• ‘ ■ • x . - ■ -  —.   __

Tų laikų papročiu didikų mergaitės tebuvcr4iek~pamoko

11

mos, kad tik mokėtų elgtis geroje draugijoje. Mokslo programą 
Sudarė tradicijų nustatyti dalykaiFelgimosi menas, muzika, rank
darbiai, šiek tiek lektūros ir rašto, nors pastarasis dalykas ir ne
būtinas. Vis dėlto žinome daug moterų mokančių skaityti ir 
net raštingų. Pastaruoju dalyku jos net pralenkdavo vyrus karius 
nes, kaip žinome, vyrui daug garbingiau buvo stabmeldžių odoje 
j’andus žymėti, negu būti pergamento skriba. Ši tradicinė pro- 
grama beveik visada buvo išeinama namie, nes jai ir nebūtina 
kokia nors mokykla. Žinoma, stipresnio intelekto moterys ban: 
dydavo kartais veržtis už tų tradicinio mokslo ribų, bet tai te
buvo retenybės ir vis tiek, metodingai išmokslintų moterų beveik 
nebuvo. ' -y. ; • •. 2

Taigi, ir Jutta, būdama tokių moterų atstovė, negalėjo su
teikti ir savo mokinei metodingo lavinimo. Pradžioje buvo mo
komasi to, kas reik alinga vienuolyno gyvenimui, p a v., psalmės, 
giesmės ir k. Tolimesnio lavinimo programa turėjo būti daug 
platesnė. Šalia rankų darbo — verpimo, siuvimo, audimo, ir ki
tų -y. turėjo būti skaitoma Biblija ir kitoki religiniai ■ raštai. Ma
tyt, ir skriptūra nebuvo pamiršta, nes Hildegarda ne tik skai
tyti, ką tikrina šv. Bernardui ir vienuoliui Vibertui, bet ir rašyti 
mokėjo; Apie jos raštingumą kalba jos vienas biografas, Teo- 
dorikas, ir ji pati užsimena keliose savo raštų vietose. Tą pa
tvirtina ir viena miniatūra ant senesnio Viesbadėno kodekso, kųr- 
riame randasi svarbiausias Hildegardos veikalas ,,Sciviass’. Ten 
ji sėdi ko jas pasirėm usi ant suoliuko» ant kelių raąomą lentelę pa
sidėjusi ir užrašo savo regėjimus. Hjldegąrda buvo kiek pramo
kusi ir lotynų kalbosyartödayo^reitöiingiausius žodžius, ir su
vokdavo perskaitytą tekstą^ ;Wt savo vaštų galutinai redakcijai 
reikalavo prityrusio latynisto, kad tasai jos primityvius nelygius

*■ « • * • ’ • * '\vx V *!*. . t • • . ' * ' . * - ’■ S t * . •
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išsireiškimus apvilktų raštams tinkama forma. Bendrai paėmus,, 
tai Hildegardai, ęiatyt, nebuvo jau tas rašymo menas tiek įpra
stas, nes regėjimus užrašinėti ji reikalinga buvo pagelbininkių,. 
kurių pasirinkdavo iš: savo dvasios dukterų tarpo.

Tai tiek dėl lavinimosi, dėl formalinio mokymosi šono, ku
rį erudicija vis dėlto viršiją. Hildegąrdos erudicija, sulyg anų lai
kų, nepaprastai turtinga. Aišku, čia turėjo daug reikšmes jos 
įgimti gabumai, kad ji sugebėjo pasisavinti nemetodingai teikia
mų medžiagą ir sudaryti stiprų pama^N^ėsi^amllitoaiėsT^a^ 

■—“mokslininkės-filosofės ir medikės veikimui.
: ... ’ •' ’ • v . . . . ‘ ‘ .

Taigi, Hildegąrdos išmokslinimas nėra jau taip visais atžvil
giais pakankamas, bet visus trukumus išlygina su kaupu šv. Be
nedikto regulos poveiky subrendusi asmenybėj sugebėjusi Įgy
tuosius turtus išmintingai saistyti. ' ; ". ..... --——r-.

v;.? ’. (? d) ~ ■

„Naujosios Vaidilutės“ 1O-ties metų 
gyvavimo apžvalga

. * , r k t . — t

, " E: Balčiūnaitė

Šiemet sukanka lygiai 10 metų, kaip pasirodė pirmasis 
,,Naujosios Vaidilutės4‘ numeris. 10 metų, palyginti, nedidelis 
ląiko tarpas, bet spaudos darbe jis yra kur kas didesnis ir reikš- 
mingesnis.

