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Maujoji Vaidilutė
♦ €. , - " •»

MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

6-7 Nr. 1931 metų Biržėiio-Liepps. mėnesio “ XI m

1. Girdžiu...
J. Drungaitė.

Girdžiu kaip vaisius tyloje bręsta, 
Kaip varpoj skamba aukso grūdas —- 
Ir vėl jau žemė kaitroje skęsta 
Vos tik pavasariui pabudus.
Ir protuos vaisius, ir pro tas varpas 
Pusiau geltoni jau lapai byra.
Juodi Šešėliai saulę iškarpo, 
Stagarai; šakos trupančios styro. 
Ir tavo lūpos tartum iš bado 
Byrančius žiedus nuo žemės graibsto. 
Žiedus, kuriuose džiaugsmo nerado.. 
O ten iš tolo liepsnoja pilys, 
Liepsnoja bokštai amžino ledo.
Ir skruostai Šąla, 
Ir lūpos tyli...
Taip išbadėję — džiaugsmo nerado.

2.

Nesuprantu, kilnus praeivi, 
Kodėl sustoji prie manęs,

— Kada viena susidumojus v 
Ilgiuosi dar pasaulių neregėtų, 
Dangaus ugnies
Ir žemės gelmėse aistrų?...

Tos gėlės, kur anjt Tavo tako 
j__ Taipblankios.

Ir nieko man jau nepasako.

3
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Matei kaip dega ledo pilys
' Kai dūsauja šiaurys — 

Liepsnoja amžinai ir tyli — 
Kurčia taip ir mana Širdis.

Prisigl3udžiaiFpTte~švenlo muro, ~ 
Ir vieną kelią težinau:
Ne žemę, ne žvaigždes, ne jurą,

- . ' — .................................» _ . . , ■ ’ - . ’ . . ■ - r . Ä -

6
II»!

Eleonora, Inčiūrienė*)

1. Atsisveikinimas su tėviške

Mes dvp seserėlės, kaip baltos lelijos, 
išplauksi™ per svietą, kur niekas nežino.

_ t r , "

Viena jūrėm plauksim, kita purvan brisim, 
bet tokių dienelių jau nebeišvysirm

iiLinksmai čia užmigom močiutės dvarely, 
kur skraidžiojo, dūzgė bitutės sodely.

. • , • , ■ • ' ‘ ■ ■ • k . •

Sudiev reiks sakyti, reikės išvažiuoti 
nebus kada verkti,' kada aimanuoti.

Tik gaila močiutę palikti nameliuos - 
viena liks kas žiemą, kas vasarą žalią.

•v • • ; ' ' ' ■ . - "

*); Čia spausdinamų eilėraščių autorė Eleonora Inčiflrienė yra
- trijų dukterų ir keturių sūnų motina, 60 metų moteris, gyvenanti 

_ Troškūnų valse., Vidugirių vienk. (Panevėžio apskr.). PoetaS Ka-
zys Inčiūra — jos jauniausias sūnus. Žiluiė autorė vos prieš keletą 
metų tepradėjo sudėt daineles — eilėraščius. Pirmas jos kūrinėlis 
„Šimonių girioj po 37 metų‘!, rodos, 1928 m. pasirodė „Ryte“. 
Dviem jos dukterim emigravus i Argentiną, liūdesys ir sielvartas 
atsiliepia ir daugumo jos eilėraščių nuotaikoj. Vytauto Didžiojo 
metais Eleonora pramoko rašyti. Turi parašius ir p»prą-^wz0sTnio- 
trupų, bet visur ji lyrikė, liaūdies^jlainą^motyvų saugotoja ir liu- 
dininkė. Žted?/

4



Gal nebus kam paduot šalto vandenėlio • 
palangėmis ūžaus tik - vėjai palelė* ■ 

. ' , ** S . • * * * ' ' ' ' „ - • ■*■

"|r '■

Sudiev Sakyt reikia sudiev, brangi m; 
paliekame vietą visiems čionai ramią— 
* ~    - .  — ■. «- i - . _• . ■ ■ ■ G .

Karai čia užėjo, reikėtų kovoti, 
bet ištremia, varo dalužė besotė.

■ ‘ , . • » ........ ’ _ , . ’

Dar kartą nueisim ant tėvelio* kapo, 
kai tyki dienelė, kai nejuda lapai...

T ė velį pašauksime. žodžiais našlaičių — 
te ašaros ryto rasa pasikeičia.

. , .. , ■ Ö. ♦ . t

O kai žibės rasos šviesioj šienapjūtėj — 
minės: dvie seselių grėbėjų čia būta.

2. Jaunystės karalaitė
I v

Jūs, mano dienelės, taip branginu jus 
iš kvietkų gražiausių pinu vainikus.

Tai krintaraselė nuo. rūtų žalių.

Iš rūtos, ir rožės, 1elijos baltos —
esu aš mergaitė širc• ■ ’ *■ L

Ėjau aš į sodą ank

lies nekaltos.fa , , "

sti takeliu,

Aš imsiu, purensiu gėlių loveles 
ir sėklų gražiausių prisėstu į jas.

; 4 "• •’ ’ ‘ - J; J. • ■' ‘ ■

• - • «►

Prisėjau — išskleido žiedeliai lapus, 
paleido j sodą gardžiausius kvapus.

Aš vaikštau, sustoju, atgal pažvelgiu 
lik maišos, tik sukas būreliai drugių;

Daržely ir sode, tėvelių laukuos 
p ati sau dainuoju, su savim Šnekuos.

* ■ r >

Lelijom ir rūtom supyniau kasas,
Ar dalią' gražesnę kas;irran~bęsuras7

5



Žydėk, vainikėli, ant mano galvos, 
žibėki, žiedeli, ant rankos baltos.

Žiedelį nupirko motulė sena, 
vainiką nupynė jaunystė mana.

3. Tu, saulute, nebešvietl 
. ■ ‘ r>' * » * .

Tu, saulute, nebešvieti, 
mūsų vargo nežinai —- <
mes iš tėviškės važiūpjani, 
gal važiuojam amžinai.

Šviesus dangus apsiniaukė 
ir perkūnai ėmė trenkt. 
Te netrenkia musų priešų,

■ kur norėjo mus kankint.

Palytėk, šviesi saulute, 
savo spinduliu dailiu. 
Atsiskirti iš tėvynės 
gaila, gaila — negaliu.

Tu įleisk mūsų krūtinėn 
spindulį savo Šviesos, , —
kad jauni mes klajūnėliai 
neužmirštum Lietuvos.

6



Uosto duktė
' r C

Jean Maaclėre

XII

MNuo Vilniaus iki Klaipėdos yra maždaug 450kilometrų. 
Tam keliui nukeliauti reikėjo 48 valandų. Turėjo keliauti per 
Latviją, nes Lietuvą ir Lenkiją skyrė diplomatiniai santykiai. ^1- 
są kelionės laiką Sara Brovski panaudojo savo likimui apgalvoti. 
Ji griežtai bei tvirtai nustatė savo veikimo planą. Jinusprendė 
niekuomet nebegrįžti į apgriuvusią tėvų pirkią Arklių gatvėje. Ten 
praleistos valandos gražuolei žydei teikė pasibiaurėjimo nes ji bu
vo išdidi ir puiki mergaitė. Kelionė iš Vilniaus į Klaipėdą buvo 
tartum Jehovos jai atsiųsta pagalba.— Sara pastebėjo, kad jos gy
venimo našta lengvėja. \

Klaipėdoj ji ieškos, ji suras tą, kuris ištrauks ją iŠ to skurdo. 
Kas ? Ji nežinojo ir visai nesirūpino: jaunas, ar senas, vokietis ar 
slavas gali būti ir žydas — pagaliau kiekvienas,, kuris mokės 
įkainoti Saros Brovski gražumą.. Tik, kad vėl nepatektų į ghet- 
to —- į tą žydųkvartalo vargą! Taigi, ji nutarė būti protinga, 
kad nepakliūtų. / -

Gyvenime labai svarbu turėti savo tvirtus nusistatymus. 
Sąra tai; gerai žinojo. Todėl ji tvirtai pasiryžo laikytis savo pro
gramos. ' Klaipėdos stoty ji greit iššoko iŠ vagono ir buvo tokia 
vikri; kaip niekuomet. Pasisamdė vežiką, ir pasakė jam vienos ge
ros šeimos adresą. Garbingų namų aplinkuma buvo svarbi jos

- ateities plane dąli s - N uy yl 
pasidairyti po miestą.

Ji tuojau įsitikino, kad iš tėvo išmoktoji kalba bus jai žy
miai reikalingesnė ir naudingesnė, kaip anglų. Vokiškai, kaip ir 
yisi centralinės Europos žvdai, kalbėjo gana gerai; Šitą pastabą 
padarius, ji visai ramiai gėrėjos miesto gražumu ir pagaliau susi
domėjo komerciniu uosto judėjimu. Įdomiai atrodė ir prancūzų 
karo laivynas —grąžus buvo jo tamsus siluetas žaliuojančių kal
velių fone. Pajūrio paviljonai atrodė kaip tik pražydę pavasario 
gėlės. _ :• ' '•?" v.

Bet Sara Brovski ne svajoti buvo atvykusi į Klaipėdą. Ap
sišarvojus kukliu mokyklos baigimo liudijimų, ėjo jaunuolė per

IK
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liaų Princo Joakimo gatvėje, priėmė ją tarnybon vienas vokietis.
Sara laisviau kvėptelėjo: dabartis užtikrinta; ateitis... pamatysim.

Jeigu norite rasti įdomų ir linksmą spektaklį, tai užtenka 
pažiūrėti į jūrininką — kapitoną, skaitantį laišką iŠ tėvynės De
ja, gaila, kad tuo vaizdu niekam neleidžiama pasigėrėti, nes ste- 
bėtojas turėtų progos panaudoti savo poetiškus gabumus, kaip?

tų mėgėju. Jaunuolis rimtai pai-

O

D.

O

O

U

*

sakysim, de la Bruyer etapoJ
rna laišką, visą dėmesį sukaupęs jįatidard^daratidžiau peržiūri, 
pasveria, glamonėja, gėrisijuo -

kas pusę dangaus būtų jampadovanojęs. Paskui jis užsidaro sa-

. 'C

žj

' ,M
į

--vH

— jo širdis kuj 
jau svajoja. Laiško įspūdžiai, rodos, taip jį apsvaigino^ tartum

vo mažutėje kajutėje, kurią jis išdidžiai vadina kambariu, irgo-

išblaškytų net nė komendanto balsas.
Birželio m. 16 d. ir Lizerakas visa tai pergyveno. Jis gavo 

motinos laišką ir jį skaitė, paskui, praėjus pirmam susižavėjimui, 
jį apėmė melancholija.

Ponia Lizerak papasakojo jam apie viską. Ji rašė, kad už 
kelių savaičių Andrius gaus daktaratą ir praktikai atlikti apsigy
vens Saintes, ir pavaduos seną draugą Bemeng. Motina džiaugės 
antrojo sūnaus nuoširdumu ir pridūrė:
■ f , ’ • ’* ’• * * . , ■ . • *’ * » •* ‘

„Bet, brangusis, nors mes ir labai džiaugiamės, kad Andrius
* . * * t« * a .

gyvens mūsų tarpe, bet tavęs jis mums neatstos. Kaip tau, vaikeli, 
ir atėjo į galvą pasirinkti tokią amžino žydo profesiją.;? Ketvirta
dienį matėmės su d‘Yerres šeima; Žaklina tikrai žavinga, ir kaip 
gaila, kad „Richelieu“ taip greit išplaukė ir tu nesuspėja! tuo 
įsitikinti. Aš įsivaizduoju, kiek tau padarytų malonumo jps ma- 
žas atvaizdėlis ant tavo stalelio; jis ir tą laišką skaitant išblašky
tų tavo vienumą“.,, Gerardas ironiškai nubloškė laišką; matyt, 
kadponia Lizerak niekuomet nebuvo laivyne-ir visiškai nesū- 
prato jūrininkų dvasios. Jeigu būtų supratusi, tai būtų žinojus, 
kad atsiskyrimas ir vienuma yra žodžiai, kurių nevartoja nė 
vienas įgulos narys. \ ; ; ; >

Nuo atsiskyrimo ir vienumos ligos paprastai apsaugodavo 
karininką didelis savo pašaukimo pamėgimas ir nuotykių troškia 
mas. Bet atvykus į tą kuklų Kuršių uostą, jis sudribo, jo gal
va pasidarė tuščia, jis beveik pasidavė nuoboduliui. Net ir jau
kioji Megnino šeimos aplinkuma negalėjo visiškai jo patenkinti.

— Ką tu taip smarkiai filosofuoji? . ?
Lizerakas net pašoko; draugas Lambrecie studijavo jį gy

dytojo^ akimis. nes ligonio išvaizda teikė susirūpinimo.
— Man nusibodo gyvenimas.

; ■ . . C1 V' . ■ ' «S '. .

Tai atsitinka kiekvienam iš mūsų. Šitą ligą aš visa-
~~ dos konstatuoju po namiškių laiškų^ Ernam pusryčių, nes Igu^ "r 

la jau nerimauja, y .......

f

džiai skaito savo krašto naujienas. Tuo momentu jo dėmesio ne-

H
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' > Jis gražiai paėmė draugą už rankos ■„ ir nusivedė
gyvybės salė, juokdamasi pasitiko tuodu karininku.

j Pagaliant iš kur jūs jį iškąsėt? Y.
• Svajotojų ligos užklupo?

; Aš žinau, kas jam yra, — rimtai pasakė komisaras, — 
jis pagaliau sulaukė meilės prisipažinimą, ir savo mergelei ra
šė jam ą laiškelį. -

v * — kAL neturiu jokių mergelių! griežtai tarė Gerardas, sės- 
damasūžstalo .- -• V ■ ’•

Tai turėsi, — tvirtino Vivaret, tas linksmasis žmogutis, 
kuris labai brangino ir aukštino šeimą ir jos džiaugsmus.

Viena ranką siekdamas užkandžių Vorcy patarė:
— Jums atrodo, prezidente, kad tas reikalinga. Aš per < 

naktis Vienas. befilosofuodamas padariau išvadą, kad meilė yra 
beprotybė...

— Pavyzdžiui! — sušuko užsigavęs mažasis Le Rallic.
— Puikiausiai, ponai! Tai tokia pat beprotybė, kaip ir ta,

A

SI

kai 25 m. jaunuolis vadina save senių.
Šitą jo nuomonę sutiko energingi prieštaravimai. Prezi- 

\dentas net turėjo nuraminti karštuolius. Visiems aprimus Gallier, 
įgulos don žuanas, konstatavo:

— Tikrai, Lizerakai, tu atrodai kaip po žemę slankiojantis 
juodasis! Tu kaltas!

— Aš kaltas? Ką tu nori pasakyt?
— Po šimts pypkių! Jaw trys mėnesiai, kaip mėš gėrimės 

Klaipėda, o tu dar neradai.•progos nė mažiausiam nuotykini! Tu 
ženiini ^Richelieu“ vardą, drauguži. -

^RiChęlięĮT4 garbė ne nuotykiuose glūdi, jaunasis be
proti! —užprotestavo Vivaret. '

-- Už prezidento sveikatą! ^— pasiūlė Mūnt^issart.
< Kai didelis triukšmas nutilo, ponas Roueyraz gudriai šepte-

Jūs sakot, kad Lizerakas dar neturėjo Čia nuotykių... 
aš manau, kad jis nedrįstų taip daryti...

— Sakykit! — šaukė užgautas Lizerakas. — Bet tai neįvy
ko, štai ir viskas.

7 ■ . • ... . . ' ’ ’ - .

. Na^. na... na..> numarmėjo Gallier, — iš tikrųjų... jūs, 
komisare, mums atidęngėt naujus horizontus... Yra žmonių, ku
rių ypatingas tylėjimas...

— Aš jums įrodysiu, kad aš ne iŠ tų! — skaudžiai užgautas 
atkirto Gerardas.

— Eikim lažybų! — pasiūlė Vorcy, — Aš, kuris stoviu 
aukščiau žmogaus silpnybių.

_ j — Tik tiek?! ’ J /..-Z . ■
; \ — Bent nuo tos... ūš atsisakysiu..; Fantas ? -~

. ■ 1 į ‘ • '*■ ‘ - r 4 f- ’ •».’.* , , ■. ,*•
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J Dešimt butelių šampano! :.•
Ir štai kokiu būdu beiuokaujant ir begeriant kapitonas Liže* 

rakas apsiėmė Klaipėdoje ieškoti gražiausių akių. ■

»>

ui buvo pasirėn-

. . XIV. .
■ ■ * . • . ■ ' , ' 

■ ' .C* ~ ■. ’ ■ ...... ■ ■ ■ • ■

Sara Brovski pirmas savaites gyvendama Klaipėdoje nera
do to malonumo, kurio tikėjosi. Be abejo, jos biudžeto padėtis 
buvo laikinai užtikrinta, bent kol ateis geresnė ateitis. Bet apie 
kokią ateitį jis va jo jo? Dabar jos gyvenimas buvo priklausomas, 

. nuobodus, įkyrus. Kiekvieną dieną tuo pat laiku po menkų pus- 
rytėlių turėjo eiti į darbą... Tai ne jai buvo skirta — vis kartojo 
sau Sarą, žavėdamosi savo grožiu. /■■■./■-

Visų pirma gražioji žydė norėjo patekti į savo darbdavio 
šeimą. Ponios Meyersbrandt salonas jai atrodė visai pakenčia
mas; todėl ji norėjo truputį žydiškai su ja susigyventi. Bet, de
ja, ponas Meyersbrandt, jo žmona ir dukterys kurių drauge 
Sara svajojo tapti, — matyt, buvo užgauti ar susigėdę, kad vo
kiečių vėliavą pakeitė lietuviškoji ir Memel tapo Klaipėda, ir to
dėl nesutiko jos labai draugiškai. Jie visi greit
gę išgarbinti Tautų Sąjungą ir nužeminti Lietuvą,negu paro
dyt nuoširdumo naujajai darbininkei. Užsibrėžtiems planams 
pasiekti Sarai liko tik netikėtas susitikimas. Netikėtinumas ne- 
turėjo savy nieko blogo, tik reikėjo būt labai atsargiai, jeigu nė- 
norėjo po kelių dienų vėl sugrįžti j žydų getto, kaip tai padarė
verkdama jos sesuo Abisai? kai svajonės neišsipildė ir jaunystė — - 
prabėgo. Čia buvo nusižeminimas, kurio Saros išdidumas nega
lėjo pakęsti. Savo išdidumo dėka Sara galėjo su panieka žiūrėti 
į visus jai teikiamus komplimentus:

Ji buvo pasiryžusi „protingai4-, išsirinkti kelią, jos vertą.
——— Viena gražią popietę jaunoji žydė svajojo apie visa tai, sė-

dėclama pirmaeilėje cukrainėje ir gerdama~aTbatą^-d&arbe-die-- —-- 
na buvo baigta ir pramoga cukrainėje buvo brangus jos progra
mos punktas. Panelė Brovski buvo gražiai, bet kukliai pasipuo
šusi. Ji buvo atsisėdus taip, kad saulė apšviestų jos harmoningų 
linijų kaklą ir trumpai kirptus juodus plaukus. Elijo duktė vi
są valandą gudriai ir nepastebimai studijavo gero tono praeivius.

Tą dieną arbata jau gerokai buvo pravėsusi stiklinėje, kai 
Sara/* pervėrė savo galingu žvilgsniu vieną praeivį. Ji tuo
jau pastebėjo, ka d jis moka įvertinti gražumą. Kadangi jis bu
vo karininko uniformoje, jaunas ir elegantiškas, tai gražuolė lei-

• do jam į save žiūrėti ir pati jį stebėjo ant rankų pasirėmusi. Kai 
— —-~įis įėjo į kavinę ir užsisakė vyno, panelė Brovski užsigavo, kam 

jo stiklelis nėrado sau vietos ant kaimyninio stalelio. ^

10
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Laikas bėgo, o Ceylono arbata ir portugalų vynas tylėda- y 
mi vis observavo vienas kitą. Minutės slinko, kurių metu jau
noji nuotykių ieškotoja stengėsi parodyti visą savo grakštumą.

