
1



i? ■ •*
fe

A

■i

te

?

1 .

y 
y

4
Z’

1. 
t.

*1

A
1 AV

SÄ1

• v
■& \

4

5/- .7 V.'

f i Jh-V.-'V.r

rA fe
v*f —

'<■ ■
fr-Vi -

■ • < i
A;V\'. F7

> f " f

xF:
. X;

v fe
jį ■. te j . ’ . f A

#iZ t.".te: te
i- ,.i >■ fe

Vite '.1l‘
IV-’

1

fe

fe l

<» 'W

r-z ►

t *
■ t

i

■1
r

y i *

<! ■

Y* ' 4

>*C

t ‘į j-

i'fc

? 4

r 1

te

.4 ’ >

f A

r 4 M '4

*Vi, 
*. i

t 
t ’

h7

, ,fe r

V. >
; Ub;!' ’

>

< r <

/T- i

i. --,

h‘.

’>'■ <7

X*- K
'. V v £

H. '■? •■ '/'-<■ t

• t > 7 . te-? ■-. ,-j

1 "T i '' . rr
' \u...

pi .'■

' ■»; ir^^ i
7,

■M fete .- <.

te ' . '

‘n- z - •■ 
•’■ . fe ■

YteteZt . , ..
' Z A

fe ’te*J J 
■f*-' fe!

—f—_. «. S. tr ♦,»■ 4,«’
■ ? 4>te-te.» ‘ < t-

■fe'< \te ’-v '-

’ i 1 Z ' f J te ’te-t' ” 7 
tetbl'A .fe4

r* ,
p t fe/ , „

’ ' i ■. 4'

; ■•,'*,m * ffeiT\ fefe'/* • y,pfe •.fete-.JE. A •<■ ’V ■. .

> fe.
V »l

■* <”<;
- <

? f.--

Z. 5 ;vr L ■

-VA/lfe' V

b’* •
-»'
.?11 •;■''
.;.f-*‘ė>

-■ ■/*■
*Xw 1 'J- J

• 5 «, .fe z M 
5 v\ ■; -fe •
A? .'■ Y fe-Xfe

* 1 «■

J 
i

J'

*- • (
»7 '
/‘/.X

' K- ’ ' 3 t'
j * «

,1

■.9 <
A 'A

/ Atef
' V AV 

^Itete/te. V -'B .♦/ 
•4 :

'.•*te- 
r ' t 
? '

i A /i ' -

■ • A ■'

i . x’’ *Afe'v* J 
.feteV te-.-.fe

’;7 i'tete •» J.' —>•* t 4'4
•I

r -v
■■ ’*/■

:;ą

A-

fe, j: į, z 

fe! 
fe ’

A \

...
lfex 

‘ 1 s 
v*.f V

VX.rt..7 i?L’;
..6, fe fe

' ’V 7 e i’
" fe* 
• r į y« ■ 
fe J?.

t\l'- y- 
s

rZ<7

v.1 ••■•> »-V 
; " r . V
v fe

'■•'Vi-b* 
; fe 

■v'>7 fe?

XV V ■¥'.V- 
r-' J’f’

J i * ’’

-fe Yfefe fer T. !
i *** L * 7 *1 ife. -fež?/

l'fe 

---:\'i.f i -r.1 •.+ -4- ?.'-■ •> , 
4 - ’ X Xz'Z'jV 
b'-'b,;?:’.1 ’ 
</y p fecfe 
.' fefez i 
. ■ ;* fe.- .’?-

7 A ">+.

Z fe

•t

fe ’

7’

'-.t

.1 ,v ir
vz / .>

X

te A

-tįfT 

ii

i.'.t- C ‘ ’ 
f * ' • J . - *

ife'ffefev
.'. te V f į

A"

r, »< 'sU'?/'•? f J fe- ■' 1 ■ Vfe/ ■ te y -i'
V te i jį , 

Zfei
. 1 (i. . IK • *

I/Äte.. 4" te

ii./i

4 . < •
fef k ?.

-1. '. -,

4 . z . ö.b
> i. {

>V

I V 
.jM”/? L ^-' !j *■ !? « 

f ' ‘ T* J 1 14 Si' *,• i »'

•’■ k ■ j-T ? t i ’ .j« r '«.

■ .'■A

Vt i'j. '•

? ?-

fe ■

V

s Z

4
V •

* f '

-P 
v. 

žl.

‘<Į

fe ■.

/ z-

> ‘
4

f i"/ j -, v. > 
♦ k -'sV * .; J ■•

f?

r* • - . fe .-/y." 1 -1X/ ;
4 A'A

ZAAx

?fe

/ £■■>-' 1 ■ 4 •' S’ fe ■- vr •■. i« ^S’ V P«: •*". ”■•■’•',■» fe.fefe.4 ■. A’..■•<■;■ Y? •■*. ■, -A ? ‘feA ’k .-J ■& <T>---terfe *te te-,..1- K .fex .te/ ’ /, • -.-.yy; ^4,.

ife AteifefebfeÄ 
ÄMiÄ'fe’sfea

i i

■> •
I X’ * *

v

/fe

i

A y L 
\ X .h. »?-

h'-*>Z

' # ,.. ..,, 

■■-'te1-. J 

■fefe'

‘■’v fe’,

fe fe fefe ? 
:<vH.'fe‘ -fe '■

l-Mk .-.r *•: 'z1' ■■' < f

.’TF i’.'-r.-.-V V.»- ' •■ te te A 

t Ytete ' ■ - t- ■- J, : A ■.fe - ’-fte \".P’*A> »■■-,. s Vjte/.teX.Zx.Xfe. --fe 
-X‘|fete.Xfe <Tt'‘’ >.-A»‘.Z.Vte* V t’ A?'

■ ■ te'.

A
i J V

" n

fe

!.fe

I»H
" s

H

į '
X

< 'V'

vt-

’£i
-••b. A-.’.:

•■ fe!* ‘X

V Y fe

s£-r ä
•<' * 

f-S * 7

p?

' -i

.'.z -..-fei Ate
V ,'tete ■-

p vrf -t A

fe j.- : j v. '

' l Ž '• <■

.a.,

v-' v * 5:'/-H -•!• \ VjVA',1

?•*’ L

b 7
' " r *

; / te1/ I 
į.. ■’ fe »?- . s'’. 
7'' .fefe ;
Z’ 'iZ'Zfe

<1 ;■". ' -.J J V- 
A-/A

e- 7< ■ 

11/.-- ■- v 
■fefe'Zv'v
-■•A ’. .... ; 1

.tefetetetefeXfefe.feX
”-feVfep:'žP

7 -fį j. I rfe*1
H

J ' *

7-fX-X; h' 
‘ • /Py V/ /

^V;
7

4 fe'4- ■ fe;

£t ','4

P.’Į

,r-
i

v

4

U ji •' V

b .'

s-.Afe 

tti \ 
..» ■ 

'■ Y <■»*'<* 4 •

i k J

> ’ h V M*

vy.pä
I- ■ :'*af!, 1

&' -ų vų ■

.14, - •*' ‘ ,\N -'* • : ‘Z: i

Ufefefey ’ felX 
*fe;L t ;V' A “ ■

i’.-.a >■.

>(fe 
“■?V A1.

,'f

fe ''

■t A fe fe1

-^’.Avr7 

s ■ S»- V V.

fe

-V ’^-
<•> .-•

A.t-V ■ 
f-.’; ' 
• Z

■ f.'

/. ' '/ A'

SzW'
.Zfe

'?' i - :¥.v> t ••' 
'/<■->•;-i -*;
'■ Z1
:vfefefe

S I-■■, 'f"i ’<:į.Y V '"

..tete’tefeYV-jYt
. Afe' f te. \ h

yfefe
Z'fe

v
v ■./■■'.’<?. ■■y:'-’-. ? / # ' .• . * -- j i • -te«

>

■I.A ' '

* b 
y 11 s 
' ''V A.

• a

/;

Vt;5>į
‘*Zą' y?t.

A

v
>/•

Vf

1

y

i

+
■»

•i

. v

i.
•4.

4’

•r
'i

C -.■'
■fe’?f

■fe.

7 s •

V?

U

‘■•'/:’Z V- .v,
■ v/Zr-’/Ą/Y-
. V v‘f., f i : ‘.’vt

Į“ A

■4

4
I-Z *

’'j Z
‘V
z?

t

i

t; ; ' 
t*' Z ■ 
‘ J ‘X

i
i j.

•7 y-
V '

Z<fe p-j 
‘"XZX 
■■ tefe f

1

y S

a-.
> j.

bi'7.
■į<'y 

yi'V*--! f'

A

E
■ V 
’Y?

■/;
•k 
y- 
” te'
. 'T

fe v

<7 k.'
I r3 -b J ?..fe.y fe 

*•■ A'-'. A*,!■

: Xtefe
a;
!•• -i:,,.
4 '"“ . f» -'' 1.1 l 

i N.

r.

i

Z-Av ’. V J 
■'./• J > Jfe 

■ (^Z,v;ZZ'' 
fefeJ

fe'fe te 
*'r?-vr 'i’-

vV / f;
. ‘ *

". ix-*

'.v

Ä:y' y,f 

■i;. ' ?. ’*

>: '

?į. ’ 4
i Z

v . : 1 - .i fe te . *.

■'*■■■ .V fe-
• '■'. ' Y. >

■4;’
L ' _

. 24 J *-

BWÄ
:r A \K 4 I?ZiylVirfe-

tefei .AtvAnÄfe. t ;V-

’ •» « 1 ' , 't s j

\ 4 1'.įt
1 ’ .. te

?7f

n<fet
■f:.''. ■}£•• '-šlifeWS-'w

.. . XwitSB...................... -fefefe
'tefe4V.fe^;teįfer 

’; vfel* X fe k v 
teW'te.« 
A-tefete .> fe 
fe/(te'feXte 
.feXfefW; '-■

. ^4,71 įĄ^,iinjntiiiii-įĄ

'1

te

fe,'fe

>#■

J&t.

■♦

»«»•<hw»m»jws»w. Uw»1*«»«»«
. '.y?.

V:>

Ä^-7

:feV tefefe ’ 
V. <fe-'

%

a

‘t

P.i

j

u

r ,. ■ V
y. i •. A š».--...»'.* -

te t 
fe.

.ß®'fe

A A*W
I Jterw tefefefe)' V'i’y^'/tAE 

įtei'ite'-fe ibį rOįgFg PV&fefefefe 7-te ■ ,</ J :fefeų-> <•• .<• Vvp
‘ v/AA/fetefe A-AfeA/Afefeį-yfe.teVFfez 7 febfe-fe*x:x-feAfefefete^uvrį,^-r?

-iBŽSaagStgJRj
■ X'.fe'Zįtfp'Av? V**“’'A ,JF" i' -te

fe'i fefefefev ; A'čv fefe/fefefefefev-fe-fe ZAaAW JAfeH' /•A.V^AfeAčfe^7l-?AP X?VfekX fefe’fe w

V- Vfefįfe viMAv'
fe;

'te Z ' te /
4-tete

' ,SA

Zfe j

y A

■ ■ T‘ !•■ J--14

'f. v ’

i<*i ■' 
t*?*,“» I 'fe

■ ,. v;
r’v V 
teMc X

•vn y 
•. 1 Y • '-: »fe ife-fe •

V k1

s t r a y x^.r-fe*
<

A .

fe\A ■'

įfe/įį

Ūfe

vfez.fefe fe. j- c;3įp

....... V ---į.Vjr^Į,!' fetefe

MZ-r® 111, <’lfe .
•4

3»

M-
4

S>;z
Ąr‘ -VErT .«? '•.

v fe. >

;1
£

r;x”V' -
.į, i / . «.f < i .■-v

' ■ 'te ■' j ’', " -’i ' Ä

;■■1 -V.M -

•:'fe:5
*

fe /

r fe.

V
t

r

.t
vJ'fefete: A?.| 
i A'ii Xfe-fefev

t’ . fte ’m.!;1 
: fe. K . ;X
'7’ ■;. <■
;■ >• » t A-/! /-

■te 'X ZfetefefeV. ■•’■■ 

fern ?ÄiX' 
■JLZ • ■()><■ y ■’,V 
fe

fa*

Vk ’ . ’ . ' * .•'•* ■■!■
M/. fe-. ..A-...-.

r t. . «.’• Vi .
• *■•. -te fc*-\ ;v

■- .-A r. t’- vA v-. 
fe* fe 'a'/’A-'y A'i'-b

A 7/
■ W ® W"1»'’

r > (r>.

X.V

*■
L

.a.

fefe

X fe-V pfefe fe ? 5> JtV * ‘ t

i b' 
. v 

* \, •

-i.
t /

y .-J
‘Y '. „<

v’į’r *'

/ A J t; j *..

fe^,,-- ' Z-į.'~,7fe 7-Z’Av Jp'7 
U:*A?.feX '!■>',
A j S

’. t

1 j1.'.’/ 11 -i

fefe 
', ■ .., i' 4- « 
‘ ' vf." Y

4,

i-

r
.'r. V ■-• .' ‘-i ,' /! * ’ ’ 

tete' “' 

r> y - • -y 
'■■■" a - ii te

t 
t

?’. 75
■fe,= • 

J ‘b. >*

fr
įK

A.
V

į'Z?; 'fe-- Jfer 
teXfefeh--' -V/ Pa 

f 1 *V- “ I1 ' ’* =1 i/ b ... ’ -j .

ŪĮ

!'^i

Vy ■ ų

*.
• *

) .

l

4 L

>teX
.feJteife-

b A te; . » ?,.Jr 
te/tei-ų;< ;’•■ fe 
'fe-fetefej fe 
fe'.. : »'*' fe 
fe'-p-'. •> fe'.'

fe.'V

v fe,-J 'te 
fe '■ < j-vrryfe'tefe-te '- -4 -fefe

' 

• y •
A t

V;fe
Lfefe

r ■ . 
7*4

'Av V 
Z- X b“, <fe 
7 i į J > < ‘A. ?