Šio laikraščio, „Naujoji Vaidilutė“, pasirodymas nebuvo 
visai netikėtas ar pripuolamas. Ta mintis, leisti atskirą, mergai
čių reikalams skiriamą, laikraštį, jau nuo senai brendo jo pir
mųjų sumanytojų ir leidėjų mintyse, kol pagaliau tas jų noras 

zbuyo realizuotas —“laikraštis išleistas ir pavadintas „Naujoji 
Vaidilutė“, Mergaičių^moksleivių laikraštis. _

Pirmasis „Naujosios Vaidilutės“ n-ris išėjo 1921 m. gegu
žės mėn. 22 d., kaip tik prieš vasaros atostogas.

Moksleivėms mergaitėms ,,Naujosios Vaidilutės“^ pasirody- 
mas buvo didelis ir malonus siurprizas, daugelis jų dar ir da
bar maloniai prisimena tą įspūdį, kurį joms padarė pirmasis 
„Naujosios Vaidilutės“ n-ris. Ypač jas džiugino tas, kad „Nau
joji Vaidilutė“ žadėjo jas ir toliau lankyti.

Kiekvieno darbo pradžia yra sunki. Sunki buvo ir „Nau
josios Vaidilutės“ gyvavimo ir darbo pradžia. „Naujoji Vaidi- 
lutė“ pradėjo savo egzistavimą labai tyliai ir kukliai. Ir toliau, 
rūpestingai prof. iDjoyy^aįęio globojama, ji pamažu augo ir stip
rėjo; Šiemet, sukakus jai Iygiay-10 metų, ji jau jaučiasi visai 

* ■ •’ 1'. ' . ‘
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, stipri ir .pateisinanti savo ęgzistavim 
Vaidilutės“ 1-jj dešimtmetį, manau,

’ •• 1,

tiek ir į jos praeitį; pačią darbo pradžią, tolimesnį vystymąsi,
augimą ir stiprėjimą.

„Naujoji Vaidilutė“ negali pasigirti, kad ji visada turėjo pa

ri. Tas nė kiek nenuostabiu-

1 » . \ . . * ’ ‘ ■

kankamai bendradarbių ir rėmėju ir buvo visada vieno daistip- 
TjNmnošiūsNVaidilutės^l ■ - ;  7------ ;---- ;    . t ' 1 • t> . ' •' ’• <

mas prasidėjo anais* visai mūsų tautai sunkiais laikais» . 
J. "• ■ i'' •' •* ’ . - - . ”* * ■ < ' — -- ~ -v ... .

Nuo 1921 m. iki 1923 m. Naująją Vaidilutę“ leido pats 
prof.Pr.Dovydaitis. Jis tada buvo ir redaktorius ir leidėjas, 

\č;dif-1s®ąlpsiiįų- rašytojas, ir administratorius. ;
Pavarčius pirmąjį „Naujosios Vaidilutės“ n-rį,krinta į akis 

pats 
Tik

C

vienas dalvkas, k:’•*/ 7 . . ad beveik pc► visais straipsniais yra tas
parašas jPr. D. (taip pasirašyttavo tada ;prof. Dovydaitis)

r

1

J 
į

Vienas straipsnis ir porą eilėraščių yra kito autoriaus. Nejučio
mis kylaklausimas: iš kur tiek energijos ir patvarumo sėmėsi ta 
darbščioji bitutė? Bet vien darbo • dar buvo maža. Reikėjo ir ■ 
lėšų* Reikiamas lėšas pirmąjam n-riui irgi teko pačiam leidėjui 
imti vien iš savo kišenės. Taigi,. 1-jam „Naujosios Vaidilutės“ 
numeriui jos leidėjas paaukojo ne tik darbą, bet ir sąvo ištek
lius. „Naujoji Vaidilutė“ negali pamiršti ir nepaūiirš savo gera- ; 
dario ir globėjoyprpf. Dovydaičio nuopelnų, patirtų per visą 10-tį 
savo gyvavimo metų.