Ji taip pakreipė savo galvą, kad karininko žvilgsniai, gale^ 
tų pasigėrėti jos taisyklingų profiliu. Ir kai Sara numanė, kad 
svetimšalis jau suspėjo apie ją susidaryt nuomonę tokią pat, kaip 
ir jinai apie jį — tada lyg netyčia nuo stalelio nukrito jos pir-

* . 1 ■ * . • 4 . .štinė. ", 7 ' ■ ■ s : .
Karininkas atsistojo, paėmė pirštinę ir gražiai nusilenkęs 

padavė ją Sarai, paškydąmas keletą žodžių gražuolei nesupranta- , 
ma kalba. Sara susigėdo ir pilnom žavingo gailesio akim j jį 
žiūrėdama, atsakė angliškai:

— O, dėkui, jums, dėkui!., ir dovanokite, kad nesupratau 
jūsų žodžių... ~ . ... ... 7

— Koks Babelio bokštas ta Europa! — linksmaitarė ka
rininkas ta kalba, kuria į jį prabilo Sara. Nejučiomis užkal
binau jus, panele, prancūziškai, lyg būčiau pas save.

— Ak! — tarė ji pilna dirbtinos pagarbos, — jūs esat pran- / 
cūzii karininkas?

— Taip. — garbingai atsakė jaunuolis, kuris, kaip ir Sara, 
norėjo tęsti pasikafeėjimą; —“^ jūs—anglė? - - J

— Ne, ponas!
— Rusė? I enkė? Čekė?
Juodo jigalvelė neigdama lingavo. — Aš iš tojiau, — sumur

mėjo Sarą. - ’ .
Tuometjislabiauįjąįsižiūrėjo. Taisyklingoveidobruo- 

žai ^aili figūra, po gražia, švelnia oda tekėjo Dalilos kraujas. 
Jis pažino. kad jF žydė. ~Tačiau atspėta pa^Iapfe 40r^n^n^b og^~~ ~- 
nugąsdino. Jis atsisėdo arčialr'm,-Mėdamas savo taurę ant Sa
ros stalelio, truputį sumišęs paklausė:

Jūs leisit ? . '***-r>^' • ... . , 9 ■ ‘ ~ ' • - -
Ji dar nesuspėjo atsakyti, ir jis jau sėdėjo šalia jos. Be 

jokio tikslo, bet visai rimtai jaunoji žydė patraukė savo kėdę, 
lyg parodydaiiia. jög viüta ne taip -greit_galima užimti. Neno- 
tomis atsakė į jo klausimus. Z~.

Paskui, sužinojusi, kad naujasis pažįstamas yra Klaipėdoj 
esančiosirprancūzųkulkosvaidininkųjguloskapitonasLizera- 
kas, gudruolė sumanė, kad laikas namo. Ji nutarė, kad pakaks 
šiai dienaL_nes kitaip ji galėtų amžinai susikompromituoti? Tai
gi ji atsistojo su piniginę rankoje? bet Gerardas sumokėjo. Kaip 
niekur nieko Sara paklausė: -——~~~-

— Ar tai toks yra paprotys Prancūzijoj? J
7 — Taip; o prie to papročio dar priklauso ir tai, kad ponai
palydi savo damas ligi jų namų durų. . ’

•Jis prisiartino, ji pasitraukė uzsigävusi: z- , —.---- - - . ■ ' . ■ ‘ - ’ ~~ ‘

1 
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Tuo tarpu j kavmę įėjo aukšta, geltonplaukėvokietėirat- 
kreipė visų dėmesį; tuo pasinaudojo Sąrą ir išspruko, ir greit ji 
dingo gatve vaikščiojančių žmonių minioje, Lizėrakasliko vie
nas,pusiau Apsvaigęs, pusiau sužavėtas. _

^Gražiosios žydės kambario langai žiūrėjo į jūrą, ą tą primiZ 
tyvų Klaipėdos uostą, kuris šią naktį tapo didžių galvojimų ir 
planų centras. ; .-'\X •’

Ar tai jau pradžia to gyvenimo, kurio ■ jį taip troško?.. Ar 
ji išmėgins tą kortą? Ar į tą dalyką verta įdėti visą savo ka
pitalą, puikiai’ir elegantiškai išsipuošti? O gal praleisti tą pro
gą ir laukti? Tai buvo svajonės, o karininkas buvo jų pastovus, 
materialis ramstis. Gal tai buvo aukso kalnas, nes jis juk buvo 

. pasirėdęs geriausios gelumbės rūbais, kurie paprastai parodo kiek 
vieno krašto karininkų turtingumą. < v

Kitą dieną Sara turėjo tik vieną nusistatymą, tvirtą nusi
statymą: išgauti viską, neduoti nieko.

_ _ Tas tvirtas pasiryžimas palaikė ją visą dieną. Atėjus va
karui pilna vilties tęsė vakar pradėtą nuotykį.

Sara jau gerai žinojo tą kavinę, kurioje susirinkdavo „Ri
chelieu“ karininkai. Kavinė buvo‘to j aikštė j j kurioj lietuviai nu» 
griovė imperatoriaus Guillamo statulą. Sara tenai nuėjo. Pro 
Šalį eidama ji pastebėjo, kad prancūzų laikraščių skaitytojų tär- , 
pe Lizerako dar nebuvo. _

Tas jos nenustebino, nes ji to ir tikėjosi. Priešingai,, jos veK 
dą papuošė džiaugsmo šypsena: ji žinojo, kur karininko ieškoti.

Ji tiesiog nužygiavo į vakarykštę vietą. Besiartindama ji 
lyg matė jį pro langą prie to pat stalelio — jų stalelio — sėdintį, 
godžiai ir rūpestingai stebintį praeivius Didelis džiaugsmas pri- 
pildė išdidžiąją Sarą. _ t -

Jai beveik atrodė, kad nebėra reikalo užeiti į kavinę. Bet 
vis dėlto; Sara įėjo grakščiai, laisvai ir nė kiek nesidairydama.. Ji 
nepažengė nė dešimties žingsnių^ kai Lizerakas atsistojo prieš ją;

_____ jo veidas buVo nušvitęs ypatinga, gerųjų dienų šviesa.
Vakar jūs taip greit pabėgot! —~ maloniai jai išmetinėjo.

—Visai ne! — protestavo Sara, ištraukdama savo ranką iš 
jo rankos. — Buvo visai paprastai — aš skubėjau namo.;

— Bet jūsų grįžimas buvo panašus j atgailą, — tęsė Gerar
das. Vis dėlto jūs manęs nebijot?

Koks paprastas posakis! nusišypsojo žydė žiūrėdama 
į jį savo nuostabiu žvilgsniu.

— Tai jūs man leisit pasiūlyti kavos.nes aš jus atradau.
Ji išdidžiai tarė:

t •. .»*•, ‘ C ' '

Apie tai jūs galvojat, pone? Aš esu tarnautoja, bet yra 
dalykų, kurių rimtai moteriai nesiūloma. ; v

0 ■
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i Taip įtikinančiai Elijaus duktė kalbėjo, kad Gerardui pa* 
sidarėnet nejauku. Ir jis abejingai priminė: ? rv - 
: O vis dėlto vakar... X’X/XX-_ X?

Vakar jus mane nu stebinot Jei norit, galim kartu truputį 
pavaikščioti -— tai aš galiu jums leisti. į ... ' / '7; ■/ •
>/*•-< Juodu išėjo į dulkėta aikštę ir vaikščiojo vienas greta kito. 
Sara tuojį. pastebėjo jo eisenos lengvumą. Tai buvo svarbu; juk 
ir graži moteris daug nustoja, jeigu eina kaip paprasta kaimietė.— 
Jų pasikalbėjimas buvo gana banališkas, bet nuobodžius žodžius 
Lizerakui įvairino jos puikiosios akys. Iš tikrųjų, jaunasis kari
ninkas dar nebuvo matęs tękio žvilgsnio. Tose akyse žaidė ir 
suktas gudrumas ir protingumas; ir rimtis, ir išdykęs linksmumas; 
kartais tų akių žvilgsnis buvo toks stiprus,kad tos jėgbs paveiktas 
turėjai sudrebėti. J .<.'■/ ■. C;X..-'

Kai Lizerakas labai'įtikinančiai pasakė tai Sarai, ji apsime
tė supykusi ir staiga nuo jo pasitraukė.

— Bet kas gi jums? — paklausė karininkas.
— Sudiev!
Jau ji tolinosi, bet jaunuolis ją neikėtai sulaikė:
— Kaip tai sudiev? |
— Jus mane verčiat, —.-sudejavo ji. — Aš negaliu į jus žiū

rėt, jei jus nebūsit protingesnis.
Kadangi šiuos žodžius lydėjo puikn šypsena, tai Lizerakas 

su viskuo sutiko. Tai laimėjusi Sara nuėjo, prižadėjusi paskirti 
pasimatymą. Ir svetimoj žmonių minioj Lizerakas liko vienas. 
Svajodamas, -sugrįžo į uostą ir stengėsi sukaupti mintis, kurios jį 
slėgė. :•’ i :'.'y

^____Tai buvo antra moteris, prablaivinusi jo vienumą, Pabalti* 
joj, bet koks skirtumas tarp Šitos ir auksaplaukės Kuršių dukters! 
Tiesą pasakius, Meilytė niekada neatrodė karininkui moterimi, 
t. y., asmenybe, kūčios kartais blogą, kartais gera įtaka atiden
gia Vyrui naują- pasaulį. Mažoji lietuvė gyveno savo papročių 
ribose ir buvo visiškai su jais suaugusi; Gerardui ji buvo tik 
blaiva, nuostabiai žtwmti žibuokIė. Žibuokles gi retai kas pamy^li^ 

O išdidusis Saros gražumas ir jos dvasios originalumas bu
vo panašus į puikias orchidėjas, kurių grožis vilioja ir traukia 
kiekvieną praeivį. Meilytė galėtų būti tikra, ištikima ir truputį 
griežta draugė; o Sara -r—r. ideali valdovė, sugebanti prašalinti 
nuobodžių valandų nykumą ir vienatvę.

m
sugebanti prašalinti

Vertė M. T.
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Nereikalinga
, ___

»

M. Lastauskienė.

Toli riiiö miesto centro, antroj^-pusėj Vileikos, prie mažos 
negrįstos gatvelės; gyveno labai neturtingas žydas su nuvargusia 
žmona ir būreliu vaikų, kurie augo pusalkani, nešvarūs^uskre^^" 

~ ~ riusiats^ skarmalais apsirengę. Žiemos metu visa šeima slopinda- 
vosi vienoj mažoj troboj, kur stovėjo tėvo varstotas ir vienam 
kampe buvo priversta batu visokios formos ir didumo, su iškry-

v pusiomis kulnnriis ir skylėmis, kuriuos taisydavo senis niuniuo-. 
damas arba pusbalsiai giedodamas psalmes.

< Vaikai vieną sykį į savaitę prarisiūmi, vegetavo laukdami 
tos laimingos valandos, kada jiems padalys maistą: po šmotelį 
silkės, arba keptus anglyse jautienos plaučius. Vasaros metu vai
kai mėgindavo žaisti pyliodami smėlį arba sukeldami debesis 
dulkių. Jie mokėjo juoktis ir linksmintis, kada šildė saulutė, o 
vėjas iš pietų atnešdavo kvepiantį orą, gaivindama^ suvytusius 
plaučius« Vaikai buvo mylimi. Dažnai laike šabaso svajodavo 
tėvai apie ateitį penkių savo sūnų: vienas bus pirklys, kitas va
žiuos į Afriką, o mažajam broliui padės mokytis į rabinus. Vie
na tik visų vyriausioji dukrelė buvo jiems visai nereikalinga.

— Reikės gerai primokėti, kad kas tokią netikusią paimtų, 
— sakydavo tėvas, pakaušį kasydamas.

— Gal numirs, — džiugindavo jį žmona.
Abu laukė mirties, žiūrėdami į sunykusį veidelįpady- 

rusias, kreivas akutes. Rocha dažnai sirguliavo, visada kosėjo, 
bet nemirė. Kas metai, sulaukus vasaros, stiprėjo. Rocha gimė 
sveika, bet motina po kelių savaičių, pasijutusi nėščia, nebegalėjo

buvo, todėl dažnai mažutę nuramindavo arbatai su sacharinu. Ke- 
lėtą sykių atsitiko, kad kūdikis klykdamas ir blaškydamasis, mb- 
tinai besidarbuojant, iškrisdavo iš lopšelio. Kada ir kaip tas atsi- 
tiko, niekas nežinojo, bet visi malė, kad vienas jos petys buvo 
aukštesnis, ir iškrypusios kojelės neleisdavo jai greit vaikščioti. 
Kai gimė broliukas ir užėmė lopšelį, JRochą paguldė ant sulaužy
tos kanapos,rdmrr stovėjo^prio lango_ Vaikas^žiūrėdamas i Ävie-
są ir džiaugdamasis saulės spinduliaispagadino akutes, kurios 
ir pasiliko kreivos/ ' y

. Rpcha augo be meilės, niekam nereikalinga. Motina gai
ši duodavo jai pavalgyti. — Tokią užauginti tik gėda, — 
Mergaitė buvo gera, paklusni ir vos tik pradėjus vaikš-

. ■ , ■_________._______ ____________ ______________________ _ ___________ . T-------------------- —---------------- ~ . * ... ' ■ ■. • - .

..'.y-'-;*".
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čioti, stengėsi motinai kuo nors padėti. Sų laiku triobabuvo šva
resnė ir broliukai geriau, prižiūrimi. Rocha darbavosi/ o vėliau 

: nubėgdavo siunčiama ir į krautuvėles, iŠ kur tėvas gaudavo dar
ybą. Anksti išmoko skaičiuoti pinigus ir nubėgusi j turgų parneš

davo ką reikė jo. Motina įsitikino, kad ji yra protinga m niekas 
jos neapgauk; /Vienok tėvai nepamilo Roehos ir broliukai išdi
džiai į ją žiūrėjo. /į—•' _

Atėjo laikas ir atsibudo rnažosioszydėsširdelė. Ji pamilo 
'-4eatalikęu]iergaitęrJairi_-kaa--rytą'^id^opro^šalLjymokyklą, ir 

po piet iŠ pamokų grįždavę. Mergaitės greit susipažino. Kiek
vieną kartą šypsodavos vieną kitai, arba ištardavo keletą žodžių, 
tokių žinomų, paprastą, viėnok taip brangių mažai Rochai. Ji 
ir naktimis svajojo apie savo draugę, kuri atrodė jai labai graži 
ir protinga. Pasimatymo valandos atnešdavo nuvargusiai sielai 
nežemišką, laimę.

Vieną pavakarį, kada pūtė šiltas vėjelis ir saulutė Šildė, Ro
cha, kaip visada, stovėjo tarpdury lauk damasavodr augės.

Onutė bėgo apsiaustėlį atšisagsčiusi ir Rocha pamatė ant 
jos krūtinės mažą sidabrinį kryželį.

— Kas tai? — paklausė rodydama su piršteliu.
Onutės veidelis nukaito. - '

Tai mūsų brangiausias ženklas,— ištarė rimtai ir pa- 
slėpė kryželį ant krūtinės. ■

— Ar man negalima į jį žiūrėti? — paklausė užsigavusi 
Rocha. .

— Žiūrėti galima, bet tau tas ženklas neatneš naudos,— 
atsiduso Onutė.

— O ką jis jums duoda?
—- Mums duoda laimę ir pagalbą.

7 Tą naktį Rocha ilgai negalėjo užmigti apie kryželį mąsty
dama. Akis primerkusi matė galingą ženklą, kurs spindėjo kaip 
žvaigždė džiugindamas vargšę ir žadindamas nesuprantamą ilgesį.

— -T7- eidama į turgų su krepšeliu bulvių nusipirkti,
* Rocha besižvalgydama pamatė ant bažnyčios stogi^cažką matytą;

labiau prisižiūrėjus, suprato, kad ten yra toks pair ženklas; kurį- 
nešioja Onutė. Kažkas jai paaiškėjo ir pamažu,* nedrąsiai mažoji 
žydaitė atsistojo ant bažnyčios slenksčio. Nedrįsdama įeiti į vi- , 
du, stovėjo nustebusi ir klausėsi. Choras giedojo vargonams pri
tariant, ant altoriaus degė žvakės ir Šventųjų paveikslai žiūrėjo 

—- į žmones. Visi klūpojo ir žilas senelis kunigas baltai apsirengęs
klūpojo prie altoriaus. Atsiklaupė ir/Rocha,r galvelę palenkė.

Dieve, pasigailėk manęs,---ištarė jos nubalusios lūpos...
Kada pakėlė akis, kunigas stovėjo ir laikė aukštai iškėlęs 

monstranciją. Rocha nežinojo, kas tai yra, bet jautė kažką nepa- 
_ _ prastą. O kai kunigas žegnojo susirinkusius žmones, ji suprato,

■ • ’ , ’ 4 ‘ . . •• ‘ 1. • ’ . . • ' ■ “: • i ' ’ <* ‘ -
_ - • - _ • ■
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kad tai yra palaiminimas. Visa tai sukėlė jai dar niekad ne< 
patirtą, nesuprantamą jausmą — ji buvo laiminga, kad ir ją 
drauge su kitais palftimino. y ?

Rocha turėjo paslaptį ir jos širdelė tėvams ir broliams dar 
daugiau atšalo. Ji buvo neapkenčiama, nužeminta, neturėjo prie 
ko prisiglausti, kam pasiskųsti. Niūri buvo, giliai paslėpusi vi
sas savo mintis, ir tylėjo retai tepakeldama savo kreivas akutes 
įžmoniųveidus. ■;/. > ■'.'?-.y

■ •; w..: ■’ ’ ■ ’ • ’ • ■ ~ -I -■ - • /

Pradėjo tirpti sniegas ir gatvelė, prie kurios gyveno kur
piaus šeimyna, baisiai pašlapo. Vaikai iš mokyklos, lenkdami 
purvyną, eidavo per daržus, kiemelius, lipo per tvoras. Jie nie
kam blogo nedarė, vienok ją nuolatinis trypimas erzino kur
pią, o vargstantį prie nuobodaus darbo. Ligotas, retai sotus» 
niekada neužbaigtais darbais apkräütääžydas buvo piktas. Jis 
išgainiodavo iš savo kiemo vaikus ir ilgai dar juos keikdavo į 
trobą sugrįžęs. Berniukai eidami būriais nebijodavo jo ir dar 
paerzindavo, bet mergaitės visada bėgdavo nesidairydamos. 
Vienok senis neskirdamas ir jas išvarydavo be pasigailėjimo^ 
Vieną sykį išėjęs pasivaikščioti sutiko Onutę, savo dukters 
draugę. Ir ji šį kartą ėjo per daržą jau išmintu takeliu.

— Ko tu čia lendi, svetimą daržą mindžioti!?— sušuko 
žydas ir taip sujudino lieptą, kad Onutė paslydusi prisisėmę 
purvo pilmišbatelius. Norėjo bėgti, bet pamatė, kad vienai ka
liošas pasiliko purvyne, ir pradėjo verkti. Rocha, pamačįusL- 
käs atsitiko, atbėgo į pagalbą. Senis sušuko ir liepė jai grįžti 
namo, bet visada paklusni dukrelė šį kartą nepaklausė. Įbrido 
į purvyną ir įkišusi iki alkūnės ranką, ištraukė kaliošą ir pa
davė jį draugei. . -

Žydas, nesitverdamas pykčiu, pradėjo lazda mušti vargšę 
Rochą. Keli smūgiai krito per pečius, bet kai vienas kliuvo 
per galvą, Rocha išgirdusi motinos riksmą, nustojo nuovokos. 
Kada atsibudo, gulėjo vidury trobos ant žemės, visa vandeniu 
apipiltą. Tėvai barėsi iš visti jėgų, Šaukdami,-cuyąikai, palin
dę po stalu, žiūrėjo nusigandę, vienas prie kito prisiglaudę. —

Nuo tos. dienos Onutė lenkdavo kurpiaus trobelę. Nors 
takai pradžiūvo ir gatvelė buvo pataisyta, ji eidavo per kitą 
sodelį. Rocha iš tolo matydavo, kaip ji su kitais vaikais žais
davo ir kartais ilgai bėgiodavo sodely. Rocha ilgėjosi ir kas- 
kart stipriau neapkentė savo tėvo, o ir motina buvo jai sveti
ma. Nors aną kartą užstojo, bet paskui visliek barė, kam go- 
jams tarnauja.