■>.>¥?
1 ?■ v

W*7’."v

’ fa

u \

•fe v fe

fe'Afefe

te fe b;
■■-■p •v. fe 

te te >

¥t

v
V, , Vv-*7,;^ 

’f.aZ1’fe''-fe.‘v ‘-P
(JI te,- i-Vį.- . i.,

■•'■ vVUfe - V? te. -

■l V ’tete

j* b •fe... 4,‘h-

te -fe-

te-. - -.ų .1 

» v .A
< r ■'■

.. i ■,

■ te C

fefey.feV

fe1 mIx
‘ ‘ te ?

r 7 v-’ Z?

Tri-'- . ■-/ A
—................   i
.fefex

y

" i"

V ?te.'<V\V 
..< te '. ■ hite ž. 
■- ',■; - .'‘fev•• fe f fe v. 

te'ifejfe-'tete I1 -s» ’tete 
fetete fetefe.-fete 
kfe? ’W>.4 fefe.-. '-fe

I fe

K <.? iv,:

fe'
■fe

•' k 
■fex. n P.-»' X ■•■,'.'•

f
TyZ-'b te 
,*V '•' v J’

2



Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

• . ,► r . ' • , ’ ■

10 Nr. 1931 metų Spalių mėnesio XI m,

< ■ ■. ■

B. Buivydaitė
Tyli tamsi naktis

• * U *'**’■ .*

. Tamsi, tyli naktis
Žvaigždėtaisiais sparnais laukus apklojo, 

Linksmų sapnų būriai
Visus po pasakų pilis vedžioja.

Tiktai mana širdis
Slaptingaisiais keliais viena klajoja.

b

Subėgo vasaros
Ir už mami langų žiedais pražydo, 

Ir krinta ašaros: „
Aš-neggliu jų skint — dalia paklydo,..

. Ir vėjų sūkuriai
Šiurpiais vaitojimais širdy pragydo.

Kokia ilga naktis!
' * ” “ * ‘ ' k • '

__ Ir mintys, kaip beprotės, galvą, skelia
■ r- O Dieve, kaip myliu!

Kam uždarei manosios laimės kelią?!
Užmigti negaliu...

ir viltis... krūtinę gelia!..

1$

Ir baimė.
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•— . P. Orintaitė
Vasarą atsisveikinant

r ’ ■ , • ■ ♦ ■ ■ . •
t - - *

■ < ■ , ♦ ’ T

Išėjai tu tada.
Bet palikai pas mane savo vardą, ,
Kurį kasdie dar šnabžda sienų kertės ir negyvos knygos. 
O gal tiktai širdis man tavo vardu plaką?

“ Jfc ‘ . ■ *■
r 1 . •

» ' , . ’ . 1

Nors tirpsta man gyvastis, kaip saulės kaitroje snieguole 
Ir verkia ta viena malda: sugrįžk, sugrįžk, sugrįžk!

Bet niekad nesugrįžo vakarykščio varpo balsas, 
Kaip niekad saulė netekės iš vakarų — 
Ir niekad aš tavęs, neprisišauksiu! '

- •« Nelė Mazalaitė
Aną Vasarą

Aną gražiąją vasarą, aš prisimenu, broli 
. Su puošniausiųjų gėlių žydėjimu;

Milijonus žvaigždžių išsiilgimo naktimis 
Ir bežodį širdžių susiliejimą.

. o
X l •

Aną tolimą vasarą, aš minėjau, o broli, — 
° Juodo parko slaptingąTEvepavimą;

Tvku mėnesio snabždesį mūsų Baltijoj jūroj, 
Tų naktų geidulingą mylavimą.

Tą vienintelę vasarą aš nūn apverkiu, broli,
Kur davė ir skausmo ir juoko,
Kuri širdį, tiktai jau meluoti bemokančią, 

^Vėl teisybės išmokė. .

4
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Jean Mauclėre
■' ■ - -; ■ ’ • ;’xvl ———_

Tas Juodkrantėje praleistas popietis, Lizerako jausmų jū
roje buvo tartum žaibas. Ir sekančias dvi savaites Lizerakas 
taipž liauju nuotykių buvo pagautas, kad neturėjo nei laiko, nei 
noro pagalvot apie žvejį.

Juodakė žavėtoja naudojosi visom genialiom priemonėm, 
kad tik pavergtų Lizeraką. Saros įgytos ir išugdytos tamsiame 
getto ypatybės, kūnas pasiruošęs meilei, o siela, pradedanti pa- 
mažu neapkęsti šeimos trukumų, ugdė joje moterišką gudrumą
ir grožį, sug 
buvo Lizerakas.

avergti net labai šaltą vyrą, koks, deja, ne-
—..... • 0

Vis dažniau skyrė jam pasimatymus ir ateidavo vis labiau . 
laukiama ir vis žavingesnė. Beveik kiekvieną kartą ateidavo ji 
kitaip apsirengus; kas jos. kuklioms pajamos buvo gana sun
ku, ir reikėdavo mokėti pritaikyt visą moterišką sumanumą ir 
taupumą, kad iš senų mezginių bei kaspinėlių, pasidarytų naują 
ir gražų papuošalą. Būdarila be galo atsargi, ji niekuomet ne
sutikdavo pasilikti viena su Lizeraku. Tą atsargumą Lizerakas 
gerbė ir laikė jos kilnumu. -

Pergalėtojo akimis sekė Sara visus Lizerako akių judesius;. 
bei mažiausia jo balso drebėjimą. Visa tai jai pranašavo gim
stančią aistrą. Norėdama išnaudoti savo galybę arbä greičiau 
prancūzo kišenių, Sara ėmė reikalauti visokių dalykų, kuriuos 
patenkintas karininkas skubiai atlikdavo, manydamas tuo už- . 
kariauti tą taip neprieinamą pilį. Pradėjus nuo gražių gėlių 
puokščių, nuo arbatėlių, pagaliau getto dukra nutarė, mesti 
tinklą. Vienų gražių pavakarių metu, begeriant arbatą, Sara 
gudriai pasiūlė:

—- Brangusis, dažnai man prikaišiojai, kad neleidžiu vie
niem mudviem pasilikti... —

-- Tiesa! Aš jūs taip gerbiu ir todėl...
—- O! aš per mažai jums pasitikėjau, — kalbėjo ji švelniai; 

žavėdama, — aš jums visai nepasitikėjau... ir kokia aš buvau 
kvailutė!

— Pagaliau!.. — tai ilgai truko, pastebėjo, kiek nepaten-
» . ■ ■ •’ • .-■■■■

C1

k

1

■. J ■
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Ji išsitiesė:
—■■ Ar jūs manot, kad aš iš tų, kurias vienu vakaru gali 

ma nuskinti? .. .
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Iii■iiogėm!

Gerardas norėjo protestuoti:
—NepvidV— vėl prašneko sirena. ;„..aš dar garbingą 

atgailą padarysiu: aš^pasiūlyciau visai-^adorią pramogą, aš /jūs 
šiandien prašau... /

— Na?.. sakykit.
——~ Pavaišinkit nianeže:

Jis norėjo vadinti tarną, bet ji padėjo^ranką ant jo peties* 
Ne, ne čia. Sekmadienį mane nuvežkit į pajūrį, ^4 

Nidą./ Ir ten mudu vienu... truputį paišdykausime!
Susižavėjęs Gerardas skubiai pritarė tam netikėtam pasiū

lymui. Sekančią dieną juodu įsėdo į mažą laivelį, irkluojamą 
dviejų plačiais, lyg kalmukų veidais, latvių.

Tai buvo audringas, tvankus popietis, ir tolimi griausmai 
teikė jų kelionei savotiško grožio Ant žvilgančio jūros pavir
šiaus, kuris slėpė neišmatuojamas gilybes, ūžė* nors mažos, bet 
gana smarkios vilnys ir supo jųtrūpų laivelį. Sara niekuomet 
nemėgo supimo, ir dabar jai gali tekti gailėtis savo neatsargu
mo; jči ekskursija- blogai baigtųsi, ji daug nustotų Gerarado 
akyse, ir jos planai. tur būt, nueitų niekais. Nes jūros liga ne 
gailestingai nuplėšia žavingumo aureolę nuo gražiausios mofers-

— Ko taip nutilai, mano drauge?
Ji išdidžiai atsako: \O '» .

— Ilsiuos, nes noriu tinkamai pasinaudoti visais pasi
vaikščiojimo malonumais. .

Gerardas dėkingai paspaudė jai ranką ir tarė:
— Gaila, tuoj būsime vietoje...

Sara atsisuko į krantą; laivelis artinosi-kaimelio link, ku
rio nameliai kyšojo iš kur-rie-kur pušynais apaugusių žalių ko
pų. Mergaitė džiaugsmingai sušuko:

— Čia Nida?
, — Nė, mieloji, čia Juodkrantė. Nida dar už kelių mylių.

Vilnis^ smarkiai pasupusi laivelį ir jį priplakusi arčiau 
kranto, įkvėpė Sarai mintį. -

Lipkim čia, — tatė ji.
Juodkrantėje? — sušuko nepatenkintas jaunuolis.

— O kodėl ne?
Iš tikro, kodėl ne? Juk jis negalėjo jai pasakyt, kaip la

bai jis bijojo tame taip gerai pažįstamam kaimelyje dabar su
tikt ką nors iš padorosios Megninų šeimos. Negalėdamas pasa
kyti tikros priežasties, bandė sugalvoti kitokią; bet gražioji žy
dė visus jp išvedžiojimus sugriovė, ir reikėjo priplaukti prie to 
kranto;~bur^^prastai - būdavo prirakintas loreniečio laivelis. 
ŠiandierL jo čia nebuvo. Kai Sara iššoko ant kranto^Lizerakas 
labiau užtraukė ant akių kepurę. ' ‘

i^apraštai . būdavo prirakintas loreniečio laivelis.
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Jis prisiminė Gallier, kuris vieną sekmadienį tokioj pat 
draugijoj ir tokiomis pat sąlygomis lankė Juodkrantę. Gerar
das didžiavosi, nes jo draugė, pasiekusi žemę, pasidarė dar ža- 
vingesnė;^ /. 7 '

7 — Jūs mane nešat,. — nusišypsojo ji, man pasakojo 
apie kažin kokią„Sacharą“; aš ją noriu pamatyt

-Gražiai pakinkyti arkliai lengvai nešė vežimėlį. Sara, at
gaivinta oro, puošė savo linksmumu visą kelią.

„Sachara“ teikė rimties. Tai buvo įdomus, baltas laukas, 
kurį kur ne-kur puošė aukšla pušis, žolelė, ir kartais paklydusi 
jūros bangą numarindavo troškuli Sara, horėdama pilnai pa
sigrožėti taip įdomiu vaizdu, kopė į smėlio kalną, į kurį vis ‘ 
grimsdavo jos kojos. Karinipkas norėjo. pagelbėti, bet 
keliautoja puikiai kopė. Kopimas ėjo gerai, tik retkarčiais, ty
čia dėl Lizerako, ji pasprūsdavo. Nieko nuostabaus, jei dvi jau
nystes sujungė bučkis, neš tuose tyrlaukiuose Sara galutinai pa
vergė Gerardą. _______

— OI — sušuko ji, neva nusigandusi ir skubiaTmub~jo---- ---- -
įdsitraukė.

Bėt_jos akyse spindėjo džiaugsmas; Ljzerakas nepaklausė 
ir, glausdamas prie savęs jauną mergaitę, šnabždėjo:

-— Brangioji, ar reik jums sakyti, kad aš jus myliu, ar 
jūs įspėjot? /

— Aš įspėjau, — atsakė žydė, nuleisdama savo ilgas 
blakstienas.

Jis dar\ stipriau/ją priglaudė:
~ O jūs. Sara, ar mylit mane nors truputį?
P-lė Brovska pusiau primerktom akim matė jo ranką ant 

savosios. Jo ranką puošė karžygiškumo žymės. Na, dar tru
putį kantrybės ir drąsos, ir ji bus nugalėtoja.

Kukliai susijaudinusi, ji atsakė tyliu ir _ drebančiu balsut__ 
—- Išdykėlis, dar nepastebėjo...

—- Kada gi jūs man tai įrodysit? — paklausė Gerardas.
ė Ji nusišypsojo, priimdama jo glamonėjimą:

— Man rodos, brangusis, kad jūs neturit ko skųstis...
— Žinoma ne, bet...  ė
Ji sutraukė savo juodus antakius. Matyt, tas prancūzas 

skubėjo! Truputį atsitraukdama, ji pasakė:
— Greit pasakysiu jums, kuo turit man įrodyt savo meilę, 

apie kurią be atvangos kalbate.
— Greit! — nusiminęs pakartojo jis. — Visuomet tas pat! 

Visuomet jus mane atstumiąt! '
— Visai ne, -- atsakė rimtai Sara, supratu&įkad nereikta 

išvest iš kantrybės žmogaus, kuriam ji paruošė pinkles. .——Na,'—r—— 
Jutą sekmadienį Klaipėdos pliaže męs pakalbėsim apie ateitį. >

, — Pliažas... sekmadienis... ar tikrai pasižadat?

*c. . ' * , * ■ . ■ ’ . ...
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— Garbės žodis! Iki tol, ponuli, gerbkit savo...
2 Ji nutilo, kad vėl pajustų garbingosios, tautos išdidaus vyro 

lūpas ant savųjų. Drebėdamas viltimi, Gerardas tyliai paklausė:
— Mano?..

- ~ Jūsų draugė,, brangusis. i_Tai geriausias pavadinimas...
Ji padavė jam ranką, kurią jis pabučiavo. Paskui abu 

priėjo prie—arklių. Kar jie pasiekė kaimelį, Sara gudriai pa
klausė: ; ■ .. .._

~ ■ — O mano žemuogės? Juk ir tai buvo pažadėta!
— Nepamiršau, brangioji. Mes tikriausia jų čiar gausim.
Jie nuėjo į artimiausią viešbutį. Gerardas pasodino savo 

kaimynę prie apkrauto skanėsiais stalo. Jaunuolė iš džiaugsmo 
net suplojo rankomis. .

— O! — sušuko ji nustebus. šampanas!
' — Tokiai didėlei mane ištikusiai laimei paminėti tinka tik
mano tėvynės vynas.