pirmaisiais savo padėjėjais redaktorius pasirinko gimnazi
jų kapelionus. Jiems siųsdavo po tam tikrą „Naujosios Vaidilu
tės“ egz. skaičių, o jie platino ją moksleivių mergaičių tarpe. 
Laikraštėlis labai patiko mergaitėms ir greitai 1-sis Nr. išsibai
gė, nors buvo išleista 1000 egz. i 
6 auks^ Sąsiuvinio dydis 64 pusi. 2 
pačių metų gruodžio mėnesi,

^^šhmjantiejF&lėdu atostogų klierikai. Atspausdinta jau 1100 egz. 
Atskiro sąs. kaina, atsiimant iš redakcijos 10 auks., b iš kny
gynų 2 Oauks. f:?''.. *- '

Taigi, 1921 m. išėjo tik du sąsiuviniai is 170 puslapių.
4- sis sąsiuvinis išėjo jau 1922 m. Jo kaina moksleiviams, 

atsiimant iŠ redakcijos, 8 auks , knygynuose, 15 auks. Spaus-— 
dinta 1100 egz.

5- sis (paskutinis 1921—22 m.
10 dieną. Atskiro sąs. kaina 12 auks. knygynuose 25 auks. Spaus
dinta 1100 egz. c -

Nuo 1922-—23 m. „Naująją Vaidilutę“ redaguoja prof. Pr. 
Dovydaitis, 0 leidžia jau speciali „ Naujosios Vaidilutės“ leįdi- 
rfio komisija. Kas ją sudarė — žinių neužsiliko. Tik viena aiš
ku, kad ir tada prof. Dovydaitis buvo to-4aikraštėlio „spiritus

gė, nors buvo išleista 1000 egz. Atskiras sąsiuvinis kainavo 
3^ąs. 106 pusi, išėjo tų 

prieš Kalėdas. Jį išvežiojo va-

sąs^ę46 pusi, išėjo birželio

t
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z' movenį\, 1922—2^^ iš 340 puslapių. Al- :
skiro numerio kaina 1 litas. Knygynuose 2 lit. Spausdinta po —

■■ 1100egz. 7'v-ä L ’
Ä 1924 m. išeina a sąs. iš 252 pusk Atskiro sąsiuvinio kai-

- na ta pati kaip 1922-—23 m. Prenumeratos kaina moksleiviams
’ leiviams 10 litų. \ L/L.' ■

p

„•Naūįoįi V aidilųiė“ per 10-tie s metų laikotarpį

daguoja dar prof. .Dovydaitis, o 4 ir 5 sąs, jau p. St. Paliulytė- 
Ladygienė. Redakcinę komisiją sudaro: J. Laurinavičiūtė, Aid, 
Stalioraitytė(dabar p, Dobrovolskienė), P. Orintaitė. Admini- 
struoja K. Jonkaitytė. Kaina ta pati. Leisdavo 1200 egz.

^7 ^19^ sąs. iŠ 184 puskRedaktoriusir
leidėjas, p. St. Paliulytė-Ladygięnė. Redakcinę komisiją sudaro: 
J. Laurinavičiūtė, Aid. Stalioraitytė, P. Orintaitė ir O. Kulvin- 

■ - skaitė, Administruoja a Em Lukošiūtė. Atskiras numeris kainuo
ja 1 lit. 50 et. .

1927 m. išeina 8 sąs. iš 216 pusk Pradžioj redaguoja p. St 
Ladygienė, p 7 ir 8 N. N. redaguoja jau J. Laurinavičiūtė. Re
dakcinę komisiją—sudaro:. Aid. Stalioraitytė, P.Orintaitė ir A. 
Sereikytė. Administruoja St. Tulabaitė. Leidžia po 1500—2000 
egž. Atskies n-ris 1,50 lt. " k

1928 m, išeina jau 12 sąs. iš 336 pusi. Nuo antros metų 
pusės redaguoja Am. Mažyly.t ė.' Redakcinę komisiją sudaro: J 
Jatulvtė,

•A. • .* ■ 7 . *
J. I)rungaitė, Iz. Matusevičiūtė<ir_A^ Sereikytė. Ad-
j a A;g. Barstytė. Leidžia po 2000 egz. Kaina nietamsTLO^
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31 m. išėjo 55 sąs. iš 2408 pusi.
o dabar žurnalo, padėtisf kaip ir visų

II

F

litų.; moksleiviams 5 Jit. Atskiras n-ris T litas, Užsieny dvigubai. 
'V 1929 pn išeina 12sąs. iš 214 pusl. Redaktorė ir redakci 

nė komisij a liek a ta pati. 7 Administruoja St. Pletky t ę. Kaina 
ta pati... ’ >.<; ■ /■■ v'7,' ■...^7—“

1930 m. išėįna 12 sąs."iŠ' 348 pūsi. Pirmąjį pusmetį reda
guoja Mažylytė. Administruoja St. Pletkytė.