/ Išaušo pavasaris. \
Rocha Visai su Vaikais nebežaidė. Padėdavo tėvui, valy-
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II

daug dirbdavo, vaduodavo paliegusią motiną, nors niekas ne- 
buvo jai dėkingas. r

Kurpiaus šeimyna mažai žinojo, kas dedasi plačiam pa
sauly. Kai išgirdo kalbant apie karą, tai tas visai nesudomino.

Tegu sau mušasi, kad jiems patinka, mano sūnus dar 
maži, jų nieks ten nevarys, — sakydavo senis žydas, ir nusi
spjovęslopydavo sau toliau, taisydavo nudėvėtus j suskrebusius 
batus. Nors retai tegaudavo geresnį darbą, buvo tačiau paten
kintas, kad gali išmaitinti savo šeimyną. Bet kada viskas pa
brango ir, kai maisto net už pinigus nebegalėjo kiek norėda
mas ^auti,— senis susirūpino. ,

Aš norėčiau, kad jie susitaikintų, — sakė, —Kam 
jiems -muštis, kad gali ramiai gyventi.

•— Vargšol žydo patarimą niekas neklausė ir badąs pamažu
slinko į miestą. Dabar prade jo veikti moteris. Lankė turtin
gus pirklius, atnaujindama užmirštas pažintis, ieškodama gimi
nystės ryšių. Pasirodė, kad, reikalui esant, ir ji moka kalbėti. 
Vienas dėdė, nemažos krautuvės savininkas, prižadėjo kas dieną 
duoti po litrą pieno ir lęido už tai darbu atsilyginti. Tai buvo 
nepaprastas džiaugsmas visai Šeimai. Geradarys gyveno labai 
toli, dėl to pieno lašo reikėjo eiti per ..-visą miestą, bet tas nie
kam nerūpėjo - juk Rocha gąb,miė& ir ki
tų maišto produktų gauti, tad vargšei Rochai kartais tekdavo 
per visą dieną- vaikščioti. .. '

* Artinosi, ruduo ir menką mergaitėsapdarą dažnai lietus 
permerkdavo. n Tėvaš^ kas rytą labai ankšti. ją žadindavo, pur- 
tiridamas už suveltu juodų plaukit Rocha išbėgdavo nevalgiu- 
su drebėdama nuo šalčio^ dažnai apsirengusi, iš vakaro drėgnais

• ’ ’ C>* «, _ _ , c» * ** ’ . ■ **’ • *'***•.' w • . ■“* ’ ■ * L. -

rūbais. /. Jos dideli batai ant mažų iškrypusių kojelių niekada 
neišdžiūdayo, ir grauždavo net iki kraujo kulnis, bet ji buvo 
prie skausmo pripratusi ir -nė" nežinojo, kad.,galima Turėti svei- 
kas koias,—i——/ .• ;/■' \ž .• /..

_ Vieną sykį^griždama namo su gan sunkiu krepšiuku, pa- 
matd gatvėje tarp akmenų kažką blizgantį. Mažosios žydės 
veidelis nukaito ir širdis ėmė smarkia i plakti. ‘ Visa drebėdama 
pakėlę mažą blekinf kryželį. Iš laimės Rocha nebejautė skaus
mo nė nuovargio, nė pati nepasijuto, kad taip ^greitai parbėgo 
namo.

Kada visi sumigo,- tik senas kurpius, dejuodamas, puškė
damas, dirbo savo'darbą, Rocha, suradusį siūlą, susisuko šniūrelį 

—ir užsidėįo ant kaklo kryželt kaip Onutė, Nuo tos dienos. ji 
dažnai rytais,' nors trumpai valandėlei; įbėgdavo į bažnyčią. 
Kaž kokia kurčia^ senelė balsu ^kalbėdavo poterius. Rocha iš- ; 
moko' persižegnoti, o po kelių dienų, vis rasdama Tpje; pat vie
toje senelę, ir poterius pradėjokalbėtį. ”

„  ——1., . ■ . ■ ■ * . t- . ■. ■ .. ■ -
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;(Böcba ^srftaĮė Wksi 
svarė^nėy^-iies hör 

syki pažvelgusį r ją nustebo:
7 — Mūsų Ęočba kaskart gražėja. Gal ir atsitiks jai kava

lierius, kalbėjo* -7'. 77•?' ■'■ • - <'7;■ 7-.7. W7
—r Aš Msai netekėsiu, -- ą^kė rimtai mergaitė 
MobtaaTjuOkęsi, bet tėvas užpyko. 7 7 f 77

Arjįu nesupranti; kOkia tai gėda yišai šeiniai! Kad ir 
už koÄo ;^np7pąvargėlipį<:bek,^75- - 7^'7.7'77^^ 7 

< /7Bö^a.^t,4eytt uesigin^jo, ;tįk galvą papurtė keistai Šyp- 
sbĮiąrba77.<-7^77Z;- "7' •'■ .ė'V;.77

;7‘ užtrukuifebažliyėioje pasivėlavo nueiti
f d^des^^aubiveT^urT^asdieitTnB^äv^T^fiSnZjHÄi^W^uypTTZZ7 
justiykai kurios nroterys grįžo su^pį^ųįbTkitosi^čįa^^^ętĮSfas“-"^

F ;7 nėšinos Saviškei Hoch^^ pienas buvo paisąs, 
savo litrą, grįžo atgal. 7,Bet\uötob7^Ä^7i&^tu^M<durtpsü-.' .7-<■ 

laikę ją būrelis žmonių. Sųstbįusif knlp pasieny 7
stovinčią moterį, kuri graudžiai yerkė. 7 7 7 ;^^ 7

■\j— Pasigailėkit I" 'teįjjejopi‘per ašarašnelaimingoji. — 
<7 \7' Duokit nors lašelį pieno! "::Mapbg'y0aš/;:;Seiįą7 yįsai silpnas. Aš .'■ T; ;

pasivėlinau, nes nuo jo ' ąt0iį^iJis nieko negali 7 
- valgyti, tik -pieną,, be jo numirs;. .777F'- 77

Sustojusios moterys viena į kitą^T^jur^p
—^■Ką.:-aš pati7vögykw?777^^^;fW®7^S^k^7^uyMnru-^-—-- 

skepetu apsisiautusi, ir pečius kilnodäina .pasiträuke is bürelio. /
• Ir aš tūriu vaiką, 6 där -ne kita, '

Pasirodė, kad pienäs visiems reikalibgąš, ir žmonės greit 
išsiskirstė. Rocha nieko nėmą^ydai^ ^i^g^yp ^pį^ią išpylė 
į verkiančios moters ąsotį* Pavarčiusi tuŠčią skardinę, suprato 
padariusi ką tai baisaus. — Ką šakysrtėvas, motina? — mąstė 

7'7.-. išsigandusi. .. ■■’77' ■\'"^77-7;/';:77 7'--7777777/'-; 7 ■
Prisiminė, kad tėvas liepė kuogreičiau sugrįžti, žadėjo sių- 

sti vinelių — jų buvo pritrukęs. B^Oygteįtai drebėdama -iš 7 " 
baimės. Kartais jai darėsi silpna ir akyse rodėsi juodos dėiųės.

— Ką sakysiu, kaip parodysiu tuščią skardinę? Gal ge- 
riatt pameluoti, pasakyti, k^^ paslydau, pienas išsipylė...

Staiga pamatė priešais tėvą ateinantį. Jos veidas nubalo, 
širdis nustojo plakusi. Šoko į šalį ir įbėgo per atdaras duris į " 
bažnyčią. Parkrito ant Tkelių prieš mažąjį 7 altOrėlįy prie Šaltų 

— —. akmenų priglaudė skandančia galvą. Jos nuvargusią sielą ir 
kūną apėmė ramybė. Buvo įsitikinusi, kad čia neras jos tėvas, 
neįeis Tie? vienas žydas^. Jaip gerai, Ttylu, tik silpna, ir širdis 
daužosi; kaip paukštelisynarve. — Kad taip numirti čia ir nie 
kada nebegrįžti į nešvarią, troškią trobelę,Jkur visi jos neap
kenčia. — Svajojo tyliai verkdama ir po. valandėlės užmigo.

• ■ ‘ . ■ 7 ’ •’ 7‘ . ‘‘ 7 ’ f ■ • 7 *■ 7 .7 • 7 ■ ■ r ... : 7 ‘ 7- “ . • ’

» .

o

ir širdis
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Tylų-būvo-tušČidjė<bažhyčioje,tik pirie klotų meldėsi vie* 
na,ygediilmgaisrūbais,ponia.Zakristijonas tvarkėsi ir jo žings
niai kärM rilio/H aidaspakarto-
■dayb/^įįrjyėPtylą^ Lauke dulkė sniulkus lietiis/bažnyčioje 
buvo priėteriia/ ? .CC; /”■ '/•'/'''■'' .'.y

7 Raktų skambėjimas pažadino Rochą. Mergaitė pakėlė 
galvą ir dairėsi-nūstėbusų A negalėdama suprasti kame esanti. 
Pamažu pradėjo grįžti atmintis. y

-7 Prašau /išeiti,’ -^ tarė jai zakristijonas. -- Laikas baž
nyčią uždaryti.

-r- Ašhęriorm;hąmo ^grįžti, sakėr nedrąsiai mergaitė. — 
Manes ten iieapkenčia... »Tuk aš čia nieko blogo nedarau. Pa- 
likit mane čia. _■

• Senas zakristijonas pradėjo juoktis. : y/.——y.'
— Dar ko Jbėtrūko/bažnyčioje vieta žydukams nakvoti.

Eik jau ėflrl — tarė pamažu pastumdamas ją prie durų.
Rocha pradėjo verkti. 7 y 7 J
-- Iš kur ta mergaitė? — ėmė klausinėti juodai apsiren- 

^guši'ppnia...-// y- yy.<y’^y -'V-,y- _7> ■. -• y ^, -^ ' / y_ /
7'.--E, /-{»airiojo rarika/zakristijonaš, - žydukas ir tieki 

Pilnos gatvės tokių. y
Ponia mažai' ką tęgąĮėjo suprasti, kąL stengėsi išaiškinti 

verkšlėdama riiergaitė, vienok nepaliko jos gatvėje. Pašaukusi 
vežiką/ nusivežė namo. / 7

Buvo tai labą! gerbs Dievą mylinčios širdies moteris, nese
niai palaidojusį rnylimąvyrąir dukterį. Roėhos pasakojimai 
apie savo vargingą gyveniįną sujaudino gerą ponią ir kitos dię- 
nos rytą ji apsilankė seno kurpiaus trobelėje.

1 . . 1 * ’.<t’ z* *, C . s • .* . * ■ . _ ■

Vargšas žydas netikėtai gerai uždirbo, nes už dukterį ga- 
vo, kaip pats buvo papras^, tūkstantį litų.. Jis visai, jos issiža- . 
dėjo ir leido pakriksWti. y- r 2 ? ........ y __—1.

Dabar niekas nebepažintų malonioj, gamr gražioj•. gimnar— 
zistėj buvusios vargšės^ Itoėhos,. kuri tėvams į šį pasaulį atnešė 
tik gėdą. Šių-laikų riiedieįna parodė savo galybę: gydytojai 
pataisė kreivas akis, ir kaulus šiek tiėk sutvarkė. Ir stojosi 
stebuklas: kaip hiatui kirriiėlaitė įgijusi spalvotus plaštakės 

y. sparnelius džiaugiasi saules~~^pindulėliais1sdaip vargšė Roeha 
dengiasi riiokslu ir krikščionių tikėjimu.

. >• , , ' ’ \ * ’ ' 1 • • ‘ * O. ■ ’
\ ■ ’ • , , . . .* . . . C . ■ . s , . • ..
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Šventoji Hildegards iš Birigeno
■ ■ ■ : ■-. ' ’ '■ ę . ■ ■■ ’ : ’ ' " ■ • -'i ■ ■■ ‘ .

M ' ’ ■ ■ 7 // Brungfaifė •-'. .y '
• ’ V .4<X ’ •* ’ _ * • _ , ’• «~Ą - -»• - _

2. M i s t iš k a s a s m e h s nu šit eiki m a s.
. * ’ *»*,•’.. « , . ' ■ , • • ’ e ' .■ * . T

. • r’ ■ *, • ‘ ‘ ‘ V . ’• " * * . . ’ t ’ ■ ' • *

Šalia auklėjimo ir mokslo, lliklegardos gyvenimui ir dar- 
bams nepaprastos reikšmės turi jos mistiškumas, kuris viskam, 
ką ji dirbdavo,? ką gyvendavo, suteikdavo savotišką charakteri,, 
visas dvasioje susikaupusias jogas jungdavo i vieną, kaip cęmen-

Lt

. tas.-- ■ > .< ■ . ■■■: 4 • •
* o • ' . ’ • . . ■ ’• •

Vos trecius amžiaus metus^^pasiekusi, ženklais ir pakrikais

■ stą šviesą. Tai proaušris tų pranašiškų regėjimų ir mistiškų per-
■ T • _ v ‘Z _ *’’!• JT • ' L .j.*   l _ 1 : '■   *■ _ I * vi _

me veikale „Scivias“: ‘

II

žodžiais davė savo tėvams ir globėjams Suprasti, reginti nepapra-

;gyveninių. Ji tą šviesą taip apibūdina savo, pirmajame mistiška^ 
nie veikale „Scivias“: ... ir pasirodė ugninga, galingai žėrinti 
šviesa iš prasivėrusio dangaus, ir užliejo visas mano smegenis, 
yisą mano širdį ir visą mano krūtinę. Kaip liepsna, kuri nede
gini, o tik šildo, kaitino ji, kaip saulė kad šildo tą daiktą, ant

; kurio nukrenta jos spinduliai“2); '
/ Hildęgarda šią Šviesą vadina ,,'ujnbra lųcis viventis“, ku- 

noje kartais^ sušvinta gyvoji Šviesa „lux vivens‘f. Ši šviesa lydė
jo Hildęgarda per visą gyvenimą. Joje sustiprėdavo regėtojos 
intuicija ir ji suprasdavo tokius dalykus, kurių paprastomis są
lygomisnesugebėdavo permanyti; Jos dvasia, apsupta tik jai 
vienai tematomų palaimos spindulių, nuolat jautė amžinosios 
Tiesos artimumą. Tas davė kryptį jos žygiams, nurodė tas dir- 
vasT;į kurias turėjo išsilieti dvasios turtai. Bet ši stebuklingoji 
šviesa^ tasai nuolatinis bėndraviinas su Tiesa nepaskaiidindavo 
jos užsimiršimo ekstazėje. Net regėjimo mėtų ji likdavo visai 
blaiva. Svetimos jai buvo užsimiršimo ir visiško Jšnykimo eks
tazės. Ir nė sapne ji pergyvendavo dvasios pakilimo momentą. 
Vien tik Savo dvasios jėgomis, be jokių svaigulio ar epilepsijos 
žymių, ji kyla . į dangų, nužengia į pragarą, atspėja didžiąsias 
žmonijos kovų ir pastangų paslaptis/ Viršprigimto supratimas 
gema blaivipi. stiprioj dvasioj, ištrykšta iš betarpiško santykia- 
vimo su tiesa, kuri' budinčios sąmonės nepaneigia,. o tik užvaldo7“ 
ją ir pagaliau visiškai pavergia.

Visai kitokiose sąlygose vyko, pav„ Elžbietos iš Schönau, _ 
Hildegardos amžininkės, ir Margarėtos Ebner mistiniai pergyve-

II
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> Pirmoji mistinio pergyvenimo momentais į \

■■' • nustodąvp' jutiipi^J■??;;;..
■ ..j:;W.?väia pakildama į Dievą. Ji nemato- didžip^os Tiesos tiesiog;; į

p tik7^?pmnntą,' ant kurio pastaroji rymo, bet ir tas suteikdavo; 7/7:7^ 
jai nepaprastų kančiii, kurios kildavo dėl rnilžiniškų pergyvenitnų.

7:7;. ■ 7 Jjitroji, Margareta Ebner, mistiško pakilimo metu visiškai 
paskęsdavoDievuje. PeFg5zvenimostiprumaspagaudavojąto- •

y kia didelė jėga■, kad ji netekdavo žado ir ištisas paras pasilikda-
vo kaip nębylė.Tik vėliau, jau atsigavusi, imdavo dideliu bal- \
su šaukti tą patį ir vieną žodį: „Jėzau,\’įą^ūįQ?Jėzau!-:• 7 7

toli buvo nuo viso to< Jii lyg 7
ir ^kilmingai žengia savo pašaukimo keliu visurmr jisuometdy 7 '

7diin!a gyvosios šviesos. Dvasios akis įbedusi į vienintelę didzitį?. <■ ■
ją tfesą, Į^laiva mintimi sklaido rukus nuo gyvenimo kelio. Ir tas '7 ,7;

^negalėsi regėti mano vėidd; nes nematys : 7 7-
manęs žmogus, kad gyvas paliktų443), Hildegardai lyg neturi
prasmės. Ji nuolat mato gyvąją šviesą, iš kurios semia sau moks- 7_ 
lo ir kitų gėrybių turtus. 7• C i'* -P* * ' ' • ' ’

p"’

H •
T
i

k-

Jos mistiška asmenybė visiems darbams ir veikalams pa
likdavo mistiškumo atspalvį* Ne tik raštuose k; apaštališkose ke
lionėse, 4- kurių metų visų galingiausiai pasireiškė, jos mistįš- 

777ktmmaji buvo- tikrosios šviesos inspiruojama ir kasdieniame ^ 
■7 gyvenįme, kada ėjo vienuolės ir viršininkės pareigas.

1186 metais, Jnttar mirus, Hildegarda tampa Disibodėn- 
bergo moterų atsiskyrėlių kolonijos viršininkė. Ji turi didelį 
rūpestį. 7 Iš visko Hiįdegarda mato, kad Disibodenberge moterų 
vienuolynas negalės pasilikti. Tam yra daug priežasčių. Mote* 7 
rims-pavesti trobesiai jau senai perpildyti, o vienuoliškoji šeima 
vis didėja ir didėja. Aukšto luomo moterys vieną po kitos sto
ja į vienuolyną. Visas vylioja pagarsėjęs pirmaisiais „Scivias“ 
regėjimaikriildėgardos vardas. Jos atneša kraičio ne vien auksą, 
bet ir žemės — miškų ir dvarų plotus, kuriuos dar didindavo 

-——Hildegardai prielankių didikų aukos. Paraleliai didėja vienuo- „ 
lyno administracija, ^įstaigos, tarnaičių ir darbininkių skaičius, 
nes vienoms tikimais Seserims neįmanomas pakelti visų vienuo
lyno-reĮkąlų balastas. (Patalpos didintinös, bet, dėl vyrų vienuo
lyno praplėstų ir vis dar tebeplečiamų pastatų, Disibodeno kalne 

ra. Qalimas daiktas, kad prie šitų nepatogumų buvo 
tokių.*> Vidur: 
ūdavo greta įsu vyrų vienuolynais, kurie teikdavo vie-

Hildegarda tampa Disibodėn-

Ąiikšto luomo moterys vieną po kitos sto-

tarnaičių ir darbininkių skaičius, 
seserims neįmanomas pakelti visų vienuo- 
įPatalpos didintinös/bet, dėl vyrų vienuo- a TT ' •» W •

t

vietos nė 
dar ir k: 
dažnai b

amžių laikais moterų Jviėnuolynai/dabai
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moterų vienuolynai kurdavosi vyrų vienu otynųregulomis, kaip, 
benediktinės, dominikonės ir k.- Pradėjusios iš^mažo, taip; kaip 
ir Juttos benediktinių kolonija? kurios dabar Hildegarda buvo vir^

'J? •
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■ P 
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vyrų vienuolyno viršinirikas, jos naudojosi tomis pačiomis vyrų . 
vienuolyno pamaldomis ir p. > v '

Toks gretinumas, kaip vieniems^ taip ir kitiems, nėjo į syeį- 
katą? :Teiiįdąv0; progos kilti gąšlių žmonių liežuvio anekdotams, 
kurie buvo madoje« Hildegard a būdanfalabai jautriosprigim- _ , 
ties, negalėjo nenujausti savo avidei gręsiančio pavojaus. Ji ne
norėjo paleisti, kad ir tariamo šešėlio prie' taip aukštai statomo 
mergystės idealo, kurio skaistumu turėjo tikėti ne vien pačios, 

’ mūruose užsidariusios, vienuolės, bet ypač pasauliečiai, liaudis«
Hildegarda rūpinasi, ieško išeities ir štai, mato, regėjimą: 

vieta, į kuriąs ji turi perkelti savo avidę, yra Rupertsbergas, " 
< aukštuma, kurios papėdėje Nahe įteka į Rheiną. Tai neperto- . 

liausiai nuo Dįsibpdehbergo' — šešios valandos kelio. Gamta ir * 
istorinės tradicijos viSųkiio priminė senąją gyvenimo vietą. Kaip 
ten? taip ir čia, gulėjo šventųjų relikvijos., kurių vardais ir vadi
nosi abi kalvos. Kaip Disiboderibergas dabar, taip Rupėrštber- 
gas kadaise buvo Šventų kelionių ir įžadų tikslas^ Jam buvo , 
lemta vėl atgaųticpfinykštj garsą Hildegąrdos pastangų dėka~ j" 

■<Bėt Hiidegarda vis dar vilkino, savo? planų vykdymą ir nie- 
kam jų nepasakojo, kol pagaliau Staiga apakusi ir sunkios ligos f 
parblokšta, suprato negerai daranti, Ir štai, vos papasakojo se
serim, ką šumanįusi ir kokį įsakymą gavusi?-regėjimo metu -- 
tuojau atgavo akių šviesą ir pasveiko. ?