Užmiršęs visą pasaulį, Lizerakas nieko apie save nematė ir 
. taip pasilenkė prie savo gražiosios draugės, kad net netoli esąs 

vokiečių būrelis pasipiktino. Bet karininkas į tai nekreipė dė
mesio. Iki šiol tylėjęs orkestras, tartum supratęs Jo norą, pra
dėjo žavėti tą, kurią jis mylėjo. Sara žiūrėjo į tolį ir svajojo 

T apie jūriiiinkąT^knTi^Tją-dšsiyeš į tą šalį, kur skanus vynas upe
liais plaukia, kur netrūksta nei pinigų neiTnuzikos.- —-

Tuo pat metu praėjo žydės likimas takeliu, į kurį Gerardas 
sėdėjo nusigręžęs pečiais. ” . .

Tai buvo Jaunutė lietuvaitė, einanti su sielininku — tai 
jMeilytė grįžo pasivaikščiojusi su Savo broliu. Šį vakarą Anta

nas su Jurgiu išvažiuos ieškot medžių kitai plukdymo partijai. 
Išgirdusi savo mėgiamos dainos meliodiją, marių Dukra pakėlė 

. galvą. Plakančia širdimi ji pastebėjo prie vieno gėlėmis pa
puošto staliuko jūrų karininką. Ji tuojau jį pažino, nors matė 

. \ tik jo pečius. O šalia jo sėdėjo jauna moteris, —- Viešpatie, 
brangus, žydei

Meilytė stabtelėjo, susverdėjo. Kojos jos nebeklausė. Mei
lės žaizda kartais yra žiauresnė už kūno sopulį, ir jos smūgiai 
kartais būna per skaudūs. Ji tuoj suprato, kodėl Gerardas taip 

—seniaUnebe^ilankATuodkrantėje. Baimė drąškė jos sielą: Gerar
das niekuomet jos nemylės! Šalčio srovė sukaustė jos sąnarius 
ir, jei nebūtų atsirėmusi ąžuolo, būtų pagriuvus. Bet sukaupus 
visą savo valią, ji atsipeikėjo. Lizerakas neturi čia jos tokiam 
stovy matyti. Išbalusi, bet tvirta, Meilytė ėjo namo.

_ Antanas mašinaliai ją sekė. Jis nepastebėjo., sesers susi- v 
jaudinimo, nes jis svarstė kitą problemą. Ta moteris,., tenai 
su tuo ponu, į kurį jis gerai neįsižiūrėjo, buvo žydė, Getto 

„duki’a^kurios grožis dabino tamsią krautūvelęMen, kur sieliniu-/ 
-kai pirkosi kepures... Kokiu stebuklu ji čia atsirado?

f

?■
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Net vakare, atėjus Jurgiui, vaikinas dar nebuvo paslapties 
atspėjęs. Atėjo laikas keliauti. Nauskaitįs mandagiai atsisvei
kinoMegniną< kurio jis lyg ir nedrįso ir širdingai Aldoną, nes 
4vtikra Jietuvaitė, buvo jam artimesnė. Apsidairęs, jis tarė su
sirūpinęs Antanui:

— Nenorėčiau palikti Kuršių, neatsisveikinęs su tavo se
seria. Kur ji? v

— Kaž kur... atsakė sielininkas, kuriam tuo tarpu la
biau rūpėjo, iš kur čia Juodkrantėj -atsirado toji žydė, negu kur 
jo sesuo. — Tur būb-rutų darželyje'

Ir Jurgis nuėjo į rūtų darželį. Čia jis rado savo dievina
mąją mergelę. Švėlma ranka ji skynė ką tik pražydusias bal
tas lelijas taip atsargiai, tartum bijodama jas sužeisti. Naktis 
jau buvo ištiesus savo mėlynąjį šydą ant.žmonių ir daiktų, ir 
jis nepastebėjo, kad mergaitė verkė.

— Meilyte, atėjau tau sudiev pasakyti. ■
—- Atsisveikinti, Jurgi? — ji draugiškai ištiesė jam ranką. 
Kaip ji ramiai, švelniai kalbėjo! Jis, sužavėtas, tyliai atsi

duso. Drebančiu balsu, nes ir jis, vargšas, buvo meilės kan
kinamas, kalbėjo:

—- Būsiu labai laimingas, kat vėl sugrįšiu..'.
Ji nieko neatsakė. Tada jis greit pridūrė:
— Nes ir vėl jus pamatysiu!

■ Arjinegirdėjo9 Jurgis to nesuprato. Išsigandęs savo 
drąsos, jis tuoj paėjo; ir tik sugirgždėjo darželio varteliai. Ir 
to bildesio, jau nuo mažų dienų priprasto, Meilytė negirdėjo. Ji 
nuėjo į kitą darželio pusę, prie užtvankos, kurioj jau bangavo- 
KuršiiĮ vandenys. Ten per mėnulio apšviestas miglas, kurios 
lyg brangiu apsiaustu dengė tolimą krantą; ji godžiai ieškojo 
tolimos vietelės, kur gyveno jos mylimasis, — gal būt dar ir 
dabar tos nelemtos mergelės glėbyje. Ir paslėpusi sa^p nusi
vylusį veidelį gėlių žieduos, kurių kvapas, lyg balzamas, rami
no jos skausmą, toliai tvliai pravirko jauna lietuvaitė... ?

-."'t ' - Vertė M. T.
Į • . . _ ‘ .

Kuklumas nėra savęs pažeminimas, bet tikras atsakymas 
estetiniams gyvenimm reikalavimams.

„Aukso mintysi
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M. Lastauskienė
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Ofasdmvo šillasį tylus, Ant kelio kilo dulkės, kaip dide
lis, Vėjo nebląškomas, debesys, užpildamas keleiviams akis ir 
valahdomįs’neleisdamas kvėpuoti. Čigonų taboras slinko vieš
keliu labai pūipažū, nes’ nuvargę arkliai ir žmonės, reikalavo po
ilsio. Vyrai ir stipresnės moterys ėjo pėsčios. Važiavo tik vai
kai, seneliai ir silpnieji. - 7 t

’u* f . * . * . i. ‘ r - - | . .

- Vakaras buvo nebetolu. Moterims rūpėjo nakvynė. Juk 
reikia dar vakarienę išsivirti, vaikus guldyti ijr patiems pail
sėti. Visi žinojo, kaa sustoti laikas, bet du seni čigonai pirmi
ninkai vis ėjo ir ėjo.' Pravažiavo pušynėlį, paskui pievą, ir 
paupy buvo nebloga nakvynei vieta, o jie vis ėjo.

■ ■ - ■ - - ■ . . - \

Viena moteris, netekus kantrybės, ėmė bėgti, ir pavijo vadus. *
. — Kodėl neliėpiat sustoti? paklausė. — Juk ir arkliai 

pailso, ir patiems reikia valgyt išvirti. Visiems reikia pailsėti.
'---- Sustokime, sustokime! -— šaukė čigonai.

< — Aš mąstau ir rūpinuosi! — sušuko senis, \ rodydamas 
didelius, pageltusius nuo pypkės dūmų, dantis. — AŠ žinau, kur 
vedąs. Sustosime tuoj už to pušynėlio. ,Ten galėsime ilgesnį 
laiką paviešėti.

I — Ar tai bus miškas? — klausė, prisiartinę du čigonai.
— Šimtą kartų geriau, negu miškas, — juokėsi senis. — 

Vieta nei žmonėms nei gyvuliams neprieinama-, be to, ne labai 
toli dvaro laukai, dobilai, bulvės. Netoli miestelis ir kaimas.

— Ar neišvarys mūsų iš ten rytoj?
— Nevarys nei ūž savaitės, nei už mėnesio, — juokėsi la

bai patenkintas čigonų vadas. — Tuoj patys pamatysite. Yra 
tai didelis plotas žemės, apaugęs šiurkštais^ karklais, ievomis, 
kur-ne kūr tik alksnis arba beržas išaugęs. “Karklai taip susi
pynę, kad jausėniaUten jokių gyvulių nebegano, nors ir vadL 
naši ganyklos. Dar mažas būdamas, su tėvais ten visą vasarą 
viešėjau ir žinau paslaptį, kaip su vežimais į. tas tankmes jva- 
žiuoti kad niekam nekliudytų ir nieko nebaidytų.

— Su vežimais nelengva, — s^kė vado pagelbininkas. — 
Gausime medžių iškirsti; kad galėtume pravažiuoti.

— Visai nereikia, — sake^seniš^— Matote, ant vieškelio 
yra tiltelis ir./vingiuojąs! tarp šiurkštų upelis, vikšriais apaugęs. 
Visi: mano, kad ten grimsta, o mes ištyrėme, kud^dugnas^yra_ 
kietas,^kaip vieškelis ir, nuleidus Vežimus, pamažu galima įva-
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žinoti. Žinoma, pernakvosime prie vieškelio^ o ryt susitvarky- 
sim ilgesniam laikui. Miesteliąį bent trys ne labai toli. Gali- 
ma biznis varyti, o bobos dirbs savo darbą. Nors arti kaimų nėra, r 

"~^>'<nueis pasivaikščiodamas ir toliau<
— Tuoj, tuoj sustosime, už to pušynėlio, — kartojo vieni 

kitiems. *-•
— Jei taip jau seniai matei tuos karklynus, sakė vado 

pagelbininkas," — tai gal ten jau miškas užaugo Jr kelmus iš
kirto? .L.../ \ J-

_ Sukinėjuos aš po tą kraštą beveik kas metai, — atsa
kė, šypsodamas vadas. — Negalima sakyti, kad čia blogai biznis 
eitų. Todėl ir šiemet vedu čia visą būrį. Prieš keletą metų 
čia su vienu vaikinu paslėpiau du arklius, gan pigiai nupirk
tus. Ieškojo, galavosi policija ir kareiviai. * Nieko nerado! Ka
da jau visi užmiršo, mes iš tankmių išlindome ir, pasikinkę, . 
pamažu išvažiavom. Karklynai visuomet duoda prieglaudą 
tiems,; kurie nori pasislėpti. ,

-— Kodėl tie šiurkštai neauga į mišką? — paklausė pa-
gelbininkas. _ ,

— Ee, pamojo ranka senas čigonas, — žmonės daug 
kalba. Sako, kad ta žemė yra prakeikta už skriaudas, už žmog
žudystes. Žinoma, vėjų kalbos. Tui’ būt, tokios jau v rūšies. 
Sako, kad ant to tiltelio baido, ir kaimiečiai bijo naktį važiuoti. 
Tegu sau bijo... Ne vieną sykį ir aš, šposą krėsdamas, ožio 
balsu sublioviau karklynuose pasislėpęs... \

Juokėsi abu, eidami dideliais žingsniais. Mažas pušynėlis 
pasibaigė. Senas čigonų vadas staiga, labai nustebęs j sustojo. 
Uždulkę jąsias akis rankomis patrynė.

~ Slaptingi karklynai kažin kur dingo. - Prie kelio, ant kal
nelio,-stovėjo iš molio nudrėbta kalvė. Viduj dirbo du vyrai. 
Ant tiltelio žaidė \aikai, ganydami žąsis. Truputį toliau nuo 
kelio mažutė, bet š^ari, linksma, trobelė. Per langelius žiūri-žy
dinčios gėlės. Darželis aptvertas. Tarpdury stovi mergina, 
žiūri įdomiai į čigonus* nustebusį, o gal ir išsigandusi. Toliau 
antra trobelė. Prie šulinio svirtis girgždą, ūkininkas arklį girdo. 
Ir antroje vieškelio pusėje mažutės trobelės, kitur dar palapinės. 
Vietomis rugiai žaliuoja, kitur juoduoją išarta dirva, šiurkštai 
išrauti. Kur-ne-kur sukrauti laužai, o^toliau, pamiškėj, rūksta 
deginamos šaknys.

A, kad juos!.. — sukeikė čigonas, -— žemę išparceliavo
— Išparceliavo, — atsiduso pagelbipinkas.
— Kur nakvosime, kaip?.. —- šaukė sumišę čigonai, ir vi

sas būrelis pasidarė panašus į bičių spiečių.
— Liepk užsukti, ir tame pušynėly pasiieškoti nakvynės,
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Nesidairydamas, ėmė greit eiti kalvės link. ~
-- Ot, darbas,T-- mąstė, — milžiniškas darbas, bet iš kur 

lėšos?.. -
-— Tegul bus pagarbintas/.— sveikino gan balsiai jauną 

kalvį, bet tylomis į save pridūrė: doleris.
Vyrai, matomai, nebuvo svečiu patenkinti, bet, nenorėda

mi jo supykinti, mandagiai šypsojos ir prašė prisėsti ant suole
lio. Darbas buvo pabaigtas, ir Tvarkė įrankius; Čigoną pamatę, 
nepasitikėdami ėmė greit žiūrei i smulkmenų, kurių netrūksta 1.— i * --»»»l'llw •

ąU1V6JC. ■ i "

Na, kaip gyvenate? ? klausė čigonas. —- Jūs manęs 
nepameūate^Jiętjaš jus gerai pažįstu. Pasakykit man, kaip 
draugui, ar jauTiuiisąyajfLŽemėje gyvenate?

■-—r- Taip, atsiduso kalvis?—s=^galįma sakyti, kad nuosa 
voje. Du broliai esame ir gyvename išvieno.Žemė yra jo 
vardu, bet—jis-nkminkas, d-aš ■■amatininkas, ir mes vienaslcitam^pa- 
dedame dirbti. Aš, pinigus uždirbęs, jam duodu, kada trūkstar^r— 
o jis maitina manė su šeimyna.

— Tie, he, he. — juokėsi čigonas. — Tai gyvenate vie
noje troboje ir abu vedę?