1930 m. II-jį pusmetį „Naujoji Vaidilutė“ padalo1žymią
v T v ’ : t 1 • • ' " - ’*T-- v v • • ■ '*• . ■ .r ’' t f V > ''pražangą Tg mergaičių moksleivių mkrasno virstą inMOflenrių - 

moterurmėne^iniii žurnalu. Įvedamas naująs^praktiškas „Vainų 
Židinio“ skyrius. Visais „N. V.4‘ redagavimo ir leidimo reikalais 
pasiima rūpintis ^Ateitininkių Taryba. Redaguoja J. JątUiytė. 
Žurnalą sėkmingai administruoja A. Sereikytė. Materiali žur
nalo pusė žymiai pastiprėją. Kaina lieka ta pati.

Ir šiais, 1931 m., žurnalą redaguoja J. Jatulytė. Admini
struoja E. Balčiūnaitė. Eina kas mėnesį 48 — 64 pusi, dydžio. 
Spausdinama 2000-egz. y

- Iš viso nuo 1921—19<
Finansinė laikraščio,

kitų laikraščių iF~žurnalp, kurie verčiasi be jokių pašalpų, ar 7 
paskolų, buvo nepavydėtina. Dažnai „N. V.“ leidimą paremda
vo ir redaktoriai (prof. Pr. Dovydaitis, p-lė Amelija Mažylytė).

Naujoji Vaidilutė44 per šiuos 10 metų yra nuveikus, 
perplatu būtų pasakoti. Tai yra ištisa jaunosios moterų kartos 
gyvenimo eiga. Užtenką, manau, jau ir to fakto, kad „Nau
joji Vaidilutė“ tikrai stengėsr4?oUi<moters sąmoningumo, aūklė- 
jimosį reikalą. Šis žurnalas visados sekė gyvuosius lietuvės tiio- 
tėrs reikalus, budėjo didžiųjų idealų sargyboje. „N. Vaidilutės4' 
vaidmuo, suvaidintas moters auklėjimosi ir visuomeninio gyve 
nimo srity, yra žymus ir svarus; Ir dabar- mes dar tebegyvenam 
„ N. Vaidilutės“ paskleistų idėjų įtakoj, todėl sunku tiksliai nu
sakyti jų reikšmę. Gyvenimo į žodžių formules neįglausi! — 

„Naujosios Vaidilutėj“ redaktoriai, bendradarbiai ir admi- 
nistratorės dirbo, neapmokamai. ■ -

Dabar žurnalas jaučiasi gana stipriai. Turint galvoj, kad 
idealizmo ir pasišvenimo ir toliau nestigs, geros valios inteligen
tams katalikams, tai galima drąsiai4 pasakyti, kad „N. V.“ iš
gyvenusi vieną dešimtmetį ir įgijusi gyvenimo praktikos, drą- 

■ * ’ * ■ * ' . Jt ___ ‘ __

šiai gali pradėti naują dešimtmetį. Juk „Naujoji Vaidilutė44 yra 
vienintelis Lietuvoj inteligenčių moterų žurnalas. O argi gaiv
int eligentė moteris likti be savo laikraščio ar žurnalo?

Sėkmingai užbaigusi I-jį dešimtmetį ir žengdama į II-jį 
savo gyvavimo dešimtmetį, „Naujoji Vaidilutė“ pasižada ir to
liau skiepyti žmonėse žmoniškumo, pasiaukojimo, Dievo ir ar 
ino meilės jausmus. Šventajai Apvaizdai padedant, tuos savo 
pažadus tikrai išpildys. —_ _

■•*... * ■ - *• ’ . -k »— » ■ , . ' • • > <

■ .. . ■■ ¥ . • ‘ ’ ■ _ ’ / ‘ '■ : . ■ ' >

* . ‘ ‘. ' -' . • ■ - ■ . . . . .
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Laiškas „Naujosios Vaidilutės“ Redakcijai ir 
Administracijai