Su tais planais buvo supažindintas ir Disibodeno .vienuoly- 
no viršininkas. Netrukus visą apylinkė žinojo, kad vienuolės 
išsikelia kitur, ir kilo audra. * Ne tik vienuoliai, apylinkės bajorai, __

’ HildegardosX rėmėjai, gėradariai, , bet. ir pačios vienuolės matė 
Hildegardos sumanyme beprotiškumą. Čia viskas žydi, viskas 
klesti — ramu, nerūpestinga ir patogu; čia guli ir vienuolyno ’ 
įsteigėjos, Juttos palaikai; o ten ant Rtipertsbergo — dykynė: 
aplūžusi bažnytėlė ir viena menka vynininko trobelė. Ir paga-. 
liau, kaip perkelti į Rupertsbergą vienuolyno laukus, pievas ir 
miškus? Iš kur imti lėšas naujom įkurtuvėm ir t.t. Taip svarsto ° 
šį klausimą vieni stebėdamiesi, kiti bijodami, kad pamaldžių mo
terų neištiktų sunki būklė, tretį, užjausdami neprotingąsias. O 
vyrų vienuolynas menorėjb persiskirti su ta, kurios tbli skambąs 
vardas, visą Disibodeno kalną gaubė lyg aųŠra;yy> •• • . * -• •

vėl ligos parbloškiama. Užsispyrė“, gąlvpjb vienuolyno virsi'
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ninkas, bet, matydamasTeperg^ėsiąs-JSildegardos pasirižymo, 
nusileido. '■•■- ■'■ / \

Vienuoles uoliai dirbo, , statydinosi, kurdį^si, Ir 1147 me
tais, advento metu, jau išsikėlė į kuklius, bet praktiškai pastatyk 
tus, Rupertsbergo trobesius. Bingeno gyventojai džiūgaudami 
sveikino psalmių giesmešventąsias moteris, vykstančias į jų mies
tuko apylinkėse pasirinktą gyvenimo vietą. Su Hildegardą per
sikėlė 18-ką jos ištikimi! dvasios dukterų, kurios nepaliko savų 
viršininkes, kaip tai buvo padarę vienuolės. ’ ; •

‘ • 0 . ’ •. • . * ’ ’ . • ’* * r “ ' ’ • ’ * " • *•<*■; ‘ e ‘ *

Bet ne čia rūpesčių galas, Hildegarda nori savo koloniją ~ 
padaryti vienuolynu. Visų pirma jį vieton pasauliečio — kąsy^ 
buvo įprasta viduramžiais ir ką ir dabar jai piršo Disibodenber- 
go vienuolyno viršininkas Helingeris Rupertsbergo - vienuolyno 
globėju pasirinko dvasiškį, Mainco arkivyskupą, valstybės kanc
lerį, kuriam vienuolynas turėjo paklusti dvasiniuose dalykuose, ir 
patikėti savo apsaugą. Šis pasirinkimas išgelbėjo vienuoles nuo 
pasauliečių globėjų išnaudojimo, kurie neretai priversdavo vie
nuolynus tiesiog vergauti, ir atpalaidavo jas nuo dvasinės Disi- 
bodenbergo vyriausybės. Vienuolyno globėjas patarė ruperts- 
bergietėm apdrausti ir. materialinėj srity savo nepriklausomybę, 
atseit, pasiimti iš Disibodenbergo vienuolių sau priklausomą že
mių dalį. Bet ne taip lengva buvo tai padaryti. Tik po ilgų 

-kovų ir derybų sutiko pagaliau Hildegardps^kilnumu sugėdinti__ 
vienuoliai atiduoti buvusias jų rankose moterų viėnuolyno^žemes^

Po šitų darbų reikėjo sūtvarkytr^ar^ganytojavįmp^reika- 
lųsJŠįldegarda sutiko rinktis kapelioną savo vienuolynui išTPi^ 
sibodenbergo benediktinų tarpo, bet tas pasirinkimas turėjo būti 
laisvas ir išrinktasis turėjo būti neatšaukiamas, nebent pačios 
vienuolės to norėtų ; Pagaliau, ir vienuolyno vidaus gyvenimas 
ir tvarkymasis. Hildegardos nuomone, turėjo būti laisvas, Ji tą 
laisvę apdraudė, ir net toki dalykai, kaip viršininkės rinkimas, 

^^perėjo-tik-nuo-pačių vienuolių.-. ? —_
Dabar jau atrod,ė kad viskas tvarkoje, bet Hildegarda dar 

ir dar stiprino savo pilies sienas. Ji per Mainco arkivyskupą 
Arnoldą išgauna 1163 m. iš Friedricko Barbarosso iškilmingą pa- 
sažadėjimą raštu saugoti ir ginti vienuolyno. teises. Tik dabar^ 
Hildegarba pasijuto atlikusi vizijoj gautą įsakymą. Ji dabar bu
vo nebe moterų atsiskyrėlių būrio vedėja, bet vienuolyno virši
ninkė ir savarankiškai galėjo vykdyti savo planus ir sumanymus. 
Laisvai ir nieko nesiklausdama, galėjo tarnauti bažnyčiai ir žmo
nėms. .• ' ■ • j . ■

Laikui bėgant, regėtojoš^^r^as pahmtkė^j~vmpūolynų4iek 
kandidačių, kad prireikė steigti f iii ją, kurią Hildegarda įkūrė 
Ebingene. netoli Schönau, kur gyveno ir tik 1148 m. buvo mi
rusi jos draugė, jau aiikščiau minėtoji, Elzbieta,
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rūpindamamasi pę tikvienuolynoisoriniais 
reikalaisy^^^ gyvenimo tvarkymu, nęt savo
dukterų sielos reikalus aprūpindama, buvo mokoma ^iMjosiös f

■■ '■ SVieSOS; . ? ■■ *. . ;■ "■■. ■. ■■ ; > \ :-s ■ \;77 •• ■
■ •  •. • • . . . . • • v , . ’ ’ •• • . ’ v >■_ , ,•

Pirmąja Hildegardosregėjimų užrašinėtoja — sekretorė 
~~ buvo Stado merkgrafaitė Ricarda. Ši vienuolei prieš Hildegardos 

norą, išėjo Saksonijoj į Hildesheimo vieiiuolyno viršininkes. Ä1- z 
degardą, mylėdama šią savo dvasios dukrą labiau uz^ kitas ir . 
brangindama jos pagalbą raštuose, stengėsi ją suĮąftyti>7 Bėt,.77-',7 
svarbiausią, ji buvo regėjusi, kad toks/Ričardoš žygis nepatiksiąs 
Dievui. Hildegąrda nedavė |ųtikimo<įįdayė išeinančiai palaimi- 7 ■ • 
nimo. Ir Ričardą, didelio nerimo ir: ilgesio kankinama^ netru
kus (1150) mirė. ^Hildegarda jau buvo atliūdėjusi; savo^.paįly^-i ,j •' 
dusios avelės ir dabar tiek tepasakė Ričardą iškviętusiems' iš po . 
jos sparno: mirtis buvusi vienintelė išeitis iš tokios kelblios būk
lės, kokioje buvo Ričardą. Još išėjimas iš Rupertsbergo tebūvąs 
senojo žalčio gudrus sumanymas nuplėšti jai garbės vainiką:: Bet 

r gyvenimo ir mirties Karalius apsaugojęs nuo to. Jis atsiuntęs RR ;
čardai mirtį.

Arba vėl romantiška, charakteringa viduramžiams vienuo- . 
lės Sigevižos istorija. Graži ir turtinga Kölno mergaitė Sigeviza 
buvo laikoma savo bendraminčių pirmąja. Bet staiga jos žvaigž- 
dė aptemo. Ją apsėdo piktoji dvasia. Septynias metus vargo 
giminės vežiodami ją po įvairias šventas vietas, bet veltui. Pik
toji dvasia pareiškė, kad išeisianti iš apsėstosios tik senos, gy- 

. venančios prie aukštutinio Rheino, raganos akivaizdoj. Jos var- : 
das esąs Schrumpelgarda. Pagaliau kreiptasi prie Hildegardos.

_ Ši parašė egzorcizmai ir nusiuntė pagalbos prašantiems. Bet pik- 
/ toji dvasia, tik trumpam laikui pasišalinusi, vėl grįžo ir egzorciz

mąkartojant pareiškė,kad ji paklausysianti tik senos Ruperts- 
bergo raganos. Tada helaimĮngąją nugabeno į Rupertsbergą. Čia 
buvo panaudotos viscis galimo^ dväsines ir gydymxv priemonėsv- ^ 
Piktoji dvasią, prislėgta Dievo galybės, vis kalbėjo apie krikšto 
* - * - 'kšmę, apie ekskomunikos pavojų, apie ka-
taru sektos žalingumą,\ kol pagaliau vieną dieną paliko "savo iš- 
kauk^^auką. Išgelbėtoji jau nebegrįžo iš Rupertsbergo — liko 
vienuole. < ■ 7 ■ ' .7 '

Dar vienas bruožas^ kiek Hildegarda vizijose regėtų ir gir-
- dėtų dalvkų bųvo^ ^paveikiama. Penktoje atitrosios „Sciyias“ 

knygos vizijoje ji mato eilę mergaičių su trispalviais vainikais ant 
’ gątvų, ir tuojau šį papuošalą įvedą savo vienuolyne. Visos vie- 

nuolės komunijos dieną turėjo ant palaidų plaukų užsidėti vizi- 
joje regėtus:yąini^ąv'As paprotis/paMkoTi^amdaikm../'

Hildegarda,
7-<>

v<?>. ... . ...

*
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Visus, käs tik ; buvo reikalingas jos paramos arba surąmįnimo. 
oš nuomone vienuolynas pateisina savo buvimą tik’ tada, kai 

kaip amžinosiosšviesos Maltinis teikia visai apylinkei gyvų reli
gingumo ir šventumo jausmų. Todėl Rupertsbergo vienuolyno 
Vartai buvo atviri visiems. Cią laikėsi įvairių luomų ir pašaukia 
mų, įvairių religijų ir įsitikinimų žmpnėš įvairių įvairiausiais^ 
reikalais. ‘ 'J-■ ■ "

■ Lankytojų tarpe yraaukštų dvasininkų
randame ir Mainco arkivyskupą Henriką pirmąjį, kuris atkreipė 
popiežiaus dėmesį į Hildegardos vizijas, kad jos būtų sankcijo-' 
iiuotos, ir kuriam Hildegąrda į jo reikalavimą išleisti iš vienųo- 
lyno Ričardą, atsakė: „O jūs ganytojai! Jus nežinote,; ką jūs 
darote. Dievo pavestą jums pareigą,’ jūs išmainote j turtą, pini
gus ir melagius. Todėl jūsų keikiančių ir grasinančių žoždių aš 
neprivalau klausyti. Jūsų rykštė yra puikybėje pakelta, o nę 
Dievo vardu ištiesta. Bet į tave kalba tasai, kuris ten yra: 
klausyk, tu daugely atvejų, kur turėtumei man tarnauti, neboji 
manęs. Dangus kerštui jau atviras, kilpos Dievo priešams jau 
paruoštos’ Pakilk, nes tavo dienos jai baigiasi. Atmink, kad Na- <

_ ^—-^u<mod0nbž0ras krito ir jo vainikas griuvėsiuose“4). Ši pranašy
stė išsipildė. Henrikas netrukus buvo pašalintas nuo arkivysku
pososto ir1152 metų pavasarį skurdžiai mirė.

Antras bažnyčios kunigaikštis, maloniai Rupertsbergo viė- - 
nuolyne sveikinamas svečias, buvo Kölno arkivyskupas Pilypas 
iš Heinsburgo. Jis buvo įsivėlęs į politines kovas su Hohen-' 
štauferiais, palaikydamas^ Veltus? Kaip tik tų kovų laikų arki- 
vyskupas ir lankėsi Ruperstberge. Manoma, kad jis ieškojo pas 
garsią regėtoją politinių klausimų išaiškinimo. Arkivyskupas Pi- ' 
ly pas vedė g y vą-Jmrepondenciją su Rupertsbergo vienuolyno vir- , 
šininke. Ši jam pataria viename laiške Viešpaties kovas kovotu 17 
kad paskui žėrėtų šviesia žvaigžde amžinybėje.

Šaliašio karingo^vyskupo randame kitą susidomėjimo ver-—__ 
tą, Rupertsbergo regėtojos garbintoją. Tai buvo Salzburgo ar
kivyskupas Eberhartas. Šis pralotas buvo labai gerbiamas. 
Vokietija tuo laiku neturėjo ištikimesnio vyskupo. Pavyzdin
giausias kunigaikštis it pavyzdingiausias ganytojas. Visų gar
binamas kaip šv. Rašto žinovas ir didelis labdarys. . Jis išdrįsta 
nutraukti santykius su imperatoriumi, kad tik liktų ištikimas 
tikrajam popiežiui. Matyt; jis ir bus ieškojęs pas Hildegardą

6- ' .
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patarimo šiosepainiavose. Tą patvirtina ir jo paties laiškas, ku
riame jis skundžiasi Hildegardai dėl ■schizmos \ paaštrėjusiais 

. santykiais su imperatoriumi, prašopia|arimo ir primena prižadą 
su juo koresponduoti. Hildegarda pataria tauriam vyskupui 
daugiau boti gany to jo pafęigų, o visa kita, ypač schizmą, pa - 
likti ramybėje. ■ '■ ■. ,7 ? , /

Žinomas Rupęrtsbėrgo vienuolyno svetingumui dar -vie
nas Eberhartas. Tai Bambergo vyskupas, abejingas baž- 
čios kovoms su imperatorium. Jis buvo teologas ir norėjo, pa
vyzdžiui, tokių dalykų, kaip paaiškinti sakinį:„Tėvuje yra am- _ 
žinumas, Sūnuje panašumas (Gleichheit), Sv. fivąsibje arbžiuu* 
mo ir panašumo sutapimas“. Kaip matome, tai buvo savotiš
kas svajotojas. Bet Hildegarda netrunka jam priminti jo HesiÖ- 
ginęs ganytojo pareigas. Ji ragina šį teologą kilti į šviesą ir ne- 
sudžiuti prie balzamu dvelkiančios srovės.

Iš artimesnių lankydavosi vienuolių giminės ir šiaip apy
linkės bajorai, vienuolyno geradariai, kuriuos sunku čia sumi
nėti ir surankioti iš įvairių šaltinių. Čia suminėti vardai toli 
grąžu neapima tų visų lankytojų skaičiaus, kurie svečiavosi Ru- 
pertsberge. Jų buvo daug daugiau.

Hildegarda rūpėjo ir žydams. Jie ateidavo ir ilgai kalbė
davo apie mesijanizmą, Ateidavo ir piktos valios žmonės su 
tiksiu išprovokuoti regėtoją, bet griždavo kaip šventas Paulius isį 
Damasko Tik a * ° _ -W ' - - . v
vienuolyno viršininkė vargų slėgiamai^audžiai.
linke nuolat knibždėjo keliauninkais. Žmonės skubėjo tai į Ru- 
pertsbergą, tai atgaI, ö Hildegarda stengesi visus patenkinti. Jos 
uždavinys buvo įvairus. . Nuolat bendraudama su žmonė 
pažino jų kūno ir dvasios reikalus, ir todėl retas tegrįždavortuŠ^^ 

" čiomis. Dvasią nuramindavo Švento Rašto žodžiai ir tauri šveh- , 
tosios asmenybė. Dienos rūpesčiai nuskaidrėdavo nuo jos ro- .
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(Keli charakteristikos bruožai)
- , . ' • ■ . ■ B * • - o ’

Emilija Petrauskaitė -
• ■ • - ■ ' . \ ■ ■ ■ -■ - . .

Trys moterys turėjo įtakos Dostojevskio gyvenimui, pa
likdamos gilius pėdsakus jo dvasioje ir kūryboje. Tai buvo dvi 
jo žmonos pirmoji negrė, Mariją Isajęyaitė (mirusi 1864 m. 
džiova) ir Ona Snitkinaitė, ir ApolinarijaSuslovaitė, vėliau 
Rozanovienė. Viena į kitą jos labai nepanašios, savotiškai vei- 

<kę ir rašytoją, < ■ , /■< '
Mažiausia žinių, liko apie pirmąją žmoną, negrę. Tai bu-

- vuši liguistą, egzaltuota^aistringamoteris. Ji savo vyro nemy
lėjusi ir visokiais būdaisjįapgaųdinėjusi. Dostojevskio su ja 
vedybos apsuptos pasläptihgumu; jis ją, nors ir mylėjęs, tačiau 
vesdamas daręs auką, ■išjkof.rcikiadaryti išvadą, kad ji buvusi 
labai nelaiminga ir kokiu nors būdu likimo nuskriausta. Ji pati_
Dostojevskio niekados nesupratusi:

Labai graži Onos Snitkinaįtės antros rašytojo žmonos 
asmenybė, kupina idealios: meilės, labai dJaug- kcntėjusiy4>et-dėL_^^ 

—— retų-šviesios laimės valandėlių, visa bloga užmirštanti, atleidžianti.
{Ji buvo tarsi šviesi saulutė, glamonėjantr^udremis^verdančią Do
stojevskio širdį, mokėjusi ne vien jį nuraminti sunkiausiuose gy- 

— venimo momentuose, bet sugebėjusi paimti dalį jo sunkios naš
tos. Tik jos praktiško proto dėka Dostojevskis sutvarkę materia- 
lę savo gyvenimo būklę — išsirito iŠ skolų ir galėjo grįžti tėvynėn.

Tačiau, žymiausią vietą, Dostojevskio gyvenime užėmė tre
ciojimoteris — Apolinarija Suslovaite. Ji paliko gilius pėdsakus .

- ,T ♦ . , vų ir asmens)savybių randame ne
..Broliuose Karamazavuose^, — 

ryškiame Kateriuos amsenyję; „Prasikaltime ir bausmėje“, — 
Dunia. „Idiote“ — Aglaja, „Lošike“ -- Polina.

Šitoji moteris mylėjo ir kinio jį, o vėliau jo žmoną. 
Tai buvo stipraus temperamento, audringos sielos ir kerštinga 
moteris, priešingybė tauriai antrajai rašytojo žmonai. Dostojev
skis susipažino su ja grįžęs Iš skatorgos, ji bendradarbiavo jo lei
džiamame žurnale ^A^ręmia“, spausdino ten savo apysakaites.

Tų trijų-moterų būdo bruožų daug randame Dostojevskio 
kūriniuose. Bet, toli gražu, jos nedominuoja. Dostojeyskis pa-

— žino daug moterų ir išstudijavo jas ne mažiau, kaip vymis. Dėlto 
jo vaizduojamos moterys taip originalios ir įvairios, kaip įvairus

;■
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pats gyvenimas. Tai pamatysime sus 
rinių veikėja.