—- O ką, trobelė, nors nedidelė, vietos mums užtenka.
—- O bobos? —t klausė čigonas. — Juk dvi bobos vienoje 

troboje, kaip ,jdvi katės vienam maiše;“
-— Kartais visaip atsitinka, — sakė šypsodamas ūkininkas 

— Nereikia norėti, kad gyvenimas visai nuo, dūmų būtų laisvas. 
— Tai jūs šiaip taip skolas ir mokesnius išmokėsite ir 
prie žemelės išsilaikysite^ "

-———-Kad jau -kelmus išrovėme, trobas pasistatėme, manau 
kad kas kartas eis lengviau, ^^_atsa4šė-ka3visr~^~^~~~ ~~  

ponai, — juokėsi ūkininkas.
— Aš manau, kad ne visieęis taip eina? — klausinėjo 

čigonas. '
~ Žinoma, po svietą visaip atsitinką^ — sakė kalvis ir. 

užrakinęs dėžutę su įrankiais, ant suolelio greta čigono atsisė
do. Ūkininkas. apkaustytą tekinį ant peties užsidėjęs, išėjo.'

Jūsų kaimynas, daug rąstų susivežęs, žada trobesius 
statyti ne iš juoko, o kol kas ir palapinė jo gražiai atrodo. Ar 
tai į skolą? -

— () ne, jam lėšų netrūksta. Du broliai iš Amerikos do
lerius siunčią._ Jau nebeturi kur dėti, neturtingiesiems skolina.

— O toliau pamiškėje? . ?
— Ten klumpdirbis. Jis visaf arklio nelaiko, o’žemė iš

dirbta gerai. Visą žiemą šu savo įrankiais dirba klumpes, iš 
kiemo į kiemą važinėdamas ir užsidirba talką su arkliais. Pas jį

• . 0 . . fe ' • * • ».’*

vieną dieną laukelius apsėja, ir vėl žmogus dirba'aFliamie, ar
• ■ - • ■ - - ‘ . ■ -—.. ■
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pas kaimynus. Ir pinigų kiek užsidirba. Kiti sako, kad visai 
skolos nebeturi. ,

— A a, — atsiduso čigonas, — tai čia laimingas kraštas, 
o žmonės šnekėjo, kad čia žemė prakeikta, karklynuose baide.

— Gal kada ir baidė. Kodėl taip keistai ta žemė stovėjo 
užleista šimtais metų, šiandien niekas nežino^

— Iš kur žinai, kad šimtais metų auga tie karklynai?
— Valant galėjo suprasti. " Matote, senieji karklai vis 

džiūvo, trupėjo, duodami viet^ atžaloms, ir visa žemė pūzrais 
yra įtręšta ir labai derlinga. Dabar jau mūsų prakaitu, mūsų 
vargais atpirkta nuo tamsių jėgų, kurios čia viešpatavo-

— Tai nė vienas iš jūsų nenorėtų parduoti savo sklypo? — 
klausinėjo toliau susimąstęs čigonas. —

—- Miliams už upelio ne labai sekasi gyventi, — atsiduso 
kalvis. ■ Mažų vaikų penketą reikia maitinti. Žmona rudenį 
sirgo, prieš laiką gimdydama. Žinoma, privargo, šaknis iš že
mės plėšdama. Dabar tas jų šeštasis vaikas nei gyvas, jiei mi
ręs. Sako, naktimis cypia. Vargas ir tiek...

ar visą išplėšė? . ‘
— VisąTsplešė.. ir labai derlingas io sklypelis. Nei grio

vių nereikia, žemė nuolaidi, prie pat upelio. Tik sėk ir lauk 
derliaus.

Čjgonui akys nušvito.
—-O kad taip gerai užmokėjus, gal parduotų?
— O ką aš galiu žinoti? Gal ir parduotų, kad gerai atsi

tiktų. Ar pirktumei? —- paklausė šypsodamas.
y Čigonas nieko neatsakė, tik dabai susimąstęs kažin ką gal
ioj?-e ' \ ... . ’' ~ .

Ar čia tiesiog yra lieptas per upelį?-— paklausė po va
landos, taisydamas naginių apvarčius.

— Girtas gali pereiti. Lieptas iš rąstų, —sakė patenkin
tas kalvis, turėdamas viltį,, kad svėčiasHau^aisįsyeikins.

• ■ ■ "

Neapsiriko. Čigonas atsisveikino ir dairydamasis pradėjo 
eiti Milių trobelės link. ....... — 1

Mažame kiemely būrelis vaikų linksmai žaidė, bet, pamatę 
čigoną, tuoj spruko į visas puses. Durys buvo atdaros, ir senis 
drąsiai {ėja į mažą, troškią trobelę, kurioje nuo pirmo žvilgsnio 
galėjo suprasti, kad gyvena vargdieniai, kuriems visako trūksta 
Mažuose, nepermatomuose langeliuose daužėsi daugybė- musių, 
ūždamos, kaip spiečius, ir liūdnai girgždėjo paluby pakabinta 
kartis, ant kurios kabojo lopšelis, iš vytelių nupintas. Lovoje 
sėdėjo dar jauna, bet labai sunykusi, moteris. Snaudė, galvą 
nuleidusi, tačiau nesustodama, viena ranka lingavo lopšelį.

— Kaip sveikatėlė? — paklausė Čigonas, mandagiai šypso
damas.

Milienė galvą pakėlė ir, pamačiusi čigoną, krūptelėjo.

13



380

— Užmiršote mane^— sakė senis. — Nenuostabu, juk jau 
seniai besimatėme... Tur būt, atsimeni, kaip dvare griovius su 
draugais kasiau, o paskui tvartus mėžėme.

— Taip, taip, gerai sakai, tik neatsimenu to dvaro pavadi
nimo.

— Kregždžiunai, prisiminė, valandėlę pamąsčiusi, mo
teris. Kelerius metus ten tarnavau prie lauko darbų.

Tamsta buvai graži, skaistį. <
Moters akys ašaroms užplūdo. Nuvargusi galva negalėjo 

atminti to žmogaus. Tada nesvarbu jai buvo, kokie vyrai grio
vius kasė. Dabar buvo malonu prisiminti senus, laimingesnius 

/ ——pirmos jaunystės laikus. Pradėjo kalbėti, kaip su senu draugu, 
nors iš tiesų čigonas pirmą sykį savo gyvenime ją tematė, tik 
mokėjo -kalbėti. ",

— Kaip jums dabar eina? — klausė senis, įbedęs juodas,, 
gudrias akis į sunykusį nuvargusios moters veidą.

— Vargai vieni ir tiek! —: atsiduso Milienė.
Moterys visada jnėgsta pasakoti apie savo vargus ir ken

tėjimus. Vargšė, gan didelės šeimos motina, labai retai teturėjo 
progų pasiskųsti. Dabar ėmė skųstis, kaip^mažas vaikas, ma
nydama, kad jos pasigailės. ~ z—-: •' ■ ;

•••-< Čigonas klausėsi kantrai, pečius kilnodamas ir galvą krai
kydamas, kol pailsusi , šeimininkė nutilo.

— Aš jums pasakysiu, kad yra išeitis, — prabilo po ^va
landos. — Galite dar pagyventi linksmai, kaip mano pusbrolis.

Ėmė pasakotų- kaip tas žmogus, ūkį pametęs, atidarė mies
tely arbatinę. Čigonas mokėjo pasakoti ir padarė • .y-ii^ąžą;

■ JSpŪdį. . ■ ■ .. ••
. —- O kas jums kliudo? — paklausė galų-gale, — galite pra

dėti visai naują gyvenimą. Būsite visada pavalgę ir gerai ap
sirengę, linksmi. Kišeniai pilni, tai ir garbė ir meilė. ^Netruks 
jums draugų ir progos su žmonėmis pasikalbėti, pąsūihksminti 
kasdieną:'

Milienės veidas kaito, akys blizgėjo.
— Bet kokiu būdu? — paklausė. — Juk mes turime ūkį,..
— Tas nesvarbu. — juokėsi čigonas. — Ūkį galima par

duoti. Aš ty t pat. . Ne, ryt jomarkas. Tai poryt atvėsiu pirklį, 
kurs gerai užmokės.,.

______ M tr • i • - *

arkliu iš lauko~~pūrei
be jo šeimininkė veiks.

Milienė iš tiesų buvo sužavėta. Kaip paukštis iš narvo, no
rėjo išbėgti iš tos troškios trobelės, kurioje tiek iškentėjo. Kar
tojo vyrui viską, dar pagražindama nuo savęs gyvenimo mi- 

^-ražusjmažame miestelyje arbatinėje, 7

Būsite laisvi ir laimingi. ----
ienė susimastė, o gudrus senis, pamatęs ūkininką su 

^^atsisveikino ir išėjo. Žinojo, kad ir

14
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Milius klausėsi,; niūriai galvą nuleidęs, ir sunku buvo Nu
prasti, kokį įspūdį padarė jam tos kalbos. Nė vieno žodžio /ne
ištaręs, ėmė valgyti paduotą jam-vakarienę.^ Srėbė šaukštą po 
šaukšto, įbedęs akis į lėkštę.

Vaikas pravirko, ir motina paskubėjo į pagalbą. Tylėjo 
abu, tik mažutis verkė ir liūdnai girgždėjo kartis, ant kurios 
lopšelis lingavosi. \

— Na, kaip manai, ar parduosime ūkį? -—paklausė žmo
na, kada jau šeimininkas sunkiai nuo suolo atsikėlė ir ruošėsi 
eiti į daržinę gulti.

- E, — pamojo ranka, — jeigu prisieis parduoti — par
duosiu... _ - . ' .

Sunkiai atsidusęs, iš trobos išėjo. .. _
Milienė beveik visą naktį išbuvo be miego. Kada vaikas 

nusiramino, svajonės neleido jai užmigti, o prisnūdusi matė di
delį virdulį, ilgą stalą, su cirata pridengtą, dėžutes su pyragais, 
silkes, kiaušinius, kaip pas Judkę... »Širdis jai neramiai plakė, 
galvoje ūžė. Rytą atsikėlusi, veltui stengėsi prakalbinti vyrą. 
Niekuomet jis daug nekalbėjo, o dabar užsikirto ir tylėjo, niū 
rįaį-žiūrėdamas iŠ po sutrauktų antakių.

— Jeigu ateis pirklys, ar rodysi jam žemę? Ar kalbėsi? 
— klausė žmona.

— Kalbėti as laiko neturiu, — atsakė trumpai, — o jei 
norį rodyti — rodyk. Čia nieko paslėpto nėra. Tegu sau žiūri, 
kam patinka. , ;

v - pavakare tiesiai iš joniarko atvyko čigonas su pirkliu. Mi* 
lięnė, vaiką užmigdžiusr, liępė vyresniajai dukrelei supti ir su 

^nukaitusiu veidu išėjo iibiiJ;rodyti.
Šeiinininkas nenustojo aręs, ir čigonasTprie^jcr priėjo.
— Dąbar rieturiu Tajko, — sakė nepertraukdamas darbo, 

—- Jeigu būtinai npji su manim pasikalbėti, ateik pavakare, ka- 
. dą nuödarbo atliksiu;; bet vienas, be to pirklio. Jeigu jis no

rės kalbėti, ateis rytoj.' , y
. 'Pirkliui’ žebiė laįai patiko.; Buvo tai svetimas... vienas iš 

tų,, kuriems p arceliayimas nepatiko... _
Vakare, kai tik ūkininkas arklį į ganyklą paleido, kaip iš 

po’ žemės išlindęs.e atsirado prie jo čigonas. Sveikino šeiminin
ką, linksmai šypsodamas. Tuoj ėmė kalbėtLapie naujakurių są- . 
lygas, pranašaudamas, kad retas ištvers. Ūkininkas klausėsi, 
nieko, 'nesakydamas. Ėjo abu. pei* suakėtą dirvą, .ir- ūkininkas 
staiga sustojo, keistai Šypsodamas:

— Ar tu uostei kada, ‘žjnai. jfcąip kvepia išgyv 
lė? — paklausė. J v

— Iš tiesų kvepia,sakė Čigonas uostydami 
Taip nieko nesuprasi. Atsiklaupk, uždėk ran 

kišęs nosį prie pat žemės, trauk iš visų jėgų.

m ta žeme- 1
•y .

S,.'--/,
įsas ir, pri-
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c- ' ; P. Jiirgihtilė
Skriskit, maldos, skriskit, dainos 
į padangę, į platybę ;
ir suklaupusios prie sosto visa žinančio Valdovo 
padėkokit Jam už laimę, ■ ' - ' 
padėkoki! už skausmus, 
už palaimą šventą, brangią, 
už tą gražiąją padangę, — 
už plačiuosius, neribotus-tioškimus.

ZEZ

a

&

Čigonas, nenorėdamas ginčytis, paklausė. Ūkininkas tuo 
tarpu ištraukė iš tvoros priruoštą, iš vytelių supintą, kančių ir 
surėžė kelis kartus taip, kad čigonas nespėjo ir apsižiūrėti. "

■— Dabar jau žinosiu kaip kvepia naujakurių žemelė, — 
juokėsi. ..

Sugrįžęs namo, rado žmoną beverkiant.
— Kas tau? — paklausė susijaudinęs.

. — Kaip tas pirklys pradėjo vaikščioti, žiūrėti, — sakė pro 
ašaras, -— pasidarė, man gaila, labai gaila, ir perėmė širdį neiš
pasakyta baimė.

Tai jau nebenori žemės parduoti ir į miestelį eiti?
—- Gaila man ir nebenoriu persiskirti su tuo mūsų skly

peliu.
— Ir aš taip manau, — sakė vyras, apkabindamas žmo

ną ir, glausdamas jos veidą prie savo krūtinės. — Ištversimai ' 
Eisiu uždarbiauti, laukus apsėjęs, prie gelžkelio, pinigų užsi
dirbsiu. Vaikai jau mūsų prakutę, metai po metų priaugs, o tas 
mažutis ar mirs ar gis, vis taip ilgai nekąnkinsis.

— Kaip bus, taip, o žemelės neparduosime, -— sako mo
teris.

_ • • H- .