Z " Miela „Naujoji Vaidilutė"!
-5

Jau kuris laikas, kaip nebeatspėjų paremti tave savo pluiv 
ksna. Ir net šiam Tavo dešimties metų sukaktuvių sąsiuviniui 
neišgalėjau parašyti savo atsiminimų nė eilutės. O betgi Tavo, 
„N. Vaidilute“, egzistencija ir siekimai man ir šiandien rūpi ne 
mažiau^ kaip ir prieš dešimtį metų. Tą mano Tavimi rūpini
mąsi, neatspėdamas kitokiu būdu, noriu parodyti bent Tavo 
materialinės egzistencijos reikalams pasiųsdamas čia drauge pri
dedamąjį Lietuvos Uanko kanknotą, kuriame tarp kita ko, yra 
ir atvaizdas kuklios lietuvaitės su darbo, taurumo ir stiprumo 
simboliais. Ugdink, ,,Naujoji Vaidilute“, šias dorybes Lietuvos 
moterų naujojoj kartoj ir toliau vaisingai varydama prieš 10 
metų savo pradėtąją vagą.

Tiek teatspėdamas tau palinkėti Tavo sukaktuvių proga, 
ir tuo būdu tegalėdamas prisidėti joms paminėti, lieku ir visuo
met pasiryžęs Tau tėviškai padėti.

' Pr. Dovydaitis
Kaunas, 1931. V. 28. -

■»

1»

Padėka
_  * o

• *
* * *

,,Naujosios Vaidilutės“ Redakcija ir Administracija nuo
širdžiai dėkoja didžiai gerbiamam profesoriui Pr. Dovydaičiui 
už gausią 1000 litų auką. Tai yra ne tik didelė materialinė, bet 
kartu ir svärbi moralinė parama, kuri visada skatins ir lengvins 
mūsų darbą. ~~

Taip pat esame labai dėkingos už nuolatinį rūpinimąsi 
„N. V.“ reikalais, už tėviškus paraginimus ir padrąsinimus, ku
rie mums būdavo visada mieli ir_brangūs, nes jie rodė, jog „N. 
V.“ Įsteigėjas pritaria mūsų užsimojimams,

„N. Vaidilutės“ Redakcija ir
„ “ Administracija.

•i •

Redaguoja J. Matutytė — • — Karo cenzūros leista »
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f ilosofijos Žurnalas. Redaguojaprof.Pr.Dovydaitis. Xmetai, 2 jtr, M 
AugustinolöOO m.mirties sukaktuvėmspaminėti.

TURINYS:Dovydaitis,'PT.,Sv.Augustinoasmenybėsmodemumasirjo 
filöjofijös aktualumas ^-145^-183 p.;—7 7?ėinysy M., Šv, Augustinopsicholo- 
ginė« pažiūros — 177--183; — Kuraitis, P., Šv. Augustino gnoseologinės pg-

H

i

*

II

•' ‘ ’ ■ ' . , _ •_ * ’ *■ ■ “ * .U. * ’.’*** *»• "• ’ ‘ ‘ ‘ *r * ’ f -■ w- ” * * * ’* ♦ .* ’*
* . ’ . w f ' ■ ,? , . . ■' . ■ . ’ ■ * * .. r- * - w * »' ., ‘f. *■ •. • s *\ *

Ttegilijos mokslo laikraštis. Redaguoja prof. Dovydaitis. VII« 1930 fn.
y Anwänder^ A., pįgonylses religijos šv. Augustino knygose

>,įApie Dievo yalMyį^*.; 49^—68 p^ < Dovydaitis, Pr.^ ■ šių -diemi mokslo per- 
^itorientavimas kai dėl žmogaus prigimties praeityirdabarty—- Į—18 p. 

' 'Trumpesni straipsneliai ivairiais Šių dienų mokslo |škėliainaiS klausimai: M 
Pasaulėvaizdžio religiios .santykiai žmonijoi istorijoj 104-^108 p.;_ 2) 

; Dar apie Ųr‘ą i£.Uvapų --Ä 108^111 p.? 3) Meggido kasinėjimai ir jų
■ '110^Radiniai Naujas dokumentas iŠ Senųjų Rytų .7—•' 114-«-*

118 p4 ĄSenajame Testamente —-119--120 p.; 6) Su^ 
gavimas per veidą teikiant sutvirtinimo Sakr. ir šios apeigos paralelės reMK