1. Įdomk,.Brolių Karamazovų“ Katia. Tai gražuolė pulki 
ninkö vienturte duktė. Iš mažų dienų įpratusi savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus. Įgimtas gilus protas padėjo jai anksti su^ . 
sidaryti rimtas pažiūras į gyvenimą Dėlto, vos grįžus iš pensio
no, ji pasireiškia, kaip stipraus charakterio moteris. Nė pėdsako 
jauno naivumo. Išdidi, savarankiška, žinanti savo grožio vertę, ji 

v greiti pragarsėja provincijos mieste. Jaunuoliai apsupa ją, bet nė 
vienas neįsigyja jos prielankumo; Tik vienas — tas, kuris, rodos, 
nekreipė į ją dėmesio — tapo jos pastebėtas. Jis savo äbejin- ’ 
gumu pataikė į iautriausia jos širdies stygą — užgavo jos savy- 
meilę. Tik dėlto išdidi Katia pamyli A^uaną Mitią Karama-

- - zovą.
Ji pilna pasiryžimo ir karinga/ Prieš nieką jį nenusileidžia, 

- eidama prie tikslo. Drauge labai azartiška. Ji sąmoningai šoka 
per bedugnę, nors puikiai žino, jog gali antro krašto nepasiekti.

Tačiau ji labai kerštinga. Didvyriškumas ir kerštingumas 
eina joje paraleliai su nuoširdumu ir protingumu. Šios keturios, 
amžinai nesuderinamos, būdo savybės ir sudaro jos likimo tragedi
ją. Ji atneša auką, bet niekados negali užmiršti ir dovanoti savo pa=r 
žeminimo. Ji myli ją pažeminusį Mitią — dėl tos meilės visa 
dovanotų, dėl jos kovoja nenuilsdama, visas priemones išmėgin
dama. 0 pfötäs jai imöjät- kala, kad^jjTnįyli niekšą, kad jis ne
vertas jos meilės. Ir eina amžina kova, kuri baigiasi tuo, jog 
Katia pati nebesupranta savo jausmų, apsirinka juose .

Dostojevskis tuo parodo, kokia keista ir nepaprasta žmo
gaus širdis, kaip sunkų net pačiam Žmogui kartais orientuotis 
savo jausmuose. ■ '■'.■ -r

Katia tik manė mylinti Karamazovąvo mylėjo tik savo žaiz
dą, mylėjo savo pažeminimą, mylėjo savo kančią. „Nereikia nei 
man tavo, nei tau mano alleidimo — pasakė ji viską supratusi, — 
visam gyvenimui liksi skauduliu mario širdyjey^o-aš tavo. Taip 
reikią;.^ Jrncrioręjo atkeršyti, ji nesąmoningai stengėsi išvengti 
keršto, plakė save, net nebijodama savęs pražudyti.

t Tokia tai komplikuota šios moters būdo sudėtis. Kraštuti
numai ir priešingybės ir amžinai budinti gyvenimo srovė — ener
gija. Išdidi, azartiška, pasitikinti savimi, nepaprastai karinga ir

- pasiryžtanti Katia, bet ji tikra moteris—< jausmų žmogus. Mato
me mes ją ir silpną, verkiačią nusivylime. O visa tai dėl to, 
kad ji moteris, kad jos proto nenugalėjo širdis. 2 *

2. Antra žymi to paties romano moteris yra Grušą.
Gyvenime dažnai Grušos yra pasmerkiamos. Dostojevskio 

neturėjo gero vardo, ir tai natūralų. Tik taip,
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. suprasti ir, kaip Dostojevskis jį — išteisinti., Kas buvo toji Gru- 
- ša?Moterys ją vadindavo ištvirkėle, vyrai • vylioke, tigru, ta- 

■?" čiau jie žinojo, kad prie Grušus vargiai prieisi, reikės tenkintis
i ■ - . -Į’ ♦’ v • T ’ * T.* ’ ■ 1 1 • V ’’ 1 ■ V V • ’ T| ' w ‘ * </ <*jospalankiu žvilgiu. Ji akiplėša auksciausio laipsnio, žiauri, ne

žino pasigailėjimo. Praktiška, apsukri ir taupi, Nieko ji ne- 
» jaučia, nieko nemyli -Tokiąmato ją žmonės, ir, iš tikrųjų, ro

dos, taip ir yra.: J
Bet Dostojevskis ne 

apię juos sprendžia. Jis išnagrinėja, kokia buvo Grušą, dai 
venimo nepažinusi ir kokios priežastys ją tokia padarė. O viša 
ištyręs, kilnaširdžio Aliošos lūpomis apie ją pasakė: „Tai dar ne- 
nurimusi siela, reikia jos gailėtk...tojes^ielojegalibūtįbrange- 
nybių“. Ir Alioša neklydo.

.. ‘ . . . 1 ■ \ . * 4 ‘' * ’ - * , ■ f

Grušą, kukli mergaitė, apvilta karininko, žinoma, lenko L 
(Dostojevskis lenku labai nemėgo ir tik neigiamai juos vaizdavo), 
tėvų atstumta ir audringon gyvenimo jūron išmesta, rodos, turė
jo joje paskęsti; Bet ją išgelbėjo stiprus, atkaklus būdas. Ji ap- , 
sivylė gyvenimu ir žmonėmis ir ėmė jų neapkęsti. Jos siela su 
sitraukė, pasislėpė pp kietu, šiurkščiu kiautu ir niekam nesirodė, 
ir tik tuo būdu, gal būt, ir išsilaikė. Ji nesąmoningas likimo žais
las, bet žaislas stiprus, nesulaužiamas, Tai indas^ kurį'visaip 
mėtysi, bet neišsilies iš jos šventasis balzamas. Ji nuoširdi, natų* 
ralij iš tolo neapkenčianti visa netikra. Savo širdies gilumoje ji 
išlaikė moralę, išsigelbėjo iš slydžių kelių pavojų vien tik 
Širdies balso klausydama. Jos logika ir argumentai taip savo
tiški, ji pati nebetiki sayp angelu sargu — ji išlikusi nekalta vien 
dėlto, kad prieš jį (savo Karininką) „išdidi galėčiau būti, galėčiau 
jį niekšu padavinti'5, taip\ ji kartą prisipažįsta Aliošai.

~ , Tik vieną kartą jos siela atsidaro. Ji ilgai laukusi, kad1 ateis 
kas nors doras, tikrai -j^pamils^jį atleis jai viską. Tada skak 

siekimai. Ji 
nekenčia ją apsupančios aplinkumos, biaurėjasi šavo gyveni 
Meilė ją vėl atgaivina, vėl\ pažadina jos sielą, jos dorus jaus- 

^^TmusrTr^rToliatt-^egukJms^pskas-jiora^^r^kad^meš^ūtumfcilo-^^^ 
ri, in kad mes būtume geri... išvešk mane toliį toli, triūsime, 

. ■ * • ė ,

dirbsime , —- kalba jinai M. Karamozovui.
3. „Prasikaltimo ir baūspiės44 Sonia. „Atidengdamas tam

sias, atstumiančias žmogaus pfigimties puses, Dostojevskis, toli 
gražu, nėra pesimistas, — jį puolat palaiko tikėjimas žmogum, 
tikėjimas šviesaus prado pergale toje amžinoje kovoje su tam± ~ 
sumu ir žemumu.^-ioje kovoje, kuri nuolat verda žmogaus prigim
ties gilumoje. Tas įjo tikėjimas žmogumi išreikštas visoje eilėje 
teigiamų tipų, kuriuose įkūnyti geriausi žmogiškumo bruožai“ 
Taip sako apie Dostojevskį V. Savodnikas.
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IŠ moterų toks tipas yra Sonia Marmeladovaitė. So
nią — tai įkūnytas krikščioniškas taurumas. Kukli, nekalta, ne
drąsi — ji yra silpnutis sutvėrimėlis, kurį ' gali kas tik nori 
skriausti. Užtat jos širdis ir siela — nepalaužiamos, nepalenkia- i 
mos, nesutepamos. Tar visur žibąs auksas.. Sonia negavo pa
žinti iUpßtit: visą gyvenimo išmintį ji sėmė iš savo amžinos šyię- 
sosšaltinio — širdies; visa jos gyvenimo skausmų parama būva 
gilusif grynas religingumas.Jie gaivinojos dvasią ir išlaikė ne
paliečiamoje aukštumoje. . - .. J*»’«.-. •'*’m***0** ’

ŠOTdą „nekalta prasikaltėlė“. Ji perėjo moralės ribas, pati 
būdama morališka aukščiausiaine laipsnyje. Jos auka dvi
gubai didelė. Jiužmiršp savematydama kitų skausmus. 
Kad išgelbėtų nuo bado savo šeimą — džiovininkę pa
motę su jos mažais vaikučiais ir girtuoklį tėvą — paaukojo 
visa, kas jai buvo brangiausio nekaltybę. Ji neturėjo laiko pa- J 

■ galvoti apie tą baisų žingsnį. Su tyliu didvyriškumu ji pasiėmė 
sunkų kryžių sieloje kęsdama baisų sąžinės graužimą ir gėdą* 
Tyliai, nužemintai kenčia panieką, nes žino, kad tapo toverta, nes 
žmonės nemato jos sukruvintos širdies.

Kaip giliai ir tikrai ji suprato prasikaltimo esmę, matome 
iš jos pasikalbėjimų su Raskolnikovu, kada šis prisipažįsta Soniai 
žpiogžudybėje. Su didžiausiu, pasibaisėjimu išklausiusi Raskol
nikovą, ji gailestingai sušunka: „Ką jūs sau padarėte? — visa
me pasaulyje nėra žmogaus už tave nelaimingesnio“. Jos supra
timu: nusidėjęs žmogus pirmiausia prasikalsta pAš savo dorinę 
prigimtį. Moralės kančios sunkiausios ir dėl to nusikaltęs žmo
gus yra nelaimingiausias. Ji pati tai patyrė ir dėl to negalvoda
ma nurodo Raskolnikovui vienintelę išeitį — pasiimti atpirkimo 
kančias. „Pasiimti skausmą ir Išpirkti save. — Štai kas reikia 

n daryti. ...Eik tuojau, nedelsdamas—sako jinai — ant kryžkelės, 
nusilenkęs pabučiuok pirmiausia žemę, kurią tu sutepei, nusilenk 
pasauliui į keturias puses ir pasakyk viešai: aš užmušiau. Ta
da Dievas pasiųs tau nauįą gyvenimą“. O kai Raskolmkovąs ne- 
pasiryžtUj ji kankdamosi klausia: „Kuo ir kaip gyvensi?“ Ji neį
sivaizduoja, kaip žmogus gali gyventi nešiodaūiaš širdyje bai
sią nuodėmę ir už ją neatgailodamas; Kitaip — „nusikankin- 
si, nusikankinsi“. Su pasigailėjimu ir liūdesiu mato, kad Ras
kolnikovo Širdy jener a tikėjimo ir dėl to jam visa tai sunku su- 

, . prasti. „0 Dieve!“ — sako ji didžiam nusivylime. — „Nieko, nie
ko jis nesupras!“

Nepaprastai gera, gailestinga, mylinti savo artimą daugiau 
kaip save, tauri ir kukli Sonia nepažįsta pykčio. Ji myli visus, net 
ir tuos, kuriuos, rodos, turėtų neapkęsti. Tos didelės meilės pa
vyzdžiu ji pažadina ir taip giliai suklydusią audringą*: žmogžu
džio Raskolnikovo sielą ir atgaivina ją naujam gyvenimui. Jei ne
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tos nuodėmės, kurias Sonią papildė iš didelės artimo meilės, joje 
nerasi jokios dėmelės. Bet tuo Dostojevskis ir paroda, jog nė
ra visai tobulo žmogaus, kaip nėra nei visai pražuvusio. Atsi
randa šventųjų, bet jie yra ypatingoje Dievo malonėje.

Dostojevskio moteris pirmiausią žmogus. Ji turi savo sie
los reikalavimus, troškimus; savo dvasioje ir jausmuose ieško 
harnionijos. Tik ji savotiškai J visa reaguoja/ Jivisa matuoja 
daugiau jausmais ne protu ir dėl to yra širdingesnė Ar natūra
lesne negu vyrai. Tai, ką vyrai suranda protu, ji kartais^gdeičiau 
prieina intuicija — širdimi greičiau suieško tiesą

Savo veikaluose Dostojevskis stato moterį lygioje linijoje 
su vyrais ir visad padaro ją vyro draugė; Reikia turėti galvoje, __ 
kad Dostojevskisgyveno prieš penkias dešimtis metų, — kada 
moterų teisės tebebuvo apgailėtiname stovy ir, be to, Rusijoj, 
kur visoks kultūrinis susipratimas ateina vėliau — tada tik gali
ma įvertinti jo palankias moterims pažiūras. Dostojevskio vaiz^ 
duojamų moterų tarpe jau randame drąsiai skinančių sau ke
lią į mokslą, savarankiškai tvarkančių savo gyvenimą ir ne visad 
pasitikinčią vyro globa. Morališkai jos palaiko vyrus.

Realiai ir bešališkai nagrinėdamas žmones Dostojevskis ieš
kojo normalių vyro ir moters santykių pirmiausia kreipdamas 
dėmesį į žmoniškumo reikalavimus. Šiuose santykiuose jis daž
nai sugretina du dalyku; vyro didelį, dažnai fanatišką, egoizmą 
ir moters pasiaukojimą. Ir vieną, ir kitą natūralu, jei neperei
na tam tikrų ribų< — priešingu atveju virsta didelė tragedija. 
Šias mintis jis labai gražiai išreiškė charakteringoje apysakaitėje 
,,Ramioji“ („Krotkaja“).

Tačiau vaizduodamas moterį, Dostojevskis nebuvo šališkas, 
jis nagrinėja jos sielą giliai ir plačiai, o jo atvaizduotos moters 
psichinės savybės labai natūralios. Jis supranta moterį, užjau
čia ją ne vien dėl apgailėtinos tais laikais jos sociales padėties, 
bet myli ųž ją už jos jautrią, į visą giliai reaguojančią sielą ir am
žinai kenčiančią širdį. Kada jis vaizduoja moterį, jauti tos jo 
meilės šilumą — jis ją visad pateisina ir daug klaidų bei ydų at
leidžia dėl jos didelio jautrumo. - Dėl to visad gražūs ir įdomūs 
išeina net neigiami jo veikalų didvyrių tipai. Jis daro visa tai 
ne iš ypatingos moterims simpatijos, bet iš .gilaus žmogiškumą^

Vieną ką jis lyg perdėjo, tai per daug sukurdamas moterų 
isterikių. Tiesa, tai yra moterų silpnybė, bet vis dėlto nebūtina. 
Tačiau turint galvoje, jog Dostojevskis mėgsta vaizduoti žmo
gų daugiausia ne normaliam stovy ir nenormaliose aolinkybėse, 
tai pasidaro suprantama.

' r ' < * . ...
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Socializmas ir krikščionybė
er

ii

■ Em. Pališaitytė

Rašydama apie socializmą ir krikščionybę teliesiū tik 
Markso ir Kristaus mokslus, nes socializmo pagrindėjas yrąv 
Marksas, o krikščionybės Įkūrėjas yra Kristus.

Marksas savo mokslo pagrindan deda vien tik materiją, 
arba ekonominį materializmą, kaip šaltinį, iš kurio plaukia visas 

. žmogaus gyvenimas: tiek materialinis, tiek dvasinis. Taigi, pa- 
gal Marksą reiĮdlu tik tobulinti materialinis žmogaus gyvenimas, 
o tuo pačiu tobulės bei progresuos ir dvasinis žmogaus gyveni
mas. ; ‘ • • ........

Kristus sayo mokslo pagrindan deda dvasinį ir materiali
nį pradą, kurie viens iš kito neplaukia, bet tik veikia sutartinai . 
it tokiame santykyje, kad materialinės žmogaus gėrybės būtų

- subordinuotos dvasinėms žmogaus gėrybėms. Taigi, pagal Kri
staus mokslą, tobulinant materialines žmogaus gėrybes,, reikia 
atatinkamai tobulintis ir dvasinėse gėrybėse, arba,, tobulėjant 
materialiniam žmogaus gyvenimui, atatinkamai reikia v tobulinti 
ir dvasinis žmogaus gyvenimas. •

. Kad Marksas tepripažįsta tik vieną materialinį pradą" tai 
galime įsitikinti iš jo istorinio materializmo. Čia jis aiškiai sa- 

yra tik j

žmogaus galvoj pramanytas ir išverstas materialis. Medžiagos 

formą, valios pakraipą ir visa tai, kas įvyksta žmonių visuome
nėj yra būtina, nes medžiagos judėjimas laikosi su nepermaldau
jamu būtinumu savo įstatymų. Taigi, kas tik įvyksta žmonijos

. Kad Marksas tepripažįsta tik vieną materialinį pradą' tai

ko, kad nėra jokio dualizmo tarp dvasios ir materijos, viskas 
laterija ir jos judėjimas. O sąžinė ir mintys yra me

džiagiškų organų, būtent, smagenų padaras. Idealis yra tik ' 
žmogaus galvoj pramanytas ir išverstas materialis. Medžiagos 
judėjimas galutinai imlėmia ^detem

"formą, valios pakraipą ir; visa tai, kas įvyksta žmonių visuome
nė j yra būtina^ nes medžiagos judėjimas laikosi su nepermaldau
jamu būtinumu savo įstatymų. Taigi, kas tik įvyksta žmonijos 
veiksmuose, vra determinuota.

* _ ‘ 1 . * C* . t B K ....

Viskas nuolat keičiasi, mainosi nieko nėra pastovaus. Nuo
lat keičiasi ir gaminimo santykiai ir sąlygos, o su jais draug 
ir visas socialinis, politinis, juridinis, dorinis, tikybinis ir filo
sofinis pagrindas. y

Trumpai tariant: a) Nėra jokių skirtumų tarp dvasios ir 
materijos; b) materialistiniai gamybos santykiai yra šaltiniai, 
iš kurių plaukia ideologija; c) nieko nėra pastovaus, viskas kei
čiasi, mainosi.

Marksas, būdamas įsitikinęs, kad dvasinis žmonijos gyve< 
nirnas yra determinuotas taip pat. kaip materialinis gyvenimas,

lt
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sako, kad visųomėnė su neišvengiamu būtinumų artinasi prie so
cializmo, kuris ir esąs aukščiausias visuomenes išsivystimolaips- _ 
nis. Ir besiartindama prie socializmo, visuomenė, turinti pėr-

IĮ

(socializmo laikotarpis). . Prieškapitalistiniame laikotarpy (te . 
,zes) augo ir jo priešingybė kapitalizmas (antitezes); O kapita- 
lizme, arba antitezėse kaip koki užuomazga ar embfcijonas augo 
socializmas, kuris panaikina kapitalizmą. Taigi, socializmas 
yra kapitalizmo negacijos nėgacija, nes pats kapitalizmas yra 
nėgacija. Ir tam visuomenės vystymuisi įrodyti Marksas deda 
pagrindanvertėsirviršvertėsteorijas, kurios prieštarauja gyve
nimo faktams. Pav., daikto yertė, pagal M arkso teoriją, pri- 
klauso nuo darbo,, reikalingo tam daiktui pagaminti. Vadina
si, daikto vertė matuojama darbo valandomis. Jei dviejų daik- 
tų pagaminimui yra įdėta vienodai darbo, tai jie abu yra ir ly
gios vertės, ;Bet gyvenime - yra visai kitaip; Pav.,; kviečių cent
neris, užaugintas derlingoj žemėj ir gerame klimate turi dides
nę maino verięį negu tas pats centnerius, užaugintas blogoj že
mėj ir blpgesniame klimate, nors darbo buvo įdėta daugiau 
auginant kviečių centneri-blogoj žemėj.;< •■Įto^-,^ay>5yprQ- paga
minimui žmonėsWisai neįdeda savo darbo, o jo_veOe yra be ga< 
lo didelė, nes be Oro nei pats žmogus gyventi negalėtų. Ir pa
našių prieštaraujančiu gyvenimo^ faktams išsireiškimų’ pilnos 

. Markso vertės ir virš vertėj teorijos* ;
Marksas, nepripažindamas žmogaUs prigimty dvasinio 

prado (nemarios sielos), ätmetä religiją, kaipo visai nereikalingą 
žmogui padarą. Tik dėl visuomenės ramybės jis ją, sakosi, 
paliekąs kiekvieno asmens subjektyviai nuožiūrai, nes jis buvo 
tvirtai įsitikinęs., kad visuomenei prisiartinus prie sovializmo, 
religija savaime pranyks, kaip reiškinys, neturįs pagrindo žmo-

• ,t , ... ± ■ . ■ ' ■ . ■ 1 gaųs'prigimty^ t .
O dorovės viešai nedrįsdamas atmesti, perkelia ją Mark

sas į materialinę sferą, sakydamas, kad dorovė esanti ne kas ki
ta, kaip tik „gyvuliškas Trieb“, arba socialiniai instinktai, kurių — 
esmė ir sudaro dorovės įstatymus. Taigi, dorais veiksmais Mark
sas ir laiko tuos, veiksmus, kurie turi santykio su vtštiomene ir su
tinka su jos gerove, kaipo aukščiausiu žmonijos tikslu. O ne
sutikimas su ta visuomenės gerove yra pagal Marksą, moralia 

. blogis. -. - ■ • ' ■ '. ..
Pagal Markso teoriją žmogaus individualus veiksmai neį- 

eina į dorovės sritį. Čia žmogus gali elgtis taip, kaip tik jam 
patinka, Ir veiksmai, kurie liečia ne socialistus; taip pat neįei
na į dorovės sritį (Su ne socialistu socialistas gali elgtis kaip tik 
jam patinka). / ; —', ...

i
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Moterystėj taip pat Marksas temato vien tik materialius 
elementus, kuriuos žmogus gali sauvališkai tvarkyti, tik su są
lyga, kad neardytųviešosios tvarkos. Omonogamiją Marksas 
dar pasmerkia, kaipo buržuišką padarą.