Tik reikia norėti, o ištversime, be abejonės.
t '

i 
į

fe

t

Ä

9

16



7 ; 7'7 J> D- ■ • '‘ '
* ‘ * • ■ * " — ■ , • . • #■ 

-(Susimąstymas vėlinių proga).
jūs paimat laikraštį Pirmame jo puslapy didelėmis juo

domis raidėmis parašyta:
; „Lietuvoje maras!“

-Kaip elektros srovė trenkia jus šita žinia. Jūs prisimenat pa 
sakojimus ir padavimus apie anuos tolimos senovės laikus. Prieš ■

- jus atsistoja šiurpulingi vaizdai. Nuo horizonto pakyla milži
niška šmėkla ir gigantų žingsniais žengia j miegantį slėnį. Jos 
rankoje plevėsuoja kruvina iškąrą, jos akyse karštligės aistra, 
jos lūpos pilnos godumo. Supurto ji kruviną skarą, ir krinta 
žmonės, kaip lapai. Tuščioje sodyboje verkia našlaitis. Iš ga
nyklų pareina maurodamas karvės su perdegusiais tešmenimis. 
Ant skiedryno staugia išbadėjęs šuo... Jūs nenorit apie tą liūd- 
ną sodybą nė galvoti, jūs bėgate į miestą, skubate tuščiomis jo 
gatvėmis, jūs šaukiate, bet nieks-neatsiliepia. Ant krautuvės 
slenksčio jau kelinta diena dribso pirklio lavonas. Po gausiai 
išsišakojusiu kaštonu suoliuko ramsčių atsirėmusi jaunų žmo 
nių pora žiūri į jus stiklinėmis mirties akimis, jų veidai paža
liavę nuo vidudienio kaitrų. Šventoriuje parvirtęs kunigas, jo 
pirštai giliai įsirausę į aštrų tako žvyrą, o tuščios bažnyčios 
bokštuose ūbauja karveliai. Jus nenorite matyti tų lavonų, jūs 
bėgate vieškeliais, jūs skubate plentais, tuoliau nuo tų kritusių, 
nuo tų mirties aukų, bet ir vieškeliai ir plentai užgriozdinti bai—- 
šiomis maro sodnų, pabiromis. Jūs pristingate jėgų ir krinta te 
ant dulkino kelio. „Gyventi“ — vienintelis jūsų troškimas...

Bet. atsikeikime iš_4ų dulkių ir nusikratykimetais vaiz
dais. Šiandien medicinos priemonės däug gali. —Maras miuns 
nebaisus, ir aukščiau padaryta prielaida, kad „Lietuvoje ma
ras“, yra visiškai melaginga; Tai buvo tik chimera. Taip. 
Bet, deja, toji chimera, toji melagystė turi daugrtiesos. Tavo 
sieloje tvyro baugi mintis, Tavo gyvenimas turi galą,davaJuf 
ne gyvena maras. Tu ~ mirsL

——--- į—Ū4i--šiandie vilki savo mėgiamą suknelę. Tu prisitaikei,
šukuoseną prie^avn^veidb7~atsiskleideLjnėgiamiausį romaną ar 
apysaką... Bet vis dėlto tu mirsi. Ir nėra tokiūš'dtrenos^irjiėra 
tokio gėrimo, ir nėra tokio oro, nė tokios šviesos, kuri;tąve~payr^~- 
darytų amžiną, ir nėra tokio sapno. Kurį’ sąpnuotumei amžinai.
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Tu susimąstaiy: lias bus po kelių dešimčių metų, kai gyvenime 
tavo vielą užims kiti? Žmonėse liks atminimas ir liūdėsys dėl 
■'tavęs, bet artai priklausys tau, ar tai bus tavo buvimas? Ne, 

f tas atminimas priklausys tik jų buvimui, tų, 
rie atmins tave, nes tai bus juosė, o ne tavyje, 
aut kapo bus akmens kryžius su parašu ir ta- 
tuose darbuose, nei tame akmens luite nebus

ir tas liūdėsys, ir 
kurie liūdės ir ku 
Liks tavo darbai, 
vo vardu, bet nei 
nė kiek tavo buvimo, ten nebus, tayęst nes ir tie* darbai, ir tas 
akmuo yra nuo tavęs nepriklausomi; jie nėra tavyje, ir jie tu
rės nepriklausomą nuo tavęs, o tu nuo jų buvimą. Po akmens 
kryžiumi tarp šešių karsto lentų gulės tavo kūnas — pelenai, 
bet ir ten nebus tavęs, taip, kaip nėra tavęs nukirptuose tavo 
plaukuose, ar nukirstoje rankoje. Ir tu mąstai, kad tavęs ne
bus nei tų žmonių liūdesy dėl tavęs, nei jų prisiminimuose apie

nuo tavęs, o tu nuo jų buvimą. Po akmens 
karsto lentų gulės tavo kūnas — pelenai,

tave, nei tuose darbuose, kurie paliks Jau mirus, nei tuose pe
lenuose, tavo kūne, nes visa tai turės savo atskirą buvimą,kaip 

1 ir dabar kad turi. Ir tu galvoju kad tavo buvimas yra tavyje ;
nepriklausomas nei tavo kūno, nei bet kokių kitų su tavim 
santykius turinčių būtybių. Tu esi pati savyje, ten pasiliksi 
amžinai. Ateis mirtis, atims nuo tavęs žmones, paims visą pa
saulį, paims kūną ir pavers j pelenus; bet nepaims tavęs pa
čios; tu liksi kaip ir buvus, nieko nepriklausoma, savo buvimą 
turinti savyje. Tu būsi, kaip ir dabar esi, tik tu pasidarysi, 
kaip nuogas kūdikis, tu pasidarysi nuogesriė už nuogąjf,~nes“ne- " 
tekši viso to, ką tu-dabar turi, neteksi net savo kūno, tu mirsi.

Ir kada taip galvoji, tavo mintys skaidrėja, tavo dvasios 
žvilgsnis—galingai persikelia į tolimus praeities laikus. Tu ži
nai, kad visam pasauly maras. Tū žinai, kad miršta visi be 
išimties, o to maro pradžia puikiausiame žemės kampely, Rojuje.
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Sakralinis šeimos pobūdis
• • ' “ ‘ <r ’ ’ ■ b ■ i’ . ' . . » •

• * , ‘ • * ■ B ** * • ■ • , . • • . \ '
(Keletas minčių iš enciklikos. „Caqti connųbii!') * . • - <?

■ ' ' . ' ■ . . ■ ' ‘ ‘ ■ .«Z^H ' “ ' ■
: - ': ■ . ’ ė \ - a-u .’“■ ■

- A. Maceina
■ ... ■ • • ■ • . v ■■ . . .. •

Dabartinis šeimos gyvenimo pakrikimas nebus tol sustab“ 
dytas, kernus pakeistos jaunimo pažiūros į pačią šeimos esmę. 
Šiandie, Kada jaunimas auga tokioj aplinkoj, kur; 1yčių santy
kiai moderniškojo pagonizmo yra išvilkti iš religinio pobūdžio; 
kur vyras ir moteris savo susirišimą daugiausia grendžia komer
cine ąyba biologine sutartimi, kur* akivaizdoj daugybės skanda
lų ir moterystės suirimų nevienas jaunuolis ar jaunuolė bijo 
amžino susirišimo — tokioj aplinkoj vienintelis išsigelbėjimas yra 
tikrai krikščioniškų pažiūrų atgaivinimas. Nėra ir negali būti 
nė trupučio vilties išgelbėt šeimą, gyvendinant moderiiiškosios 
pasaulėžiūros šūkius, nes šitie darbai, kaip ir visi; moderniško
sios žmonijos žygiai, yra jau pažymėti bailaus nepasitikėjimo 
ženklų. Čia reikią galybės, kuri iškiltų aukščiau prigimtojo gy* 
venimo, kuri turėtų jėgos nugalėti atpalaiduotą blogį ir galin- 

. giausią žemesniųjįi pradų gaivalą palenkti dvasios viešpatavimui. 
Tai padaryti gali tik Kr i k šč ioii-ybė. -

Todėl yra labai suprantamas ir pagrįstas tas didis krikš
čioniškojo pasaulio susižavėjimas, kuriuo jis sutiko popiežiaus 
Pijaus XI encikliką „Časti connubii((. Juk tai yra atnaujinimas 
ir nušvietimas tų gairių, kurias įšėlęs moderniškasis chaosas ly
čių gyvenime buvo labai aptemdęs Tai yr^galingas paragini- 
mas visiems^^katalikams nesivaikyti dienos šukių, bet žiūrėti tų 
nuostatų, kurie glūdi krikščioniškosios^ moterystės pirmavaizdy j 
—- Kristaus ir Bažnyčios santykiuose1). Klausydami šito.krikš
čionijos Galvos raginimo, mes irgi norėtume iškelti keletą bruo
žų, kurie turėtų bent kiek praskleisti sakralinį šeimos pobūdį ir 
parodyti, kąip^Jabai^ dabartinės pažiūros skiriasi nuo krikščio- 
niškųjų pažiūrų? Nėšariit tuo tarpu nei laiko,_nei vietos nagri
nėti šitą klausimą visu platumu, reik pasitenkinti tik pačių min
čių iškėlimu, duodant skaitytojoms progos pagalvoti ir toliau iš
keltąjį klausimą plėtoti.

U Plačiau apie tai sk. straipsni, „Krikščioniškosios moterystės klau 
simašf<. „Rytas“ 1921 ~m. sausio 13, 14, 15, 16 d.
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L Kunigiškas moterystės charakteris.
Ėjo kartą ketvertas jaunuolių Nemuno krantu ir kalbėjo . 

apie amžin^bės-proMeiną^ ^reta lema šiii_ dienų_ jaunimo lūpos-, 
sėt) . Ißuvp paliestas ir pomirtinės laimės klausimas. Tada vie
na studentė pasakė: „Iš tikrųjų, verta tekėti ir,gurėti šeimos, - 
kad ir kitiems, pašaukus juos į buvimą, būtų galima džiaugtis ta 
amžina laimei. ’

Šitie žodžiai, ištarti jaunos mergaitės lūpomis, yra simbo
lis visiškai naujo moterystės supratimo. Jie buvo pasakyti ant 
ribos, kame susieina kaimas ir miestas, gamta ir Civilizacija, ka-^ 
me yra ir siena tąrp dvejopų pažiūrų į moterystę. 8 Gamtos sū-< 
nūs eina motėrystėn, ieškodami s a v i t a r p i n ė s p a r a m o s, 
civilizacijos, M o d ė r n i š k 6 s civilizacijos auklėtihiai veda ir 
teką, ieškodariii aistrom s v a i s to (remediųm coiiciipiscen- 
tiae). Tiesa. nei vieni kiti -bent daugumoj —"aar iš ankstom 
neišreiškia pirmutinio šios šventos institucijos tikslo, bet ir vie
ni ir kiti jį pažemina ir taip suriša su prigiiptąja šios žemės tik
rove, kad a nl p r i g i m t i n i s g i n£d y m o p o b ū d i s iš jų 
moterysčių beveik' Visiškai pranyksta. K a i m o žmonės laukia 
šeimos, kad turėtų pagclbjnjnkų savo darbams. Todėl ir jų tu- 

Lunasjyedęs“ slepia sa-

- pirmuoju atveju dėl laiko 
, antruoju dėl įpėdinių užaugimo. Miesto žmonės 
inįos, kad pasidžiaugtų beaugančiais kūdikiais arba už-

rimą patarlė/ „nesigailėsi ankštikėlesirįa
Vyj gilesnės/prasmės: taip prieš dienos/ taip prieš gyvenim< 
karą darbai bus galima pabaigti — ** 
taupymo, 
laukia šei 
augusių jaunuolių veiklumu; Bet argi ir stabmeldžiai to neda
ro? Kuo Šitoki krikščioniškųjų šeimų lūkesčiai; skiriasi nuo ne
krikščioniškų šeimų lūkesčių? Negalima jų neigti: jie yra pri
gimti. Bet juos reik pakilninti, kaip Krikščionybė pakiluma 
kiekvieną prigimtą veiksmą ir jausmą. :

Labai įdomu, kad Kunigystėturi m a tr i m o n i a 1 i š k ą : 
pobūdi, kuris ypač išeina aikštėn vyskupo šventimuose ir kuriuo 
šventinamasis esti sužieduojamas su Bažnyčia. Iš kitos pusės, 
turi moterystė k u n i g i š k ą j į pobūdį, pareikštą minėtais anos 
mergaitės žodžiais. Kaip Kunigystės sakramentas paskiram žmo
gui duoda galios ir teisės gimdyti ir auklėti žmogų antprigimta- 
jam gyvenimui dvasiniu bū d n, taip Moterystės sakramentas 
duoda teisės dviejų žmonių bendruomcnergimdyti iFaukleti žmo- 
gų tam pačiam antprigimtajam -gyvenimui-k ū n, i n i u lb ū d u 
Vadinasi, abiejų .sakramentų galutinis tikslą s^y ra toks pats: vesti 
žmogų j amžinąją laimę. Moterystė pašaukia žmogų į prigimtą 
buvimą ir suteikia jam kultūrinių vertybių, reikalingų našiam ma
lonės tarpimui; Kunigystė per Krikšto sakramentą pašaukia tąi_ 
patį žmogų i antprigimtinį buvimą, o kitais sakramentais priren

gia jį tikrai tobulam antprigimties gyvenimui. Kaip bendrai re-
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„ ligija atbaigia ir prigimties ir kultūęps’ gyvenamo sritis, taip 
Kunigystė atbaigia Alotėrystės pradėtąjį darbą. Jau miriėtoj en
ciklikoj yra pažymėta, kad prigimto si o s g y y y b ė s per- 

;■ teikįmo kelias dėl pirmųjų žmonių nupuolimo yra tapęs ant-
, p r i g i m t o-s i o $'• m i r, ti ė s perteikimo keliu. Fizinis gimi- 

naas ; anaiptol nereiškia dvasinio' giriiinjChr-^Čia tad ir paaiškėja 
atbaigiamojo Kunigystės darbo reikšmė. Bet čia kartu darosi 

' . aiškus ir tamprus ryšys, kuris jungia šiuodu sakramentu: d u o- /
t i-žmogui b u v i iri ą (moterystė prigimtoji, ^kunigystė ant-'-' 
prigimtoji) t u o J i k s 1 u, kad jis irgi galėtų džiaug-

” ^t i s a m ž im a 1 a i m e. Ir tik šitoks antprigimtinis gimdymo
' tikslas, tik šitoks kunigiškas moterystės pobūdis krikščioniškąją 

Šeimą skiria nuo nekrikščioniškoskfö, suteikdamas jai sakralinį r 
charakterį ir. prigimtąją josios tikrovę, perkeisdamas pagal die-- 1 
viŠkąjį pradą. Tik šitoks pobūdis specifiškai matrimoniališkus 
veiksmiis. kurie moderniško gyvenimo yra degraduoti ligi ątpąr 
laiduoto instinkto šėlimų, daro nuopelningus amžinybės gyveni
mo atžvilgiu. - \ ■

- Kas taip žiūri į krikščioniškosios moterystės tekstą, kas 
mato, kaip ši prigimtojo gyvenimo ^sritis per sakramentalinį savo 
charakterį ankštai jungiasi su antprigriūtimi, tas gali gerai įver

tinti taip moderniškųjų pažiūrų pakrikimą, taip krikščioniškųjų 
pažiūrų reikšmę šiam pakrikimui pašalint.