~ gijos beii-- 120—122 ,p.; 7) Išųip, atrodė Kristus?
<Iš mokslininkų gyvenimo ;-^^atb|Įę^/^^-*?lW p.;
piečių religijos kultūriniai istoriniai santykiai 19-*-29 p.; Šilkarskis, Vl.? 
Adolfas Harnack’as ir jo pažiūros ..(■ \krąl$č^ Dasdi?-
riditis, A.r Šv. Jono Kantijaus pamokslas V^autųi ^

> Dathšierni RySventiejuakmėjis Senųjų Rytų kultė; Religijų istorijos studija
*>IĮ

SIGAILĖSITE,
jei visos skaitysiteirsavobesimokantiems vaikams, 

y broliams ir sesutėms išrašysitejaudvidešimt metų
i

* v- A: tFl Sri- ** $-.W --7/-WpWĮ’• w

M

£

. •. ■

ktirš su^kiek^ėnušąsiuviniuduoda nemokmną 
ĮOps. „GAMTOS DRAUGO« priedą ir daug nmtų 
straipsniųiŠpedagogikos/^mokslo^literatūrosir 
pasaulėžiūros sriįčitg, plačiai
•H- ‘ i ,

.................

L

i.

b

■i'z;-<;UBienyrew.' 20 » - W j 
y. į. y: t (mpksieiviamsperpuspigiau)

J?ATEITIES« Redakc. ir Administr. adr.:
/ įi Maunas*> Laisvės AL V <; '
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Atvertęs vienuoliktų savo gyvavimo metų naują lapą, 
vienintelis Lietuvoj inteligenčių moterų mėnesinis žurnalas

1 • r - ’ ' . ’ B' 7" " , ■ ' - ' *  _ J- * ‘ , 1 ■ ’ • » ■

e

pasidarė įdomus ir skaitytinas ne vien lietuvei inteligentei, 
bet ir kiekvienam geros valios inteligentui katalikui. Dar 
nevėlu užsisakytt lr šiems 1931 metams. >
T Adresas: ^Naujosios Vaidilutės“ ad-

t

Kaina: met. 10 Iii,

t
» ’ - . - ° - ' * 1 V* 4 ę* . ’ •

—- t- - 

t

UI

VISI DŽIAUGIASI,
kuriuos lanko mėnesinis literatūros, mokslo, visuo-
menės ir akademiškojo gyvenimoliteratūrosžur-

—-2_ nalas »ŽIDINYS11, kurs geriausiai atatinka lietuvio 
inteligento reikadavimus, ■ /

IR NIEKAŠ NESIGAILĖJO —<
tą žurnalą užsisakęs

o tuo pačffifjr susidarytų jam dar daugiau gallmu

tą žurnalą užsisakęs. Bet „ŽIDINYS“ nori, kad J 
1931 metais jo prenumeratorių eilės dar padangai, 
o tuo pačitn ir susidarytų jam dar daugiau galimu- i

\ mų tenkinti Multunngo žmogaus reikalavimus. J 
‘ *'■ • —- i. ’ i.V«,1" ' ’ -•’■■ \<"ä • .^k. uMBk ■ A J. A, ” ~ 1•T

Prenumeratų kaina: met. 35 lf. pušm. 2O lt
v prad. n^kyktų mokyt „ 30« „ 15 lt

' Adresas

Dar nevėlu siųsti jam prenumeratą 1931 m.
v prad. mpkyklų mokyt „ 30 „ ’ „ 15 lt

Adresast MZ.dinys*\ Kaunas, Laisvės Al. 3.

^<ž>
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r
I w
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KVMĮM

*3

• i • . ■<;. >». v. ■ . ■. jto. *v-< * . *

įr. Smagu ir naudinga skaityti F 1 -* %O _ e

įdomias, lavinančias irvvaizduotę turtinančias knygas, Dėl lakios 
fantazijos Jules Verne’o ir Mayue Reido kūriniai yra jaunulio dau* . 
giausia skaitomi. Naujausi lietuvių kalba tų autorių veikalai yra: 

dūles Vorne’o Už 20.000 metu ir ' 
Maine Reido Kalnas At«WlF^Wt* t " 

Į Abi knygos daugiau kaip po 200 pusi, kaštuoja po 3 lt 
L Reikalaukite visuose knygynuose. 
Wb k 

, - *-? ** .

**
į-W»!<|i
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