/ . Marksas sako, kad nėra nekintamų, pastovių tiesų; o Kri
staus mokslas rodo, kad yra pastovių tiesų. Tai galima įžvelg
ti, kad. ir šiame Kristaus pasakyme: „Iš tikrųjų, aš sakau jums, 
dangus ir žemė praeis, bet nei viena jota, ir nei vienas bruo
želis neišnyks iš įstatymo, iki visa įvyks“ (Mato 18, 12) ė
v Vadinasi,materialiniame, nuolat kintamame pasaulyj, yra 
įkūnytos ir amžinai pastovios tiesos, kurių veikimas bei būvi- ~ 
mąs nepasiliaus nei tada, kai tas materialus pasaulis nustos eg- — 

. zistavęs. ‘ . y;
Ir iš tikrųjų, jei materialiniame pasaulyj nebūtų įkūnytų 

pastovių tiesų, tai būtų negalimas joks mokslas, jokia kultūrinė 
pažanga ir pats socializmas kaip sistemą butų negalima.

Taip pat Kristaus mokslas labai aiškiai kalba, kad žmo
nės turi nemarią sielą, kad jos išganymas priklauso nuo žmo
gaus laivos valios ir, kad „žmonės teismo dienoj duos atskaitą“ 
nė tik iš darbų, bet ir „iš kiekvieno nenaudingo žodžio, kurį jie 
kalba“ (Mato. 36) . Kad jokiomis materialinėmis gėrybėmis ne
gali sielos patenkinti žmonės, „nes ką padėtų žmogui, jei jis 
laimėtų visą pasaulį, savo gi sielai kęstų nuostolį“ (Mato, 26, 50). -

Taigi, žmogaus prigimtyj yra ir dvasinis pradas (nemari 
- siela), kuris neatmez g amais ryšiais yra surištas su materialiniu 

pradu (kūnu), kol žmogus gyvena šiame pasaulyj, nes tik jie 
abu sudaro vientisą, nedalomą žmogaus substanciją. O žmo
gaus substancija, būdama dvasiniai materialiu tai yra, sudėta iš v 
dvasios ir materijos, tai ir jos veiksmai ar darbai yra dvasiniai 
materialiniai. Kitaip sakant, žmogaus darbai bei veiksmai yra 
persunkti dvasiniais elementais. Už tai žmogus gali kultivuoti 
pats save ir jį apsupantį pasaulį pagal savo dvasinius principus. 
Vadinas, žmogus gali suteikti pasauliui ‘vieną ar kitą^lytį^bei 
formą, nors gamtos įstatymų pakeisti nepajėgia. . Tuo tarpu 
gy vulių veiksmai "bei darbai "yrą “pilnai determinuoti veikti taip, 
o nė kitaip, tai ir juos gaminąs subjektas yra taip pat determi
nuotas. O jei tas subjektas yra pilnai determinuotas, tai jis 
turi tik vieną materialinį pradą, nes dvasinis pradas yra lais
vas, nedeterminuotas Už tai ir gyvulių, veiksmuose nematyti 
laisvų elementų; b žmonių veiksmuose jų yra. Taigi, žmonių 
veiksmai nėra determinuoti taip, kaip gyvulių veiksmai, nors'tai 
stengiasi įrodyti Marksas savo istoriniame materializme. O jei 
žmogaus darbai bei veiksmai nėra (pilnai) determinuoti, tai jie 
negali žmonijos nuvesti į socializmą pagal tam tikrus su būti
numu veikiančius įstatymus, kaip įrodinėja Marksas, nes žmo-

• * l • J *■ t ‘
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nės, turėdami Misvą vąliąr gali juos pakreipti viena ar kita
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<•■■•<?’■ / Taigi, Markso manymas, kad žmonija arba visuomenė su 
neišvengiamu būtinumu artinasi prie sociabzmcų yra klaidingas. ?

Marksas doros pagrindan. deda socialiriius instinktus bei 
jausmus; o Kristus doros pagrindan deda aukštesnius principus, 
būtent: 1) Žmogaus santykius suDievu, 2) Žmogaus santykius 
paties su savimi, Z3I Žmogaus santykius su kitais žžmonemis ir, 
4) Žmogaus santykius su materialiniu pasauliu. /

Marksas atmeta Dievą, remdamasis tuo, kad žmogui Die
vas Čia žemėje yišąT nereikalingas. Kristaus gi mokslas rodo, 
į-ąd žmogui, gyvenant Čia žemėj, Dievo pagalba būtihai reika- 
liūgą, nes „žmogus negali nieko sau imti, jei jam riebus duota 
iš dangaus“ (Jono, 27, 28). Taigi, visos gėrybės, kurias tik turi 
žmogus, yra jam Dievu duotose

Taip pat krikščionybės mokslas rodo, kad tik tie žmonės 
tegalės tinkamai sunaudoti jiems duotas gėrybes, kurie prašys 
Dievo pagalbos ii’ pildys Jo valią.

Vidujinis žnipgaus gyvenimas, pagal Marksą, neįeina į do- 
_ rovės sritį.leidžia žinogui paęiam su savimi elgtis taip, Jjaip 

jam patinka. O Kristus sako: Jei tavo dešinė akis tave pik- 
tina, išlupk ją ir mesk šafiri nuo savęs, nes tau geriau, kad vie
nas tavo narys žūtų, kaip kad visas tavo kūnas būtų įmestas į 
pragarą“: (Mato, 23,^43) . ' ■*?• • = .’ ■ :

\ Kristus liepia taip susitvarkyti žmogui savo vidujinį gyve- 
. nimą, kad aukštesnės galios valdytų žemesnes, tai yra, kad žmo- . 

gaus dvasia viešpatautų ant kūno.
Iš tikrųjų, jei žmogus nuolat nesipratins valdytis, tai pas* 

kui jis jau vargiai bepajėgs atsisjiirtb savo kūno geiduliams* Juk 
ir galingiausias tautas yra pražudę įsigalėjusios kūno aistros. O 
įsigalėjus ąstrpms žmogus tampa savo kūno vergu.

Moterystės srityj Marksas palieka laisvą meilę. O Kri-, 
stus sako: ,,Kiekvienas, kuris žiūTi į moteriškę, kad jos geistų, 
jau su ja svetimoteriauja savo širdy j“ (Mato, 28, 13); arba: 
,,Kiekvienas, kuris paleidžia savo pačią ir kitą veda, svetimote- 
riauja, ir kas vyro paleistąją veda, svėtimpteriauja“ (Luk. 18, 
193). Taigi, Kristus griežtai pasmerkia laisvąją meilę ir nepama^ 
tuotą išsiskyrimo priežastį. .

Marksas etikos teisyklių liepia laikytis tik su savaisiais. O 
Kristus sako: „Mylėkite savo neprietelius, gera darykite tiems, 
kurie jūsų nekenčia“ (Luko, 27, 157); arba: „Kaip norite, kad 
jums įmonės darytų, taip pat ir jūs jiems darykite“ (Luko, 3,187), 

_ Ir iš tikrųjų, jei žmogui bus leista vieną kartą neapkęsti
. bei žudyti tą žmogų, kuris yra ne jo pažiūrų, tai kas užtikrins, 

' kad to žmogaus nepasikeis pažiūros ir kad jis, pakeitęs savo pa-

V
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; įiūras, neims žudyti tų pačių žmonių, kurie pirmą buvo jo drau- 
°”* ’ • -''L < t ■'*""» ' • - ■ „ 4==^—• • . - ■■ gail . . V ——

; ? Materialinės gėrybės Marksui yra tikslas, 4ėl kurio žmonės 
ir gyvena čia žemėje. O Kristus sako: „Darbuokitės ne dėl žū
nančio valgio, bet dėl pasiliekančio amžinajam gyvenimui, ku
rio jūms duos žmogaus Sūnus* ‘ (Jono, .27, 238); arba: ,, Nekrau
kite sau turtų žemėje, kame rūdys ir kandys gadina ir kame va
gys iškasa ir vagia, bet kraukite sau turtus daunguj... “(Mato, 
19,16)/ ; • //..- •; v ■ ••

_ Taigi, pagal Kristaus , mokslą, materialinės gėrybės yra 
tik priemonė atsiekti amžinajam Tikslui.

Ir' tikrai, jei visuomenės gerovės patobulinmias būtų aukš- 
čiausias žmogaus gyyemmo tikslas, tai tada materialinės gėry- 

. bes bfltų žmogaus galutinas tikslas, nes jos, pagal Markso moks- 
lą, ir sudaro visuomenės gerovę. Tada žmogus turėtų tarnauti 

- materialinėms gėrybėms, o ne jos žmogui tarnautų, nes žmogus 
siekia tikslo arba jam tarnauja, o ne tikslas siekia žmogų, ar
ba jam tarnauja. Ir tuomet žmogus turėtų tarnauti gyvai ir ne
gyvai gamtai, pav., arkliui, auksui. Bet faktinai gyva ir ne
gyvu gamta žmogui tarnauja, o ne žmogus jai. Tai materialinės 
gėrybės nęrar galutinas žmogaus tikslas, tuo pačiu ir visuomenės 
gerovė nėra aukščiausias žmogaus tikslas.

Trumpai suglaudus, galima štai kas pasakyti: 1) Žmogaiis; 
santykiai su Dievu turi būti priklausomybės principais pagrįsti, 
— žmogus turi priklausyti Dievui bei jam tarnauti; 2) žmogaus 
santykiai paties su savimi turi būtį vadovybės principais pagrį
sti -— žmogaus dvasia (siela) turi vadovauti kūnui; 3) žmogaus 
santykiai su kitais žmonėmis turi būti lygybės principais pa- 
grįsti— žmogus turi elgtis su kitais žmonėmis taip/ kaip“ pata 
su savimi elgiasi; 4) žmogau^ santykiai su materialiniu pasau
liu turT būti yaldomybės principais pagrįsti — žmogus gali tu- 
rėti savo valdžioj nialerialų pasaulį arba jį A^aldyti. ——— 

Kristus duoda^žmogui laisvai apsispręsti tiek dvasiniuose, 
tiek! materialiniuose dalykuose, tik įspėja, kad kiekvieną žmogų 
išteisint ar pajsmerks jo paties darbai. O Marksas, įvesdamas 
socializmą ne tik neišlygina materialinių gėrybių, bet varžo 
žmogaus laisvą valią ir dar ne vienodu mastu. Juk tie žmonės, 
kurie valstybei vadovaus, turės pilną1 laisvę, o tie, kurie valsty
bei turtus sukrovė, priklausys tų valdovų, kaip kokių dievaičių..

Marksas iš vienų žmonių atima laisvę (materialiniuose 
dalykuose), o kitiems duoda neribotą laisvę; nes valdovai, nepri
klausydami jokiai aukštesniaį Esybei, ir nematydami jokio rei
kalo atsakyti už savo darbus, galės elgtis taip, kaip jų sąžinė 
diktuos. Už tai nė kiek nenuostabu, kad socializmas veda prie 
tironizmo. (Ryškus pavyzdys Rusija).

Taigi

ö

.1 ’S*.
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O Kristus vadovams bei valdovams sako:
■ ■ . ... . ' — . _ t . . ■

Ii

atėjo ne kad Jam tarnautų, bęt kad Jis pats tarnautų ir duotų 
savo gyvybę kaip atvadavimą již daugelį“. 'y

_ Baigiant galima tik tiek pasakyti, kad krikščionybė, rem
damosi Kristaus mokslu, apima visų žmonijos gyvenimą — tiek 
dvasinį, tiek materialinį. O socializmas, remdamasis Markso 
mokslu, teapima tikmaterialinę- žmonijos gyvenimo pusę. Ir 
materialiniais principais pasiremdamas, socializmas nori sutvar
kyti ir dvasinį (idealogiųį) žmonijosgyvenimą. Noripriversti 
^mogų, kurio prįgimtyj -yra iFiiv'ä^nis' pfada^nusilenkti ma
terijai. Q dvasia, būdania aukštesnės prigimties už materiją, 
reikalauja, kad jai matetįja nusilenktų. Čia ir prasideda socia
lizmo tragizmas. ;

•.? -Jaįgi;'socianzm^^aip' visuomenės gyvenimo tvarkytojas, 
yra smerktinas, ries jis^ nepažindamas pilnutinės/tiesos, iškrai
po gyvenimo faktus ir demoralizuoja pačius žmones. Bet vi
sai pasmerkti socializmas, kaip muksiąs^, negalima, nes jis visai 

* teisingai aiškina kai kuriuos gyvėnimo faktus, kuriais pasinau
dojant, gailina tęstitolimesnis visuomenės tyrinėjimas.

O męs turime stengtis pažinti visą realybę, nes ir Kristus 
pasakė: „Jei jūsų teisybė nebus pilnesnė, kaip rašto žinovų ir 
fariziejų, jūs neįeisite į dangaus karalystę 4 (Mato, 23, 12).
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atsižvelgti į gyvenamo buto higienos reikalavimus, p iš kitos pu
sės ir į gėlių „kapryzus“ kambarių jaukumas reikalauja ne 
tik gėlių, bet ir šviesos, todėl husidetumė kambario higienai, • jei 
perdaug gėlių pridėtume ant langų arba prieš langus. Ypač tai 
reikia pasakyti apie gražialapes gėles,; k, a., filodendras, rododen
dras, fikusus, oleandras mirtas ir k. Tos gėlės gali uždengti, 
užkeroti visus langus ir kambarį padaryti tamsų ir niūrų. To-

ba kampe, kur yra daugiau šviesos..

Kambarių dekoravimas gėlėmis

; R.Petrusauškienė
" - » • r". ’ ” * * * ~ . * . ■

• ’ . ' ,• . --- - \ •> _ '

Prieinamiausiu ir gal net vaizdingiausia kambariams puo
šti priemonė yra gėlės. Nors butas bus ir labai puošniai įreng
tas, bet jis neturės malonaus jaukumo, jei kambary neras sau .

— - vietos gėlės. Be gėlių kambarys biistuščiasirnėgyvas. Sustin- 
gūsiam, apmirusiam kambario fone gyvos gėlės yra malonus Cį 
šypsny s, kuris atgaivina mūsų nuo darbo pavargusias i akis., ir vi- 
sam kambary sudaro jaukią, gyvų aplinkumą. Todėl nenuostabu, 
kad atsirandą gėlių mėgėjai, kurie nukrypsta ir į kraštutinumą-— 
kambarį taip gausiai apstato gėlėmis, jog į jį įžengus jaučiamas net 
tam tikras gėlių drėgnumo kvapas, labai primenąs oranžerėją^—— 
Bet pasitaiko pastebėti “ir kitas kraštutinumas, būtent : kambary 
laikomos gėlės, bet jos, bėveik, pusiau mirusios — dulkėti la
pai, apdžiūvusios šakutės, vienu žodžiu — tikras skurdo vaiz
das^ kuris kartu yra ir šeimininkės vizitinė kortelė. Čia ir teks 
trumpai pakalbėti apie kai kurias kambario gėles ir šį tą apie jų 
priežiūrą. ? '

Ne visos kambarinės gėlės tenka lygiai priimti. Reikia 
atsižvelgti į gyvenamo buto higienos reikalavimus, o iš kitos pu
sės ir į gėlių „kapryzus“ kambarių jaukumas reikalauja ne

perdaug gėlių pridėtume ant langų arba prieš langus. Ypač tai 

dras, fikusus, oleandras mirtas ir k. Tos gėlės gali uždengti, 
užkeroti visus langus ir kambarį padaryti tamsų ir niūrų. To
dėl plačialapes gėles geriausia laikyti dviejų langų tarpuose, ar
ba kampe, kur yra daugiau šviesos.. Čia minėtų gėlių negalimą 
laikyti ir toli nuo lanjgų. Jos labai skaudžiai pajaučią Šviesos 
trūkumą, tuoj gelsta ir nyksta, ir tada, žinoma, jomis nepasi
džiaugsime. Nuskurdusios gėlės ne puošia, o tik nustelbia jau
kiąją kambario nuotaiką. _ .

’ ’ ‘ ----- -L ’ - • , » , ' •> ‘ * 1 - * ... - - * *

Languose galima laikyti tokios gėlės, kurios turį nepergau- 
siai lapų ir nėra .didelės. Dedant gėles ant langų, reikia taip 
sutvarkyti, kad aukštesnės būtų lango kraštuose, o žemesnės vi
dury. Iš gėlių, kurios tinka dėti ant langų galima paminėt 
plačią kaktusų giminę, dracenas^ asparagus ir k. Dabar yra ypač 
mėgstami kaktusai. Tiesa, jie nėra labai gražūs (kai nežydi), 

^2 bet užtat jie labai tinka praktiškai laiko dvasiai: nestelbįa kam
bario šviesos, nerenkadulkių, neužima daug vietos. Be to, nė
ra opūs auginti — kaktusai niažiau turi reikalavimų, kaip plar- -
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čialapės gėlės. ■'Jiė^^ąįktš^rūš'iigbrff;>jtoe^c^j^ėg^ės.;. trūku-' 
mąirtemperatūrossyyrąvimus. -1F Kl-FF

. ^ •.'■ ■ ’ Nemažai yrairtokių ^ėlių^kųriaš^^lim^-gtal^iiMąOes-. • 
nešė kambario vietoife yį- jų 'Visada galima pąsirip^yir pi^ų ir 
lengviausiu būdu dauginamų. Tokios 'yla/'įvairiiį rušiųtrades- 
canfijos. Jos gali aUgtį^iį-^ul^FįM/i^imriAėgstie ir tamsesnę 
kambario vietą. Jų lapai yra^aljpk:' baltos, zSliggf gęltonbs ir ki
tokių spalvų marginys. y Kaikuriostradescantijųfeimyimsgėlės^ 
ir žydi lsmulkiais rausvai vibletiiiiais baltaÄ^^^Uajs.^ jos 
turi šliaužiančius stiebelius, vazone -ffė ątilpstym. auga, bet per 
kraštus driekiasi žemyn. Gražu, kai vijoklinešgėles pastatomos 
kursnors aukščiau, pa v., ant knygų jėmynos, bufetb-ir k. Žavėti
nai atrodo raibos gėlių kasos nusidriekę iki pat grindų^ į

• • . *........................................\      •    ’ » *■,’ , ' • ■ ‘ , 5 y ’

Savo botaninėm savybėm visaipanašios į pirmąsias 
callisijos. Iš jų gražiausios yra tos; kurių lapai išmarginti si
dabriniais dryželiais. Jos labai* lengvai dauginamos. Užtenka 
nuskynus šakutę įsmeigti į žemę, ir prigyja. Šios ir pirmosios 
labai mėgsta drėgmę, Iš vijoklinių gėlių dar gana įdomios cero- 
pegijos ir helxinijos. Ceropegijos nusidriekia žemyn net kele
tą metrų. Jos turi ir smulkius žiedelius,

Kambariams puošti labai tinka gražialapės begonijos. Jų 
labai kuklus Žiedai, bet užtat labai įvairių formų ir spalvų la
pai. Begonijos nėra visai pavėsio gėlės, bet vis dėlto jas galima 
laikyti ir toliau nuo langų. Žiemos metu ir bendrai tada, kai 
pritrūkstam skintų žiedų, begonijų vazonėlis gali pavaduoti ir 
gražią žiedų puokštę. Toliau nuo langų galima laikyti taip pat 
asparagus bei paparčius. Aštrių saulės spindulių nemėgsta7:ir 
kai kurios palmių rūšys; pay.. neretam bute užtinkama palmė, 
vad* chamaedorea elegans, dažnai sunyksta nuo vasaros kaitrių 
Spindulių.