Katalikiškoji Akcija yra organizuotu būdu formavimas ak
tingojo religinio gyvenimo tipo tikslu sujungti dabar perskirtus 
religiją ir kultūrą1). Ji eina į visas gyvenimo sritis, nes jos^vi^ 
šos dėl šito perskyrimo yra labai nukentėjusios. Nuo kitų ne
atsiliko nė šeima. Todėl Kat. Akcija ypatingu būdu yra susi-, 
rūpinusi ariaujinti Kristuje šeimos gyvenimą, nes tik pakeitus 
šitą pagrindinį žmonijos organizmo, narvelį ir visuomenė galės 
būti pakeista. Bet Šito ypatingo susirūpinimo i priežastis yra ir 
ta, kad š e i m a s i m b o i i z u o ja k r ik š čion i š k o g y- 
venimo tipą, kaip mistinio tipo gyvenimą simbolizuoja vie
nuolynas. „Vienuolynas ir šeima — pasak Friedrich v. Hü
gel žodžių2) — yra du vienas kitą papildą dvasinio gyvenimo po- 

- -. 1 i a i, k i iri e reik ala n j .9 Bažnyčios idėjos, nors Bažnyčia savo ruož
tu yra jų irgi reikalinga. Bažnyčios idėja ūpima taip vienuoly
no idėją, taip šeimos, sujungia jas tamprion ^utartinėn ir abiem 
šitom sritim nurodo specifinį darbo lauką“. Abu šitie poliai vi-

4) Plačiau apie tai sk. straipsnį „Kat Akcija šių dienų "šviesoje'1. 
„Naujojidgoinuva“ 1931 m. 25, 26 nr.

. 2) cit. A. Rademacher; „Religion und Leben“, 11” psi.
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sais laikais buvo ir bus, tik kai kuriais laikais vienas iš jų la
biau, pabrėžiamas, o kai kuriais kitas.

‘ Mūsų amžiuj akcentuojama šeima, nes joje aktingosios do
rybės gali labiau plėtotis; negu kur kitur. Mūsų laikais dauge 
liui,—labai daugeliui žmonių negalima skelbti bėgimo nuo pašau- ' 
lio, nes su juo jie yra surišti tūkstančiais reikalų. „Ką padės 
sako Getzeny1) — pasaulininkui mąstymų knyga, kuri jam skel
bia atsiskyrimo nuo-pasaulio naudą ir grožį, jei jis savo darbo
"diena iš dienos yra verčiamas įeiti į tą pasaulį“. Bet iš kitos 
pusės, šitas gyvenimas pas a u 1 y j neturi virsti gyvenimu p a- 
s a u 1 i u i. Tikro krikščionio aktivysto darbas turi eiti visados 
amžinybės linkme. Jis negali leisti, kad žemės reikalai visiškai 
absorbuotų jo dvasią. Visam šitam modemiškam triukšme turi 
būti vietelė, kurioj būtų galima keletą valandų rasti dvasinio pa- 
silsio ir -maisto. Ir tokia vietelė dabar yra k r i k š č i o n iš k o j i 
š e i m a. 7 7' . ■ ; ■ .7

„Draugei — sako f At Heinen1)lauke tu esi masė, esi ob - 
jektas, vadinasi, toks, kuris yra vartojamąs. Bet jei hbri būti- 
žmogus, nori būti asmenybė, kūrėjas, tada, drauge, turi pasiša
linti iš masės, turi pabėgti iš triukšmo, tada turi grįžti prie savo 
žmonos, surinkti aplink save savo kūdikius ir būti jięmš tėvas“. 
Kas čia pasakyta apie kultūrinį atsigaivinimą, tas lygiai tinka ir 
religiniam atsinaujinimui. Šeima turi būti ta aktingojo religi
nio gyvenimo celė, tas moderniškas atsiskyrimas, kuriame ren
giamasi didiems viešojo gyvenimo žygiams, nes4visi darbai, pa- 
šak A, D. Sertillanges, įėmus net ir atpirkimą, - buvo vienatvėj 
prirengti. Kuo pirmųjų amžių anachoretams buvo tyrai," kuo vi
durinių amžių vienuoliams buvo vienuolyno kambarėlis, tuo 
naujųjų laikų religininkams (plačia prasmė) yra šeimos židinys. 
Čia turi būt atliekamos tos dvasinės pratybos, kurios reikalingos 
stiprinti valiai,_ir kilnmti širdžiai; čia tur būt įgyjama" tiek te
oretinio nusimanymo, tiek praktinio sugebėjimo dirbti Dievo 
Karalystėje. Šeima turi būti ir naujokynas, kuris priaugančią 
kartą rengtų apaštalavimui visose gyvenimo srityse, ir vieta, kur 
suaugirsieji apa^talai vyras ir žmona — atlikę savo profesi
jos darbus, grįžtų pasilsėti ir atlilKti kelių valandų moderniškiau- 
šio ir kartu geriausio tipo rekolekcijas. PašMflinmkiugyyenimo 
asketika, dėl kurios-stokos šiandie taip skundžiamasi, turi iš
augti iš šeimyninio gyvenimo asketikos. Jeigu Kristus pažada 
būti, kur du ar trys tik pripuolamai susirinks Jo vardu, tai ši- 
tų savo pažadų Jis ypatingai ištesės ten, kur du Jo vardan su
sieina visam gyvenimui -• - . 777 -

Teisingai todėl spėjo vysk7 Ketteleris, kad ateis laikąs, ka

U Cit „Stimmen der Jugend“ 1930. 9 (10 Heft,, 331 psi.). —
1) „Von alltäglichen Dingen“, 58 p. ^7
7 ■ ~ _ . ■ .’ ■ —- Y ■ ■’ ‘. YTtä.—- - •. —-. : ■ ’ ' ■ ■ 7" '--7_ ■ \ - ■
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da šeima perims beveik visas kunigystės funkcijas, žinoma, tiek, 
kiek leidžia pasaulininkiškas josios pobūdis. Tokio laiko pra
džią dabar mes kaip tik ir gyvenam. Šeimų, pašventimas Šv. _ Jė
zaus Širdžiai' kada tėvas skaito pasiaukojimo aktą, yra ne 
kas kita, kaip atnaujinimas moderniškoj, amžiaus reikalams pri
taikinto j, fortho j tos giedrios patriarchališkos dvasios, kai šei
mos galva buvo ne tik žemės reikalų aprūpintojas, bet ir tarpi
ninkas tarp Dievo ir šeimynos. " Šitokiam šeimos pašventime — 
tiesiog jos sukuniginime — matyti galinga ir teisinga pradžia to 
didžio religinio judėjimo, kuris ilgainiui apims pasaulį ir kuriam 
lemta sukurti naują krikščionišką kultūrą. Šeima, būdama ir pri
gimties (žmonių giminės plėtimas), ir kultūros (savitarpinis 
bendradarbiavimas), ir religijos (sakramentas) elementų nešio
toja, iš esmės „yra pa šaukta jungti šitas sritis į vieną pilnutinio 
gyvenimo sutartinę. "

Pradžioj .minėjom per visas gyvenimo Sritis einantį skili
mą tarp religijos ir kultūros. Pražūtingiausirė šis skilimas yra 
pasireiškęs š e i m o j e. Lyčių kova šiandie yra, įgavusi kažin 
kokio baisaus, naikinančio pobūdžio. Paleistas emancipacijos 
šūkis stumia moterį į viešąjį gyvenimą, namai susikerta su pa
sauliu, moteris lenktinuoja su vyru, daros jo konkurentė, vyriš-_ 
kėja, galop, paskelbia jam atvirą kovą. Šitam chaose daros su
prantami Strindbergo žodžiai, kuriuos jis pasakė savo dramoj. 
Tėvas: „Moteris buvo tavo priešas, ir lyčių meilė yra kova“. To
kią pat kovą Tolstojus yra atvaizdavęs Kreicerio sonatoj. Bet 
nei Strindbergas nei Tolstojus nežinojo, kad šitos kovos priežas
tis- kaip tik ir glūdi moderniškam vyro ir moters santykių iš
kreipime ir pažeminime. Kova tarp vyro ir moters yra anas 
žiaurus prigimties kerštas, kuriuo ji graso kiekvienam, kas tik 
suardo mosios dėsnius. Mūsų dienomis aiškiai juntame tą nai
kinantį- gamtos kardą- kuris meilę verčia neapykanta, užgęstan
čia tik aistros valandomis.

Todėl reikia grįžti prie krikščioniško- šeimos supratimo, 
reikia atnaujinti sakralinį josios pobūdį, nes individų atnaujini
mas pirmoj eilėj turi kilti iš šeimos, kadangi be jo nė visuome
nė negalės būti perkeista. „Tegul susituokusieji, ne supančioti, 
bet papuošti auksiniu sakramento ryšiu, ne kliudomi, bet jo stip
rinami, iš visų savo jėgų stengias padaryti, kad jų santuoka, ne 
tik per sakramento jėgą ir ^reikšmę, bet ir pe r j ų pačių m i n- 

p a p r o č i u s, visados būtų ir paliktų gyvas atvaizdas 
iuiigos tarp Kristaus ir Bažnyčios, kuri yra

^garbinga tokios meilės^paslaptUiL^(enc^ Casti. connūbii).~~
tos itin vaišingos
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Šventoji Hildegards iš Bingeno
L J.Drungaitė

Tarp dviejų veikalų, „Sėivias“ ir,,Liber Divinorum Ope 
rum“, Hildegarda yra parašiusi dar vieną mistinį veikalą, krikš
čioniškos moralės knygas: ..Liber vitaemeritoruinee. . PrscdėtSLS 
rašyti 1158 m. ir baigtas po penkerių metų darbo, 1163 m. Sis 
veikalas veda* mus į visai naujas* krikščioniško- pasaulio sritis> 
negu anuodu pirmu. ,,Seiviaš“ gvildeno svarbiausias^ krikŠčio- 
nybės dogmas, pradedant pasaulio sutvėrimu ir baigiant antichri- 
sto iškilimu. Išvysto prieš mus mesijanizmo idėją ir jo tikslą. •* 
„Liber Divihorum Operum“ veda mus į gamtą, rodo jos kūrinių 
vieningumą ir į tikslingumą, jų prasmingumą, '‘kurį suteikia In
karnacija, vienintelė priemonė išvengti pagramzdinimo. „Liber 
vitae meritorum“ yra krikščioniško mokslo papročių-teorija. Čia 
aprašomos dorybės ir nedorybės® skiriama įvairios žmonių rūšys, 
ir pagal nuopelnus sveriama bausmė ir atpildas. Šioje knygoje, 
autorė kreipiasi ne į minią, bet į atskirą asmenį, duoda jam sie
los veidrodį. Ir iš tikro, šis veikalas dar ir šiandie sielų žinovė. Pa
ėmę vieną kitą nuotrupą, pav„ kaip bailumas arba jaųtulingu- 
mas, šiame veikale įasmeninti, teisinasi, kaip jie visą afsakomy- ~ 
bę sukrauna Dievo nustatytiems dėsniams, įsitikiname, kad au- 
torė bus turėjusi progos tokius dalykus stebėti. Todėl visai tei
singa atrodo ta mintis, kad šis veikalas bus bene aidas tų jie- 
sutikimų ir ginčų Rupertsbergo vienuolyno seserų tarpe, kurie 
kilo dėl Hildegardos griežtumo ir tikslumo palaikant vienuolyno 
draųsįmLę. : /.■■■■'■

Nepaprastai meniškai išvesti charakteriai yra ir—psicholo
giški. Nepalyginamos estetinės vertės turi veikalo vaizdingu
mas. Čia išeina aikštėn didelis autorės pastabumas vaizduojant 
gyvulių pasaulį, arba panaudojant juos palyginimams Švelnus_y^ 
j umor a s, kuriuo autorė vaizduoja žmonių silpnybes ir tr ūku - 
mus, daro labai patrauklias išvestas karikatūras, kurios pasižy- 
mi klasišku orginalumu.. Paimkime, pavyzdžiui, šposininko cha- 
rakterizavimą: žengia kreivanosis, meškarankis špokiniaiš plau
kais driskius. Arba tuštybė: apžėlusiom rankom moteris, klubai 
ir strėnos, kaiį) gervės Juodas apsiaustas, ant galvos žolių vai
nikas. Dešinėje rankt^-yaliuojanti šakelė, kairėje pora gėlių, į 
kurias ji žiūrėdama plepa savo kvailą šneką, d) štai plepumo-- 

yimhoIisTrarikšiėtuveidu, barzdotas berniukas — senis. Jo gaT~
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vą apšviečia mėnulis; Jis pats gulį tamsiame kampe susigūžęs 
marškūose,kaip lopšely, ir, lyg vėjo supamas, linguojasi šen ir 
ten. Jis nuogas, ir iš savo marškų kaišioja galvą, kaiĮi varlė, j_

_ JViso veikalo lėitmOfivas yra nepaprastai imponuojanti HiL 
degardos vizija atvaizduota veikalo pradžioje. Galingas milži - 
nas remia, kaip-* mistiškas Atlantas, pasaulį. Apie šį reginį gru
puojama visa kita knygų medžiaga. -

’y-. Imant grynai 1 iterariniu mastu, šis veikalas yra toli pra
lenkęs, kaip ,jŠcivias“, taip ir kitus Hildegardos kūrinius. Kar
dinolas Pitra, pirmasis šio veikalo leidėjas, randa idėjinio pana
šumo tarp jo ir ,,Divina Commedia“. Kaip Dantė-mato kaltę ir 
bausmę pragare, atgailą ir apsivalymą skaistykloje ir atpildą, 
bei galutiną dorybių laimėjimą rojuje, taip ir didžioji Reino re- 
gėtoja veda mus per tris ano pasaulio karalystes, kur ypač giliai 
teologiškai pažvelgia į atpildo ir bausmes klausimą. Tik Dan- ; 
tė vaizduoja nepalyginamai gyvomis spalvomis pragarą, o Hil- 
degardą žavi mus, piešdamą aiškiais, griežtais kontūrais skais
tyklą ir rojaus grožybes. Florentiečio epe nerandame tik atbal- . 
šio Hildegardos dramatinėm scenom, kurias sudaro dorybių pa
sikalbėjimas su nedorybėmis ir kurios sustiprina dar labiau šio 
veįknlo menišką vertę. JDąug panašumo bus ir tame, kad, kaip 
Hildegardos veikale, taip ir Dantės poezija aukščiausio laipsnio 
pasiekia ten, kur stiprėja mistiška veikalo nuotaika, kur pasiro
do mistiški asmenys, prabyla mistiški balsai.