Nereikia daug gėlių dėti ant baldų, neš drėgmė gali paga^ 
dinti jų politūrą. Geriausia gėlių puodelius sudėti ant tam tik
rų gėlių stalelių. YpaiT šiais laikais baldų gamintojai padaro la
bai praktiškus stalelius, kurie taip sukonstruoti, kad juose telpa 
daug vazonėlių ir gėlės viena kitos neužstoja. Teko matyti tokį 

-stalelio pavyzdį: aukštas štatyvąs, o apie jį spirališkai įtaisytos 
lentelės, ant. kurių statomos gėlės.

Čia tenka paminėti ir elementariausius gėlių priežiūros da 
lykus. Vazonai turF būti moliniai ir nepalivotk nes jada per jų 
sieneles gali vykti oro cirkuliacija, nuo ko žymiai pareina geras 
gėlių augimas^ Nereikia vazonų gražinti spalvotu ar baltu po
pierium, nes ir jis sulaiko orą. Norint papuošti, galimą iš yięlos 
padaryti tinkančius vazono, tūriui rėmelius, išpinti juos rafija ir 
į tokį krepšelį įstatyti vazonas. Rafijos spalvą galima pritaikinti
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Nemažiau svarbus dalykas gėlių laistymas ir vazono žemės 
panaujinimas bei persodinimas.’Daūgelis gelių labai jautriai pa- y 
jaučia vandens trukumą, ypäv^-primülos, čynefarijoš — laiku ne-~ 
palietos tuoj nuvysta. Žinoma, .HeĮ tas pasikartoja kelis kartus, 

■ tai gėlė visai sunyksta. ‘yy 'y yyy ' 
 Kaigėlėssužystareikiajasl aisty ti reguliariai ir pilti pų 

daugiau vandens. Palieti reikia tiek, kad žemė užtenkamai pri
sigertų vandenai Be to, kasmet reikia panaujinti gėlėms žemę“ 
arba jas persodinti. Persodinant į didesnį vazoną, reikia laikytis 
Šio dėsnio: senasis vazonas turi tilpti į naująjį. Kai kurioms gė- 
lėmsTTržtenka per metus pakeisti žemė, pavyzdžiui, pal- 
mėms -jums ne taip greit reikia mainyti vazoną didumą. Per- 
sodinant, vazone reikia padaryti taip vadinamą drenažą. Į va
zono dugną reikia įberti rupiai šudaužytų molinių šukių, smul
kių akmenukų ir upės Smėlio. Visa tai apsaugo vazono žemę 
nuo rūgimo, puvimo, kuris galėtų pagadinti gėlių šaknis. Nuo to 
paprastai greit nukenčia jautrūs fikusai ima gelsti ir birėti 
lapai. ’ ' ■

Kai kurias gėles reikia ne tik dažnai laistyti, bet nuprausti 
švariu, minkštu vandeniu ir jų lapus. Gėlėms prausti yra. pato
gus prietaisas purkštuvėlis (galima gauti ir Kaune, kainuoja 4 
lt). Ypač dažnai reikia nupurkšti tas gėles, kurios reikalingos 
drėgno oro, pa v., palmės, mirtos, aspidistrai, filodendrai, bego
nijos, paparčiai, asparagai ir kt Šias gėles reikia prausti ma
žiausiai du kartu per savaitę, o dar dažniau, kai būtas su cent- 
raliniu šildymu. O kaktusai, priešingai —• nemėgsta vandens — 
jie sausros augalas. ~

Tačiau daug gėlių u prie geros priežiūros gyvenamuose 
kambariuose blogai auga, joms netinka tos sąlygos, jos — šilt
namių augalai. Todėl reikia pasirinkti tokias gėlės, kurioms tin- 
ka kambario temperatūra, drėgmė ir šviesa.

Gėlėmis paprastai puošiami visi kambariai išskyrus miega
mą. Ypač labai tinką gėlės darbo, poilsio ir svečių kambary, 
taip pat, žinoma, ir valgomajam. Turint tik vieną kambarį, taip 
pat reikia jis viena kita gėle pagražinti. TaČiau~nors ir labai 
gražių gėlių pridėsime, bet jeigu jų. bus pėrdaug — bus nebe
gražu.. Ypač dedant gėles ant spintelių, lentynėlių ar kitų baldų, 
reikia labai atsargiai parinkti joms vietą. Čia sunku tiksliai pa- 
sakyti, kur yra tos tinkamosios gėlėms padėti vietos, kurias su- 
radūnarsi surandama ir buto jaukumo ir puošnumo paslaptis. 
Kiekvienam kambary tenka kitaip kombinuoti ir derinti jame 
esamus daiktus. Bet jeigu norime, visada galime skoningai, jau
kiai ir pigiai papuošti gėlėmis savo darbo ir poilsio kampelį.
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Paskaičius antraštę, gal ne viena nusišypsos ir paklaus: na, 
pažiūrėsim, kas čia galėtų būt nauja; argi straipsnelio autorė 
kitaip plaūja tuos indus, kaip mes? .

Tokių klausimų aš tik ir laukiu; nes žinau, kad straips
nelis bus perskaitytas ir, galimas daiktas, bus jame surasta šis 
täs nauja, kas bus pravartu įvesti ir savo namų ruošon. Tokiu 
būdu, mano straipsnelio tikslas bus atsiektas.

Visų pirma, prieš kiekvieną darbą, turim gerai apgalvoti, 
kaip reikia tas darbas pradėti, kaip tvarkyti, kad būtų 'grčifgi,. 
švariai ir gražiai atliktas. Taip pat irprieindųplovimo rei
kia gražiai prisiruošti. Pirmįausiarrakia tvarkingai — pagal 
didumą ir rūsį — sutvarkytiindus; paskui suieškoti pašluostės 
ir indams plauti ^nedidelį skudurėlį; toliau pasidėti po ranką 
truputį sodos ir pagaliau pasirūpint vandeniu. Jei prieš prade
dant darbą indai bus gerai sutvarkyti ir visi reikalingi daiktai 
bus savo vietoj, tai per .10—15 minučių galima suplauti 4 as
menų trims duotims vartoti indai, jie sušluostyti ir sutvarkyti 
virtuvė. Gi be tvarkos ir be plano dirbant tiems pat indams 
suplauti neužteks nė vienos valandos laiko, O virtuvei tvarkyti 
išeis antra valanda — ir taip graži popietė prabėgs betrusiant 
po virtuvę. Tada, aišku, nebėr didelio malonumo iš namų ruo- 

Juk kiekvienas darbas, be tvarkos dirbamas, yra 
Gal dėl to ir truputį netvarkingos Šeimininkės ne

šos "darbų, 
sunkenybė 
labai mėgsta virtuvės.—

Kaip reikia tvarkyti indai, kad jie mažiau užimtų Vietos, 
kad juos lengviau ir greičiau būtų galima nuplauti?

Prie pat plovyklos arba, kur jos nėra, prie indams plauti 
vanelėš sudėti stiklines, puodelius, lėkšteles. Po to tvarkyti 
lėkšte suvartota s trečiai duočiai, paskui mėsos lėkštės ir pagaliau 
giliąsias sriubos lėkštes. Toliau sudėti vazas, pusbliūdžius, šaukš
tus» šakutes, peilius. Peilių ir šakučių su mediniais kotais plauti 
negalima.

Kai indai sutvarkyti, tada , paruošiamas vanduo. Čia noriu 
priminti, kad indams plautį geriausia turėt du nemažus bliūdus 
arba vaneles, o ne vartoti verdamus puodus. .

Kad išplautos lėkštės ir kiti indai būtų gražūs, žibėtų, ne- 
liptų prie jų pirštai ir būtų dezinfikuoti, reikia į vieną plauna
mą indą įdėti sbaos ir padaryt ranka pakenčiamo karštumo 
šarmą. Į antrą bliudą įpilti švaraus,/karšto vandens indams per
plauti- Visus indus plauti ta pačia tvarka, kaip jie buvo sudėti.

Visų pirma reikia plauti stiklines, nes jos švaresnės ir tuo 
būdu vanduo ilgiau liks švaresnis. Stiklinėms patartina neimti

41



labai karšto vandens, nes gali sutrukti; tik perplauti karštes
nių vandeniu, nes tada lengviau šluostyt. . 

. ■ ■ • * w ’ ... _ • . . * * ..." **

Kad darbas eitų greičiau ir daugiau susitaupytų laiko, rie^ 
reikia tuojau kiekviena indų šluostyt. Pirma visus- išplauti,:ta- 
da šinostyt. Tnip p^prastai dnroma. kai tenka vienai plauti.

Plaunant stiklinės ir lėkštes ir kitus smulkesnius indus, rei-
* * . ' •-< . • - . * . •••.’*., 1*. • • ’ . *

k ia sudėti į vandenį, kiek telpa. Imliojant po vieną atskirai, da
roma daug nereikalingų^ judesių ir gaištamas laikas.
•■-.*** . ^* ■ 1 ** p , •

Nuplovus stiklines ir puodelius, toliau plauti mažesnes' lėkš
tės, paskui sriubos lėkštes, ir tada tik mėsos lėkštes. Plaunant 
reikia pakeisti vanduo, ypač kai yra daugiau indų. . ‘ -

■ ■ ' ■ _ : 7 ~     : ’—:----------------- *-------------------------------- z—■■ r : ;     — — ■ - ‘ ‘ •

; Jä®ra įsitaisyti tam tikrą, labai paprastą, bet patogią Tmaz- 
gotėlę, kuria gerai galima išplauti įvairius indus. Tas papra
stutis virtuvės įrankis susideda iš medinio, sprindžio ilgumo, 
kotelio ir palaidų siūlų galvutės. Visa išvaizda labai primena 
krapylą. Šitas plovimo įrankis patogus tuo, kad galima lengvai 
išplauti aukštus, siaurus indus. Be to, juo plaunant lengvai ga
lima apsaugot rankas nuo karsto, taukuoto vandens.

Indų pašluostės, žinomaf turi būt švarios ir visada rūpe
stingai prižiūrimos. Plauti visada reikia pirma švaresnius, pas
kui labiau suterštus indus, nes tuo būdu sutaupomas ir laikas ir 
darbas. Be to, niekad neplauti vėsiu ar šaltu vandeniu, nes be 
reikalo bus vargstama Ir indai nebus gražus.
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APŽVALGA

lt

' MOTERS LAVINIMO PROBLEMA. Šiandiempasauly 
pradedama kalbėti apie moters dayinimo beį kultūrinimo krizį. 
Ir nieko nuostabaus. Gyvenimas rodo, kad moteris negauna 
mokykloje to, kas reįkalįngiaųsįa. Perdaug ji varginama teo
rija, permažai praktika. Nuo įvairių abstrakcijų moters siela 
pasidaro šalta ir hejautri,
didiejrmiūsųlaikrĮpedagogai šaukte Šaukia reformuoti pasenu
siai moterų mokyklas,, senus lavinimo metodus pakeisti naujais, 
daryti įvairių lavinimo eksperimentų. Tačiau toks žygis nėra 
lengvas: kelią užstoja daug kliūčių, kurios tik pamažu, ne iš 
karto, duodasi pašalinamos. .

Senoji moterų lavinimo sistema, vis dėlto reikia pripažinti, 
neduoda labai gerų rezultatų, nes ji stovi ant netikusių pamatų. 
Ji yra užsilikusi iš Europos švietimo laikotarpio. Pagal Šią sis
temą šiandien egzistuoja dar daugelis mergaičių mokytojų se
minarijų, licėjų ir apskritai mergaičių mokyklų, kür moterų 
lavinimas visai klaidingai suprantamas. (

Senosios sistemos mokykloje lavinimo idealu buvo laiko
mas kuodidžiausias enciklopediškas žinojimas. Laikytasi nuo
monės^ kad'į Sielą viskas galima įrašyti, nes ji esant tabula rasa. 
Todėl buvo nėtvarkingai brukama į galvą reikalingi ir nerei
kalingi dalykai. Todėl šiandien stengiamasi tokios lavinimo 
įstaigos išbraukti iš gyvenimo, kovojama už naują lavinimo su
pratimą, ieškomą naujų sistemų, metodų ir planų. — •

Lavinimas formuoja žmogaus asmenybę. Šis formavimas 
eina iŠ sielos, kurioje glūdi formuojanti jėga. Tik reikia mo
kėti šį jėgą pakreipti tinkama linkme, kitaip jis atneš asmeny
bei nenaudą. Viskas tūri būti daroma pagal tam tikrus meto
dus. O asmenybės formavimo bei lavinimo medžiaga yra iŠori- 
niame pasauly. Tik reikia mokėti ji panaudoti lavinimo tiks- 
lams: kas tinkama paimli, kas netinkama atmesti.
___ Apskritai, lavinimo darbas turi skaitytis su visokiais gy
venimo faktoriais, su laiku ir ypač duota prigimtimi. Indivi
dualinė prigimtis reikalauja ir individualinio lavinimo. Jei mes 
norime padėti pamalą sveikai ir patvariai moters lavinimo si
stemai, turime žinoti, kokią moters prigimtis, vadinasi, su ko
kiomis formuojančiomis sielos jėgomis turime skaitytis, nes mo 
tėtis turi individualinę prigimties struktųrą. Šis individuaIĮ§kų- 
mas lavinime turi didelės reikšmės;
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Moterį yra žmonijosmotina ir auklėtoja. Tam skirta ir
- jos fizinė ir<psičliinė prigimtis,Užtat moters siela turį būti ki- 

tomssielomstėvynė, kurio je jos galėtų atsigauti, nusiraminti. Ji
——turi teikti dvasinės paramos, parodyti tikro motiniškumo ir nuo- 

širdumo visiems tiems/kurie tik pasirodo jos akivaizdoj
_ , kas žmogiš

ka. Jį~ turi būti rainį, Icarįta, skaisti ir neegoįistė. Tai ideali
nis moters sielos paveikslas. Tokio ideališkumo pradas yra 
kiekvienoj moteryje, tačiau' reikia mokėti jis surasti, iškelti 
aikštėn ir apsaugoti nuo blogų įtakų.

Moters siela jau iš prigimties j atvira grožiui, kilnumui ir, _
7 gyvenimo vertybėms. Literatūra, me-

. nas yra labai gera lavinimo priemonė. Tik, žinoma, ta prie- 
monė naudojantis, reikia turėti kritiškumo Taigi, moters la
vinime turi būti į pirmą vietą pastatytos aukščiau išvardytos mo-

Be to, labai svarbi moters lavinimo dalis yra religinis la-
' viriimas. Religiškai išlavintarn būti; reiškia turėti gyvą tikėjimą. 

Gyvąį tikėjimą tupėti, reiškia Dievą pažinti, mylėti ir Jam tar
nauti. Gyvas tikėjimas yra proto ir širdies dalykas. Kas savy 
tikėjimą gaivina, gaivina visas kilniąsias savo sielos galias. Ti
kėjimas labai daug duoda lavinimo medžiagos.

- ' - —į£o reikalauja m^isų7 laikai iš; moterų? Tikro moterišku
mo, praktiškumo, dorovingumo, ir, apskritai, meno gyventi. Juk 
moteris turi tiesti kelią į dangų, kįlnįnti, grožintį patį gyvenimą. %

Moters lavinimo reforma turi būti paremta pagal pašau
kimą. Vadinasi? reikia pasirūpinti įsteigti •mokyklų, kurios pa- 

. , dėtų moteriai,surasti tikrą pašaukimą. ' Išbuvus kurį laiką to
kioje mökykl^e ir Suradus savo pašaukimą^ galimą būtų įstoti 
į specialę mokyklą ir ruoštis pašaukimo darbui. Vokiečiai tokių 

okyklų jau turi. ' 'T;- \ . j'/ V''
Tokiais kėliais einant, iš tikrųjų, bus galima padaryti pro

gresas moterų lavinimo bei kultūrinimo darbe ir nebebus rei- .. / - . * ’■ •; .. ’ ' * • ' ■ ;. • • • * : •. • . . , ~ . k ; ■ - z

kalo kalbėti apie rdotefs lavinimo krizį. 7 S. Tininis
. (Rašąrit pasiiiätiddta: Stein; E., Grundlagen der Fräuenbildung, Stirn- .

meU d.er Zeit, 1930 .m., 6 sąšr ir Dr.' H. Lechapl, Die Krise der Familie, 
r _____ . •- , . „■ . * >

' . ' " -- ----------------- »t— e

■■■- Hochland, 1930 . m., 4 sąs.). \

II

Moters siela turi būti plati ir atdara viskam, kas žmpgiš- 

nis moters sielos paveikslas. Tokio ideališkumo pradas yra
* •* . *■_ ♦**. ‘ . ■ X ■* ■ • ’

aikštėn ir apsaiigoti nuo blogų įtaką.

7 apskritai/aukščiausioms^ gyvenimo Vertybėiųs. Literatūra, mė- ~ 

inbriė naudojantis, reikia turėti kritiškumo. Taigi, moters la- 

ters sielos ypatybės. Tik tokių moterų reikalauja gyvenimas. —
Be to, labai svarbi moters lavinimo dalis yra religinis la-

’ viriimas. Religiškai išlavintam būti, reiškia turėti gyvą tikėjimą.
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MOTERS POLITINĖS PAREIGOS. Šia tema neseniai bu- 
spausdintas Latvijos akademiniam laikrašty „Universitetas4* 

Ninoš Cakure straipsnis, kurio kelias mintis čia paduodame.
* Šiuo kĮausimu jau 'tiek daug rašyta ir kabėta,-kad rodos, 

nebereikėtų jis dar kartą iškelti. Bet tai daromai dėl to, kad mes 
visiesam linkę nepalankiai atsiliepti apie „moters politiką“. Jau
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pats gyvenimas stoja piriėš tai, kad pakrinka šeimos ir 
įįiaų pripaž;stamasjosnetikras-pagrindas. 7;< .■■■/.

Tam įvykiui suriku rasti tikroji' priežastis, bet, 
šią, be abejonės; bus netikra pažiūra į -moters politines 
Yra dvi grynai priešingos pažiūros. Viena „senosios madds-^^/;BiOl< 
visiškas atsidaviinas virtuvei, vaikų kambariui ir salionuiį ; ■
„modernioji“ kraštutmas nusistatymas prieš tuos .daabus/-’

Moteris aktyviai dalyvaudama ^politikoje įstoja į kėlias ’ 
draugijas, kuriose gali parodyti visas savo galias. Daly vaujaįvai-■ 
riuose posėdžiuose. labdarybės baliuose,; išvažiuoja su paskaito- 
miSį rinkimuose dalyvauja atskiru moterų sąrašu ir tuo didžiuo
jasi, kad ir ji prisideda prie sąžiningųjų moterų. Esant šeimai, 
nors tai būtų tiktai ir vyras, jai jau nėra laiko rūpintis kasdieni- 
nėmis šeimos smulkmenomis; - - :

Kyla klausimas: ar iš viso moteris gali dalyvauti politikoje 
~~ ir ar senoji pažiūra nėra tikresnė? Kad būtų atsakymas tiksles

nis, reikia paminėti, ko daugiausia reikalaujama iš moters: 
1) moteris tūri dailiai atrodyti, 2) turi mokėti gražiai laikytis 
draugijoje; 3) turi būti apsišvietusi,. 4) turi mokėti šeimininkauti: 
gerai virti ir siūti, 3) turi susipažinti su pedagogikos elementa
riausiais medicinos klausimais, 6). turi aktyviai dalyvauti visuo- 

■» meniniam gyvenime, 7) turi palaikyti vyro prestižą ir saugoti jo 
/ gerą vardą....- - ' . •/■’ ' '■ '• '. ; ...

Bet aKmoteris tokia gali būti? Taip! Jai yra tįek daug 
duota, kad galima tiek pat ir iŠ jos reikalauti,' Bet kaip tūri būti 
išauklėja jos dvasia, kad tuos visus reikalavimus patenkintų? 
Tai nelengvas darbas ir vargu, ar rasis tokių moterų; kurios vi
sa tai pajėgtų. Tačiau moteris žymiai daugiau pasiektų laimėji
mų, jeigu ji lygiai tiek pat rūpintųs savo dvasiniu gyvenimu, kiek 
ji rūpinas savo išore. _

Visos auklėjimo klaidos galima lengvai pašalinti, artinant 
jaunimą prie to, kas kilnu ir gražų. Ir tikrai čia moteris turi di
delės reikšmės. Ji yra toji, kuri augina ateinančią žmonijos kar
tą, ir ateities politika priklausys tik nuo tor kaip toji karta bus 
išauklėta.

Jei moteriai yra laiko aktyviai dalyvauti politikoje, arba, 
jei nėra7 šeimos, kuriai ji turi gyventi ir aukotis, tai ji ga
li atsidėti visuomeniniam ir politiniam veikimui, bet ji nepriva
lo pamiršti, kad jos politika turi būti tik idėjinė. Tegul moteris 
dirba taikos ir socialinių aplinkybių pagerinimo dėliai, tegul 
įskiepyja visuomenei kilnios reikšmės politiką, tik anaiptol ne 

. tai, kas mūsų laikais suprantama žodžiu politika. 7' -.
Moteris gali taip pat dirbti ir diplomatiniame akiratyje ir 

turėti tokį pat pasisekimą, kaip ir vyras, nes ji -visumet bus tak- 
tiškesnė, elegantiškesnė ir apsukresnė.
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1 Jei moters pilnai supras Šitą savopareigą, jiatkreipsdaug y A 
asmenybės auklėjimą, sudidėsniu nuo- 

y < širdūmųatsiduosšeimynimamgyvenim tadapasirb- .
:• y ■: . 'r: dys ir kilnesnė vyro dvasia. ■.'■■. ;;■/'/...-4į<.. . / ?,.

’ - s Jei moterys’ stengtųsi šio tikslo siekti, joms atsidarytų plą-
y7j■ tųs kelias į politiką ir jos kartu su vyru galėtų panaikinti šių die-

' nų visuomeninio ir politinio veikimo trūkumus, prieš kuriuos ko-.
“ vejama agitacijų katedrose — < 7-..> ■< '
w * Nors tai pasiekti yra labai sunku, Bet galima, Ypatingai da- 

“ ° bar, kada moteriai tiek daug duota/ kas seniau buvo draudžiama.
- * . ■ * • ... . •’ ■. . . * . *

7T Moteris inteligentė gali išsikovoti sau tą padėtį moteriško- 
siom ypatybėm: tyra širdimi, skaidriu protu, viską apimančia 
meile. Tada ji parodys save ne žodžiais, bet darbais. Ne josvy^ 
riška išvaizda su diplomu artins ją dabartiniam vyrų luomui, bet 
jos moteriškumas! -‘■rv. T/. Atkočiūnaitė

’ ■ " * ■' . ' . . .’**:■ s * z 1 0 .C. c ■ 4 . .

•*’. *. .... * . * •

LATVIJOS UNIVERSITETO STUDENČIŲ KORPORACI
JOS IR JŲ TIKSLĄ!. Latvijos universitetui įsikūrus, į jį Įsto
jo ir gražus skaičius moterų iš visų Latvijos miestų ir kaimų. 

~Pradz -------
suom 1 /v • 

kad r 
dies, 
dirbti savo darbo srityje. .•<

f” Ant tikrų ir tvirtų pagrindų įkurtoje organizacijoje kiek
vienas narys gali rasti sau tinkamą visuomenės dalį, kaip veiki
mo sritį. Ir latvių studentės tai supratusios nutaria įkurti stu- 

_ denčių organizaciją — korporaciją.
Korporacija joms atrodė tinkamiausia organizacijos forma. 

Korporacijoje, uždarame ir disciplinuotame vienete, galima ge
riausiai mokytis ir pažinti pareigos reikalingumą, teisybės meilę,, 
jautrumą.

Taip 1921 m lapkričio 6 d. būrelis latvių studenčių įkuria 
pirmąją studenčių korporaciją — ,,Danga vi et ė“. Pirmos pavyz
džiu seka ir kitos: „Gundega“, „Dzintra“, „Imeria“, ,.Selyau, 
„Gaujmaliete“ ir „Varavyskue“. Studentų korporacijos — jų 
narių skaičiui didėjant —, kad geriau galėtų susivienyti ir siekti 
bendrų tikslų, įkūrAstudencių korporacijų sąjungą — studenčių 
prezidiumo konventą (S! P! K!).

Dabai* studenčių prezidiumo konventą sudaro 7 latvių stu
denčių korporacijos, kuriose yra net 575 narės ir 13 komangp 
garančių. Didelis studeiičių skaičius korporacijose ir greitai 
augantis korporacijų skaičius rodo,- kad latvių studentė yra tik
rai supratuSi organizacinio veikimo reikŠmę^ kad ji nepasitėnki’ 
na vien darbu universitete, bet ieško platesnių sävo darbo ho-
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rizontų, gilesnių žinių; kurios randamos netik rimtamemoksli- 
niame darbe, bet ir nuoširdžiame susigyvenime su kitoųiis Stu
dent ėmisir visomis kitomis tėvynės moterimis. J -

Latvių studentė — korporacijos narė -— nepasitenkina vien 
įgytomis žiniomis, ji nori nešti jas platesnėms tautos masėms, 
nori būti savo tautos kūrėja ir kelio rodytoja į geresnę, šviesesnėje— 
ateitį. Studentė korporacijose ugdo ir lavinaetiškair-estetišką^ 
skonį, moters pareigų pažinimų, tikrą draugiškumą.

■ Apie rimtąjį latvių studenčių korporacijų narių darbą liu
dija daugelis filisterių, kurios, palyginti neilgame studenčių 
korporacijų veikimo laike yra baigusios studijas ir kurių tarpe 
randame/jau žinomas visuomenink es ir jaunas, pažangias ’ dar* 
bininkes mokslo srityje. St. Pleikytė

STUD? AT-KIŲ ,,GIEDROS^ DRAUGOVĖS 5 M.SUKAK- ; 
TUVES, Š.m, gegužės 17 d. stud. at-kių „Giedros-4 Draugovė šven
tė 5 metų sukaktuves. Draugovės gyvenime tai buvo džiuginan
tis įvykis, kuris davė progos giedrininkėms susitelkus pažvelgti, 
kaip ėjo Draugovės veikimo kelias, kokiomis kryptimis jis plė
tojosi ir kokie tolimesni veikimo planai laukia ateityje.

Ši šventė buvo reikšminga ir tuo, kad priminė kitą svarbų 
Draugovės-gyvėnimė įvykį —* vėliavos pašventinimo 3 metų su
kaktuves. Šventės programa prasidėjo pamaldomis stud baž- 
nyčioje, dalyvaujant visų stud. At-kų Korporacijų bei Draugo
vių vėliavoms. Po pamaldų giedrininkės bendrai pietavo At-kų 

. valgykloje. ’ j • j ••J
14 vai. jaukioj At-kų Rūmų salėj įvyko iškilmingas/posė

dis. Draugovės pirmininkė O. Gurevičiūtė, pradėdama posėdį, 
savo kalboj, trumpai pažymėjo šventės reikšmę ir D-vės veikimą.

Garbės prezidiumą sudaro Draugovės vėliavos kūma p. O. 
Krikščiūnienė, Vyriausios At-kų ~Valdybos narys p. Turauskas, 
prof. Pr. Dovydaitis ir kun. dr. Česaitis.^

„Giedros“ Draugovė savo 5 m. sukaktuvių proga s įšilau^ . 
kė daug nuoširdžių sveikinimų žodžiu ir rąstu tiek iš atskirų

■ ' ’ ’ - • --------- T--------------- --------------  ------ -----------
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Nemažas būrelis jaunųjų draugių papildė Draugovės narių / 
eiles -r- 13 kandidačių pakelta į tikrasiąs nares.. Vėliavos kūma-.-"C 
p. Krikščiūnienė įteikė kiekvienai auksinę juostelę^ uniformai 
prisegė baltą narcyzo žiedą, kaipo draugiškumo ženklą, primigti 
šiai iškilmingai valandėlei. Bė : to, p. Krikščiūnienė tųiiningV 
kalba pasveikino ~ jaunąsias drauges, linkėdama būti aktyviais 
D-vės nariais ir ruoštis kultūriniam darbui/ J
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Pradžioj atcitipinkijosmokslus einančioji jaunuomenė dir- y .
bb kartu, mišriose berniukų jįr mergaičių /'‘kū0p^ė^ž^-\1^-\~aj^e-. 
1921m atsiranda atskiros mergaičių sekcijos šalia At-kų kuopų. 
Ypatingai las skyrimasis ^pagreitėjo, kai pasirodė „Naujoji Vai
dilutė“ - mergaičįų mdkslęįviųlaikraštis. Ji pasistatė saU tiks
lą: „Kurti Lietuvos moksleivių mergaičių katalikių judėjimą, sa
vo pačių vidaus bePišorėsišsivadavimui ir savo žmogaus asme
nybės didžiausiam išaukštinimui“ ,, Naujoji Vaidilutė“- stengėsi 
įskiepyti besimokančiomš mergaitėms savarankišką organizacini 
veikimą, gilesnį įsisąmoninimą krikščioniškosios pasaulėžiūros ir 
specialiųjų moters uždavinių klausimuose. Ir štucL ateitininkės 
pradžioje nesiorganižay a atskirame būrely j, bet grupavosi apie 
„Naująją Vaidilutę“. Ir tik 3922/ m; lapkričio 7 d. įsisteigė Lie
tuvių Studenčių Katalikiųkuopa.Šikuopa norėjobūtivisai sa
varankiška, nepriklausoma nuo bendros stud. At-kų kuopos, pasi
vadinti net ‘atskiru vardų ir tik palikdama At-kų ideologiją, no- 

narys į At-kų Sąjungą, pri- 
pažindama Centro Valdybą ir Konferenciją aukščiausia instan
cija. Bet Centro Valdyba su tuo nesutiko ir Stud. Katalikių kuo- 
pa turėjo likti stud. At-kų kuopos kuopelė. Kopelė nusitato 

^tikslus? aiškinti bendrai iš dalies, ir lietuvių moterų visus uždavi- 
"'■M" -"; niųs ir ieškoti kelių jiems atsiekti, sudaryt lietuvės studentės ti

pą ir pratintis prie savarankiško darbo.
1925 m. Didysis At-kų. Kongresas reorganizavo ateitinin- 

kiją. Nuo jo mergaitės sudaro studenčių ateitininkių grupę, kuri 
veikia susiskirsčiusi į ratelius: visuomeninkių, . spaudos ir pritai- 

' ’ ko jo meno. . .
Lygiai metams praėjus, reorganizavus stud. At-kų Drau

govę, 1926 m. spalių 3 d. įsikūrė studenčių Ateitininkių Drau
govė, kaip atskiras, savarankiškas stud. At-kų Sąjungos vienetas, 
Studentės ateitininkės, dirbdamos savo atskirose kuopelėse bei 
grupėse šalia stud At-kų kuopos, pilnai suprato, kad ' turi savo 
specialių uždavinių ir klausimų, kuriuos gali svarstyti ir spręsti 
tik atskiroj ir savarankiškoj organizacijoj. Šios pirmosios stud. 
At-kių D-ves Valdybą sudaro: K. Marcinkaitė — pirmininkė, E..: 
Jakševičiūtė, B. Lukoševieiūtė^ GrigaityjėJmJ 
Išdirbta įstątamJTil

nariai.
itelktr studenčių ateitininkių lavini

masis r ei auklė jimasis tiek! bendrąja krikščioniškosios pasaulėžiū- 
./ ros, tiek specialiąja moters uždavinių pakraipa. Gilinamasi Į 

specialius klausimus, kaip, pav., moters individualybės ugdy- 
mas ir p. ;

1928 m. balandž. 22 d. stud. At-kių D-vė Švenčia savo vė-
J ■ - * . ■ » . • v

liavos pašventinimo Šventę. Į D-vės garbės narius pakeliama - 
prof. St. Šalkauskis ir ai a. Marija Pečkauskaitė/ daug pasidaT- - 
bavę kuriant ir tvarkant Draugovę.
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Draugovė susitvarkiusi išoriniai dirba toliau kreipdama dė
mesį į vidujinį brendimą. / Ypatingai darbas koncentruojasi; bū- 
reliuose, kur nariai turi progos pareikšti savo gabumus, inicia
tyvą mėgstamoj srity. Nuo pat D-vės įsikūrimo veikia šie bure- 
liai: labdaringų darbų, šeimotyros ir pritaikomojo meno. 1928; 
m. spalių 25 d. įsisteigia literačių būrelis, kurio tikslas:- „Studi
juoti literatūrą, ypatingai naująja46. Pasivadino literačių gran* 
dinė .»Trylika“. '■ \ X' ;-7

' 1929/3Ö m. m. veikime padaryta naujų reformų.;Įvesta 
kandidatės, seniūnės. 1929 m. gruodž. 5 d. įsteigta dar pedago- 
gių būrelis, kurio tikslas: „Vispusiškai ruoštis pedagoginiam 
darbui“, 7 . Vb. "

1930 m- stud. At-kių Draugovė pasivadino „Giedros“ var-7 
du ir pakeitė savo uniformą. Globėja pasirinko Šv. Teresę Vai- j 
kelio Jėzaus. D-vės šūkis: „Į kilnų, į viršūnes!“

1930/31 m. m. narių D-vėje — 59, kandidačių pakelta į 
tikruosius narius — 10, vyresniųjų nariu i— 49.

■ ■ f ■ ■■ ■■-- ;■ V.

i * _____

. < ’ • ’ ' ♦ r 1 \

Knygų recenzijos X ■
■ ; • 7 ■. X.'\ 7./ ■■■;,' ■" ••'7' ■ • ’■ 7 : ”

Kazys Znčiūra^ TYLIŲJŲ SAULĖLYDŽIŲ ŽEMĖJE. Eilėraš
čių ir dainų.knyga, Kaunas, 1930 — V. D. — metai.

Rinkinio autorius, jau visiems pažįstamas ir visų mylimas, 
išleidęs, be šio paskutinio, dat „Su jaunyste“, beletristikos 
„Fatima burtininkė“, bei „Ant ežerėlio rymojau64. Teberašąs ir 
šiaip žurnaluose ir dirbąs gyvąjį kūrybos darbą mūsų teatro sce
noje. Inčiura — savotiškai originalus, stovi lyg ir vienas mūstį 
jaunųjų poetų tarpę. Kartą ^nusistojęs; nekaitäliöja savo kūry
bos krypties, o gal net nė negalėtų tai padaryti ir norėdamas, 
nes visa jo kūryba yra glaudžiai su pačiu poetu susijusi, su pa
ties poeto prigimtimi suaugusi, plaukia iš jo giliausių pergyve
nimų/ Dėl to ji yra ir natūrali, ir nuoširdi, ir giedra. Žodžių 

-~_viftinės, skambus patosas nenustelbia kūrėjo asmenybės, ir ji 
prasiveržia pro žodžio formą ir tą žodį sušildo, nuskaidrina.

* Poezijos branduolį sudaro kiaurai lietuviškos temos, mą- ? 
tyt, poeto artimai susigyventa su mūsų kaimo aplinkuma, svir
nu, baltažieviais beržais, obelų sodu, tyliais gimtinės laukais, 
sūpuoklėmis. Ir čia poetas jaučiasi esąs patenkintas ir laimingas:

„Svirneli mylimas, svirneli kvepiantis!
Tu pasenai, o aš dar — ne, ne, ne! ~ ~
Tiktai, nuo miestų pigaus triukšmo slepiantis,

 dažnai Tave lankydavau sapne“. (9 p.).
O visus gimtinės prisiminimus globia šveliii poeto motinosr-ran-—— • 1 . .. -r. ' ' _ - . • , * * ’ . . ■ ‘ .

• - • ’ ■ \
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ka. Jai sukurta daugybė eilėraščių, pačių nuoširdžių jų, pačių 
jausmingųjų. Įsiklausykime kad ir į šiuos posmus:

„Viena mintis, kasdien labiau godotina, 
man veriasi iš sielos gilumos: •
ilgiau, pabūki su manim, osmano motina, _ 
Tegu klajūnas prie Tavęs sukniubs ir Tau giedos“.(24 p.). 

Bendrai, tokių temų labai daug: vaiko dienų įspūdžiai, Kūčių 
vakaras savo šeimoj, gimtinės pastogėje, sukrypusios girnos.

Inčiūra ' entuziastas, tiki savo laime, savo jaunąja galia. 
. Šiais laikais, kai tiek daug skundžiamasi ir bodimasi gyvenimu, 

energingi posmai retai suskambą:
„Skelki, žirge, šuolį septynmylį, 
vėjau! degink svilinki veidus ! '

. Mane šaukia ten, Į Laimės-pilį —. 
šimtąbūgnis pokylis skardus,
• ■ • • •- • - " • • , • < . ~ 
Išgenėsim pasiučiausią kliūtį, ~ ~ 7
šimtanasriai nuvirs slibinai —

• 1 * • "

Laimės rūmuos norim, norim būti
ir giedoti giesmes jai vienai!—“ (116 p.).

Klajojimo,, nerimo,' blaškymosi laikais — toks beribis tikėjimas 
geresniąja žmogaus prigimties dalele, toks jaunas džiaugsmas, 
toks nesuvaldomas veržimasis gyventi ir jausti, — visa tai išski
ria Šį poezijos rinkinį, iš daugybės kitų, pasirodžiusių ir nuolat 
pasirodančių.

Entuziažmas dažnai esti paviršutiniškas, negilus, ypač kai 
stengiamasi tyčia kitus uždegti, pakurstyti. Bet jis niekuomet 
toks negali būti, kai džiaugiamasi dėl to, kad širdis visos laimės, 
jaunumo ir galios nesutąlpina. Tuomet ji turi tai išdainuoti. 
Tokį pat įspūdį turi, skaitydamas Inčiūros poeziją. Matai gyvą 
žmogų, paprastą, natūralų, nuoširdų, o tai yra naujas dalykas 
maigymosi ir dirbtunųmo mados metu, kai poezija dažnai virsta 
gudria kloupijada, ir tokia pat tuščia, kaip“ ir ši, galinti paten
kinti nebent cirko mėgėjus.

Daugelis eilėraščių lengvai gali būti dainuojami.. Net yra 
skirtų studentams dainuoti,. kaip, pav., „Kelią dalužei kelią!“ 
(18p.) ir „Mažyte taurele, ko žydi ilgai“ (20 p.). Kažin kodėl, 
dažniau tenka vis dėlto nugirsti plokščias iš kitų kalbų išverstas 
dainuškas.

Rinkiny pasitaiko ir silpnų dalykų, ne visi yra pavykę vie
nodai gražiai. Gal poetas per daug rašo? Gal savo jaunos fan- 
tazijos-neįstengia pažaboti4? Gaila, kad tarp jų tenka ieškoti 
geresniųjų» pav., „Jltėjo vakaras į svirną mingantį“, „Koksai 

_ graudus ruimingas vakaras“, ir daugel kitų. Bet kas pasiryš 
ieškoti, tikrai neapsivilŠ. nesigailės. ’ A. P.

*,*'*>‘'***7^BT,**l,***<*r^R^*^**^?,!Tt!*,*^^,,^**'^m,,w**,T"^l*?*‘**,^*****^^*^**lfc*^**l^^Tfc^**'*^,‘^"'^***‘awiM**^^"^*'**1-1 ""****“"^w?. ~ L~~~-. ■•••• •' 1 1 w ~ ~.. . _ _ ~ ^""**** ~r , .?ri~ . . 11. ■ J'* -1* . - ~,V 1 1^* ~ 1T| 1" ~ ' r ~" ** 1 ■

Redaguoja J. Jatulyte, Karo cencųros leista.
*
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