, Kad Dantė galėjo pažinti Hildegardos raštus, visai neten
ka abejoti, nes ir šiandie Romos, Florencijos ir kitų miestų bi
bliotekose guli Reiųo regėtojos rankraščiai. Bet kiek tie raštai 
turėjo didžiam florentiečiui įtakos, šiandie dar neištirta.

Šis veikalas ir du anksčiau išvardintieji, „Scivias“ ir Li
ber Divinorum Operum“ ir sudarys mistinę Hildegardos trilogiją.

Hildegarda palike mums smulkesnių raštų. Minėtinas jos 
vienas dramatinis kūrinėlis ,.Ordo virtutüm“, kuris yra ne kas 
kita, kaip sudraminta v^civias“ paskutinė vizija. Tai muzikali 
nis scenos vaizdelis, melodrama. Jame vaizduojama-vienos sie
los, vienuolės, kovos. Piktoji dvasia gundo sielą gausiais paža
dais.; Dorybės ją gina. Pagaliau piktoji dvasia nugalėta, ir, vai
dinimas baigiasi kreipimusi į Kristų.

Savotiškas yra kitas Hildegardos scenos vaizdelis, paskirtas 
švento Ruperto garbei, ,.Oi atorium“.

Rupertsbergo vienuolyneriškilmingųšvenčių programą su
darydavo ne vien religinė praktika, bet^Sip~pal7dmipJu^aa_mus^ 
šiandie kalbos, muzika, giesmės ir net vaidinimai — visai moder
niškai. ^Švenčių proga atsirado it tasai „oratorium“. Tai giesmių, 
himnų, antifonų vainikas, laikas nuo laiko paįvairinamas tai ko
kio ,,vox de coelo“, tai pačios Hildegardos asmeniška prakalba, 
kurt-buvojpagalreikalą irpanaujinäma taikoma. Scenoje vaizduo-
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\ ja mos viepuoliško gyvenimo kovos, pergalės, visiškas pasaulio išsi
žadėjimas. Svarbimi šią čia ne veiksmas, bet . idėjinė ir;iš dalies 
muzikalinė kūrinėlio pusė, Įžangoje himnas, paskirtas Šv.Ru- 

_perto garbei. Toliau penki veiksmai, kur daugiausia vietos ski
riamaMarijos garbei. Žymiausios giesmės, kurios buvo gieda- 

/ mos ir skyrium ir kurios pasitaikydavo ir kituose autorės kūri
niuose, buvo „O virga ac diadema“, mėgiamiausia Hildegardos 
giesmė, ir „O viridissima virga“. Vaidinimą baigdavo pačios 
autorės žodis. _

Abu čia suminėti scenos vaizdeliai turėjo savo tikslu dori
nimą, dvasios tobulinimą, turėjo rodyti tikrąjį kelią toms, ku
rioms šiuos veikalėlius autorė skyrė. O skyrė savo dvasios duk
terims vienuolėms. Tą atspėjame iŠ specialiai parinktos medžia
gos, iš vaizdavimą būdo, iŠ autorės asmeninių paaiškinimų, įter
piamų vaidinimo metu. ' ——■

Hildegarda buvo rašiusi ir lyrikos dalykėlių — giesmių. 
Mat, 12 š. ir bendrai viduramžiais buvo įprasta, kad vienuoly
nai turėtų savo lyg ir nuosavų giesmių, antifonų, himnų, kuriuos - 
giedodavo per pamaldas, ypač per procesijas. Hildegarda, norė
dama patenkint, ar tai sąmoningai ar nesąmoningai, šį laiko dva
sios reikalavimą, sukuria daug giesmių. Viesbadeno rinkiny

- randasi apie 74 giesmės. Liriškiausios giesmės skiriamos Šv. Pa
nelei. Kai kurios-šio giesmyno giesmės randasi kituose Hildegar
dos kūriniuose, su kuriais jos ir atsirado. Pav., „Scivias“ kai 
kurios vizijos, „Ordo Virtutum“ ir „oratium“ yra gausios gies
mėmis ir antifonomis. Muziką pritaikydavo pati Hildegarda.

Ryšium su giesmėmis ir melodramomis tenka paliesti ir 
—muzikaiinius Hildegardos gabumus. Ji buvo moderniška savo 

laikų kompozitorė, nes jos muzika — tai sielos kalba, kas 12 š. 
buvo naujiena. Tada dar tik bandoma iškilti virš oktavos, pra
plėsti dekokordą. Bet Hildegarda, nors iš Juttos tebuvo pavel- 

. dėjusi tik gregorijonišką choralą, tik aštuonius psalmių tonus, 
, saviL kompozicijose panaudoja kur kas daugiau tonų. Jos mu

zika pasižymi dar ir kitais^ tuo laiku nežinomais privalumais. Ji 
skiria vyrišką ir moterišką elem^tųr^Arijąniškas melodijas su 
gausiais pakartojimais meniškai išvysto. Dramatinių momentų 
gausumas išduoda kompozitorės mistišką charakterį;- Bet ši Šri ’ 
tis, kaip puikiausia, pritaikoma jos vyriausiam, tikslui, — Dievo 
kelių skelbimui, -— nepatraukė jos, kaip kad plunksnos darbäs.

Labai populiarūs buvo dar du Hildegardos kūriniai; pirma
sis šv Disibodo gyvenimas ir kitas šv. Ruperto.

^7 Hildegarda atgaivina abiejų šventųjų gyvenimą legėndari- 
i. Siais dviemkūriniais autorė duoda Disibodenber- 

o sayo vienuolyno seserims nori

tojas Rupertas, kur greta jo palaikų, guli ir jo mylimos motinos ,

ar

neje svi
go vienuoliams sektinąideakį
įkvėpti meilę prie šventosios vietos, kimgyveno šventas išpažin-

ft ’
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šv. Bertos pelenai. Šventieji, pakyla legendų pavidalu ir eina į 
žmones apaštalauti, vėl atgyja, kad pagyventų žinpnėše ir ^pa- 
dėtų jiems gyvenimo kelionę keliauti. - -

Baigiant šią literatūros apžvalgą, pravartu nurodyti, kokią 
vietą Hildegärda užima literatų tarpe, kiek jos raštai turi bendro 
su 12 s. literatūros srovėmis, nors tai nėra jau taip lengva. Kaip 
ir kitose to amžiaus kultūros srityse, taip ir literatūroj, Hilde- 
garda yra' pavienis, savotiškas reiškinys. Sunku ją apibrėžti, 
kaip atatinkamo laikotarpio literatę menininkę, nes dailiojo me
no ji nepažino, negavo nei atatinkamo išlavinimo, nei mokslo. 
Jos estetinį jausmą auklėjo tik Reino apylinkių graži gamta, isto
riniai paminklai — pilys. Jos sielą kurstė religiškai romantiška 
12 š. nuotaika.; Tas entuziazmas, kuris suburdavo vienuolius į 
piligrimų būrius, ragindavo ir pasauliečius keliauti, ragindavo 
visa daryti, kas tik daroma Aūkščiausojo vardu.

Tokiai dvasiai viešpataujant, turėjo būti panaši ir literatū
ra. Vienuolynai skambėdavo religiniais himnais, antifonomis. 
Drama irgi buvo daugiau visuomeniškai religinio turinio. Iš 10 
š. mes žinome Hrotsuit‘os . iš G ander sheimo draminę kūrybą, tu
rinčią didaktinį dorinimo atspalvį. Iš Hildegardos laikų išliko 
draminis kūrinys „Spiel vom Antichrist“ Tegernsee vienuolyno 
rankrašty, taip pat Bažnyčios politines kovas vaizduojąs veika
las. Jis sukurtas tarp 1155—57 metų ir atstovauja to laiko ne
gausią draminę kūrybą.

Aišku, kad ir Hildegards negalėjo kitaip kurti, negu jai nu
rodė ir leido aplinkuma; Jos jautri siela, būdama Bažnyčios 
kovų ir laimėjinrų sukūry, užsidegdavo, ir iš jos lūpų išsiverž
davo himnai, giesmės, arba kitoki Dievo įkvėpti kūriniai; Jos 
kad ir nekultyvuota estetika, normuojama prigimto linkimo į 
grožį, leido pražydėti, tiesa, ne rafinuoto, bet iš gyvų šaltinių 
trykštančio meno žiedams. Tas kaip tik liudija autorę turėjus 
didelių sugebėjimų. .

Hildegardos talentas yra daugiau epikon linkęs. Mistikei, 
rodos, lyrika būtų saviausias žanras, bet Hildegardos mistiniai 
kūriniai kaip tik ir pasižymi epiškumu. Tas pareina iš viso nuo 
jos mistinio pergyvenimo prigimties, kuris, apimdamas Bažny
čios, tautų ir bendrai žmonijos reikalus, buvo toli nuo savo „aš“ 
-stebėjimo, nuo to egoistinio savo jausmų šviesoje dalyko gvilde
nimo. Kai žemė dreba, mes žinome, kad jos gelmėse sujudo 
srovės, taip ir Heldegardos vizijos yra jau susikrastalizavęs, per
ėjęs į vaizdus jausmas, o ne ugnis, trykštanti iš kraterio. Bendrai, 
Hildegarda apie save labai mažai kalba, tas pareina ne vien nuo 
vienuoliško kuklumo, bet ir nuo jos taleųto, prigimties. Visai 
kitokia savo rąstuose yra, pav., 14 š. mistike Margareta Ebner. 
Ji rašydama atidengia prieš mus smulkiausius, intymiausius sa
vo sielos pergyvenimus. Ją skaitant, prisimename šių dienų ly-
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rinę erotinę literatūrą. Jos troškimas mylėti dangišką sužadė
tinį, nešioti prie širdies jo kančios ženklus, kryžių, kurį ji visur,

. kur tik sutikdama, karštai bučiuoja, ima su savim į lovą ir, pa- \ 
dėjusi ant jo veidą, užmiega. Ji trūksta kentėti su Juo'kryžiaus 
kančias, patirti su Jo motina gimdymo skausmus ir džiaugsmus—' 
globoti dievišką kūdikėlį, penėti jį savo krūtimis ir tt Taigi, 
matome, kokie visuomeniški pergyvenimai tarpo Hildegardos 
dvasioje ir kokie privatūs buvo Margaretos. Pirmajai Dievas yra 
karalius, valdovas, sėdįs ant geležinio kalno, kurio žmogus tene- 
išdrjsta paliesti, Jo meilė visai “nepanaši į tą, kurią mes mato
me žemėje. Tuo tarpu Margaretos Dievas yra geras — žmogiš- . 
kai geras ir pildo visas jos meilės užgaidas, kapryzus. Jis gir
do ją savo šv. krauju^ leidžia jai bučiuoti savo žaizdas, šneku- 
čiuojasi su ja ir t.t. J i '

Iš Hildegardos kūrinių prie lyrinių tegalime priskirti tik kai 
kurias, daugiausia Mai4jai skirtas giesmes. Ir tai nebus Čia re
liginė lyrika, kuri viduramžių pabaigoj pralaužia kelius asmeniš
kai lyrikai. Hildegardos lyrika majestotinga, kaip ir epika.

Kiek Hildegardos kūryba paralelizavo su 12 š. literatūros, 
srovėmis, parodo mums jos raštų alegorijos ir simboliai. Paim
kime kad ir tą patį „Antichristspiel“, kur sprendžiami religiniai- 
politiniai klausimai, lf^ palyginkime jį su Hildegardos melodra
ma „Ordo Virintum“. Vienas ir kitas veikalas panašiai simboli
zuoja ir alegorizuoja atskiras idėjas. Kūriny „Antichristspiel“, 
kuris statytinas tarp oratoriumo ir operos, simboliai atstovauja, 
pa v., stabmeldystę, sinagogą. Bažnyčią ir k. „Ordo virtūtum“ 
įasmeninamas dorybes. Toks simbolizavimas viduramžių litę- 

, ratūroje buvo mėgstamas, ir mes čia kaip tik süsekam Hildegar
dos kūrybą ir to laiko literatūrą jungiančius siūlus.

Minėtini pagaliau kaip nieko bendra su literatūra neturį da
lykai jos egzostiški homilitetiski raštai, „lingvua ignota (slaptoji 
kalba) ir jos laiškų bei pamokslų rinkinys.

Egzegetiški Hildegardos darbai atsirado 1150—1157 m. 
Tai 58 Evangelijų aiškinimas Šventoji, besikalbėdama ir bemo
kydami vienuolyno salėje savo dvasios dukteris, ieškojo Evan- 

- ------ gelijo je sau ir ,įoms dvasios maisto. Šia proga ir kilo šios homi
lijos. Bet Trik ėmiaus nuomone, jos dėliai alegorijų gausumoir^ 
bendrai dėliai stiliaus sunkumo, tėra suprantamos tik išlavin
tiems ir askezę pažįstantiems asmenims.

„Lingua ignota“f paslaptingas 900 žodžių ir 23 raidžių 
kalba. Tai bus tam tikrų, matyt, vienuolyno gyvenimo apyvo
kai reikalingiausiu žodžių rinkinys. Ten randame teologinių ir 
antropologinių sąvokų, ligų, bažnytinių indų pavadinimų. 12 
mėnesių, dienos ir metų laikus. Toliau randame ginklų, įran
kių, medžių, žolių, paukščių ir vabzdžių vardus. Žuvų ir ketur
kojų trūksta. Tai savotiškas esperanto, tik jo tikslas ne paleng-

f
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vinti supratimą-- o pasunkinti. Mat, politinių suiručių ir Bažny
čios kovų laikais patogu, beveik būtina, buvo /turėti tik vienuo
liams suprantamą šneką. Görres nuomone, šią kalbą sustaty- 
dama, Hildegarda turėjo naudotis Reino tarmiškais žodžiais ir 
lotynų kaįbos skoliniais; Tą liudija po šiai dienai tebegyvi rei- 
niečiuose žodžiai: Welberevieton Welbeere, Ard vieton Erde ir 
1.1. Lotynų kalbos žodžius atitinka: Isparis (spiritus), Iminoris 
(liomol, Jur (vir) ir 1.1 .'7 • <

Hildegardos raštų ir korespodencijų trupiniai randasi di
džiajam Hildegardos raštų kodekse Wiesbadene. Šio skyriaus 
vardas^ „Laiškų ir pamokslų knygos“., Ten palaidose rankraš
čių nuotrupose randame dar gana jos mėgstamų minčių it^ temų. 
Tarp kitko, pagauna mūsų dėmesį raštas Maincp prelatams 
ir kolektyvinis raštas Kulno ir Trezo dvasiški jai. Šiaip jau įdo
mesni klausimai bus apie žmogaus sutvėrimą, apie^katharų sek^. 
tą, apie Eucharistiją, linkėjimai jaunam, būsimam kunigui, km 
rie ir šiandie nenustojo aktualumo. Įdomiai autorė čia kalba 
apie transsubstanciją: kaip malkas ugnis paverčia į žarijas, taip 
Dievo galybė duoną pakeičia į šv. Išganytojo Kūnanr^rMują. 
Įdomūs dar dūmojimai apie Dangaus Jeruzalę, pagaliau malda, 
kurioje Hildegarda, garbindama Dievą, yra įsitikinusi, kad visi, 
jos raštai yra š.-Dvasios įkvėpti.. .

Daug šių dalykų laikoma buvus pamokslų temomis/ arba 
iš viso, kad tai surašyti Hildegardos pamokslai. Tai büs jös 
apaštališkų kelionių .atbalsis, kurias ji padarė į frankus, Lota- 
ringijon, pareinių ir švabų krašte. Ji kalbėjo vienuolynuose, sa
kė pamokslus mažesniems visuomenės ir dvasiški jos būreliams' 

4r nekartą skelbė Dievo žodį po atviru dangumi ištisoms mi
nioms. Ypač įspūdinga buvusi jos paskutinė kelionė po švabų 
kraštą. Septyniasdešimtmetė senė turi viziją ir girdi balsą: „kel
kis iš mirties patalų ir eik skelbti Dievo žodį“. Hildegarda su
kaupia visas savo kūno gęstančias jėgas ir iškeliauja. Tai įvy
ko 1171 metais. Ir vėl, kaip kadaise frankų Lptaringijos vys 
kupų miestuose, stoja po atviru dangumi ir. šaukia visus prie at
gailos. Labai įspūdingas pasirodymas buvęs Kirchheime. Žilar 
plaukė išdžiūvusi senė, juodu benediktinės / habitu apsivilkusį, 
pakelia balsą ir pradeda sakyti: ,,Jj kalba apie Bažnyčios kan
čias, kurią ji mato, kaip kilnią moterį, siekiančią dangaus. Jos 
veidas nepaprastai spindi, bet ji pati verkia ir skmmžiasųkad 
jos rūbai sudriskę ir suteršti. Dangaus paukščiai7 turi lizeluSr 
lapės urvus, tik ji neturi, kas* ją gelbėtų ir ramintų, neturi nė 
lazdos „pasiremti, nes jos globėjai, kunigai, jie,/kurie turėtų rū
pintis, kad jos veidas spindėtų, kaip aušra, kad jos rūbai žė
rėtų, kaip žaibas, kad jos apsiaustas žibėtų, kaip smaragdas, jie 
išdavikai, paliko ją. Jie, valkiodami Viešpaties Kūną ir Krau
ją purvuose, išniekino jos veidą.~~Tafnaudami altoriams tik iš
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Krista-iiį žaizdų šventumą. Laužydami Die- 
įįvoimšižę^^ ir bestiprindami mi-
Wįlipą gętąis žodžiais ir? M Bažnyčios
B > apsiaustą, dtepU^i'sta tik garbę, bet ne naštą : 
J -^vor švento pašaUkmto'.A;Würde aber nicht dieBürde)“10). 
WIaiß :#v^ąfoj.U:pė®ia neištikimus Bažnyčios tarnus“ ir po to pra- 

a^hąšaųja:ųžKąraliai ir akiplėšos tautos jus užpuls; jus ištrems ir 
y;'-r.į.^šif/turtą.’^^isty.s>'’ jeigu jūs nepildysite savo kunigiško pašau- 
v kifeo. Minioj niekins jus, ir jūsų darbas ir pasiaukojimas iių- 
< įstos;%ąyo.-'galios;' Karaliai susimokys su jomis, atims jūsų turtus 

krašto. Matau iš makšties ištrauktą dviaš- 
kaMą ž^gant orė. Vienas ašmuo nukreiptas į dangų, ki- 

■ žemę. Matau, kaip šis kardas nukerta daug dvasiškų šeimų 
ir namtf. Bet taip pat regiu, kaip Dievas išskiria skaisčius ir 
išmįntingus kunigus ir pasilaiko juos bloga jai dienai. O j kad 
jumyse š'uliėpshblų šventosios Dvasios ugnis, idant ir jūs būtu
mėte'.priskirti prie ršrinktijjų^11).

Aišku, tbkioą drąsios ir tada taip aktualios mintys negalė
jo likti nepatebėtos ir neužrašytos, bet toli gražu ne visos jos su
rinktos. _ Ir, gal būt. surinktos galėtų dar ryškiau nušviesti jų 
autorės dvąsią, bet, deja, tik jų nuotrupos.

.> Dar liko* regėtojos laiškai. Tėnka pastebėtų kad Hildegar-
da mokėjo pasinaudoti šia minčių ir idėjų skleidimo priemone. 

r Kur nebuvo jos raštų, kur nesiekdavo pamokslų garsas, ten nu
eidavo laiškas. Ji susirašinėja su įvairių profesijų ir luomų žmo- 
nėmis. Ji pataria, perspėja, graso ir ramina, siųsdama į visas 
puses marguosius savo plunksnos pasiuntinius^—Bet visur vienas 
vienintelis, kaip -raštų, taip ir laiškų, tikslas —- kelti žmogų, ra 
ginti jį prie Dievo. Jai nepaprastai rūpi Bažnyčios, kaip vienin
telės žmonijos gyvenimui atramą duodančios įstaigos, gerovė. 
Todėl nenuostabu, kad čia Hildegardos dėmesis vis nukreiptas į 
kunigų, artimiausių Bažnyčios sargų, darbus ir gyvenimą, ku
riuo šventoji negalėjo pasidžiaugti. Šalia gerų, tikrų ganytojų, 
atsirasdavo tokių, kurie priversdavo Hildėgardąr padažyti savo 
plunksną į tamsius dažus Tokiais atyejais ji nevengdavo pa- 
smarkauti, kaip ir pamoksluose. • _ .

Štai kaip ji: prabyla į Kölno dvasiški ją: „ Jūs esate tamsa 
kvėpuojanti naktis, kaip'tingi masė, pamėgusi šešėlius. Kaip nuo
ga gyvatė, kad slaužia į olą, taip jūs raitotės gyvuliškame bjau
rume! Ach, ach! Kaip buvo pasakyta, jūs turėtumėt^ūti Sio- 
no kalnas, ant kurio Tu gyvenai. Paženklinti ir palaiminti, kaip 
asmenybės, jūs turėtumėt būti myrra ir smilkalais kvepianti rū
mai, kur Dievas gyvas. 

J . . • ’ \

*°) May 201 p.“ '. —
' 11) May 201, 202 p
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. „Naudodamiesi šventų Rąstų mokslu, kurie kupini yra šven- / 
tosios Dvasios ugnies, jūs turėtumėt būti kertiniai Bažnyčios stuL 
pai ir remti ją, kaip stulpai pasaulį remia. Bet jūs esate par
blokšti ir Bažnyčios nelaikote. Todėl, sakau jums: Jūsų elge
sys negali stiprinti tautos dorovingumo, kaip kūnas negali ne
šioti kojų,_ Jūs turėtumėt būti diena, bet esate naktis. Bet ka
dangi jūs tegalite būti arba diena arba naktis, rinkitės, kurio j e 
pusėje norite stovėti. Ant Dievo teisingumo įstatymų skliauto 
jūs nesate nei saulė, nei mėnulis, nei žvaigždės, tiktai tamsa, ku
rioje gulit, kaip numirėliai“12) .

Bet ji moka ne tik stipriai pabarti, bet ir sustiprinti. Štai 
kaip ji' ramina popiežių Hadrianą IV: „Liūtų kraugeriškumas ir 
leopardų jėga išeis prieš Tave, bet nenusigąsk. Tu turi išmintį 
šprotą. Tu suvalgysi lupiko žirgą už karčių. Ieškok išsigel
bėjimo savo viduje, kad neprarytų tavęs verpetai. Aukščiausią
ją ganyto j avimo pareigą uždėjo Jaut ne Dievo rūstybė. Dievas Ta- y 
vęs nepaliks, ir kartą tu pamatysi Jo šviesą“12). ,

Arba vėl, laiškas popiežiui Eugenijui III. Hildegarda ra
šo: „O maloningasis Tėve? Aš vargšė moteris rašau Tau tą, ko 
Dievas tikrais regėjimais, paslaptingu įkvėpimu teikėsi mane 
mokyti... Neprileisk, kad reikalai (Bažnyčios) dėl lėbaujančių 
pralotų būtų paskandinami pražūties ežere. Deimantas guli prie 
kelio. Ateina lokys ir gražiai žibantį deimantą pamato. Jis jau 
rengiasi jį savo letena pagriebti, bet greit atskrenda erelis, išplė 
šia iŠ jo deimantą ir, paslėpęs jį savo sparnų plunksnose, neša į 
karaliaus rūmus. Ir dabar karaliaus akivaizdoj deimantas žėri 
didžiu žvilgėjiinuu. Dėl to karalius deimantą myli. Iš tos mei
lės karalius suteikia ereliui auksinį J^oju papuošalą ir labai iš-, 
giria jį už teisingumą/

„Tu. kuris užimi Kristaus vietą i? kuriam pavesta rūpin
tis Bažnyčios reikalais/pasirink geresniąją dalį, kad būtum tas 
erelis, kuris nugali lokį ir kad Tau pavestųjų sielose sustiprįn- 
tum Bažnyčios meilę, kad Tu auksiniame kojų papuošale koptu- 
mei į aukštybes...“13)/

Hildegarda susirašinėjo ir su vienuoliais. Ji, lyg nujaus-' 
dama tą Bažnyčios skilimą, kuris įvyko 16 š. ir kurio metu be
veik išnyko vienuolynai, stengiasi kiek, galėdama stiprinti ir rem
ti patarimais bet kokį vienuolišką judėjimą. Ji aiškina regulas/ 
kaip šv. Benedikto regulą kad išaiškino/tuo daugiau patarnau
dama vienuolynams, negu kad būtų visą bibliją iškomentavusi. 
Ji rašo laiškus, stengdamasi atitaisytr vienuolynų neretai iškry
pusią dvasią. Štai kaip ji rašo vienuoliui Guilbertui iš Gem- 
bours: , .Atsiskyrėliai, arba vienuolai, dėl Kristaus meilės išsiža-

12) May 228 p.
13) David 3, p.
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dėję pasaulio, turi iššižaįėti ir jo puikybės,kaipmergaitės, pa
dariusios "apžadus turi. gyventi, hegalvodamos apie vyrą. Nes 
angelų tvarka einant, mergaites ar vienuoliai yra tas pats,-dėl to, 
kad jie, kaip ir angelai, tegeidžiuregėti Dievo veidą ir, atsiža- 

• dėję visų pasaulio prašmatnybių, seka Dievo Avinėlį, t. y., Kri
stų, ir neša Jo kryžių. Dėl tokio? tikro pasaulio paniekinimo jiems 
žydį mirgančios Dievo kančios gėlės“14).

Susidomėjimo vertas Hildegardos susirašinėjimas su vie
nuoliu Vibertu iš Gemloux. Šis gyvos vaizduotės ir ryškaus tem
peramento valonas, vėliau tapęs Hildegardos bendradarbiu, daug 
prisidėjo prie regėtojos vardo išgarsinimo romanų tautose.. Hu
manistas ir istorikas labai kritiškai žiūrėjo į Hildegardos raštų 
dieviškumą ir į jos regėjimų prigimtį, Nutarė tą dalyką ištirti 
iš pat pagrindų ir patiek o jai visą eilę klausimų: ar ji užmirštanti 
savo regėjimus kaip jie jau užrašyti; ar ji lotynų ar vokiečių kal
ba diktuojanti; ar sapne ar budėdama viską patirianti; ar jos 
kūrinio vardas „Scivias“ reiškiąs sieris vias, ar ką kitą ir t.t. ? 
Į šiuos klausimus regėtoja atsako laišku, kuris žinomas vardu 
„De modo visionis suae“ ir kuris giliau, negu kuris kitas raš
tas praskleidžia Hildegardos dvasios pergyvenimus. Šis laiškas 
buvo perskaitytas dideliame dvasiškių ir pasauliečių susirinki 
mę., Gemloux abatas, Rupertas iš Königstal, išklausęs laišką, su
šuko: „GudraproČiai Prancūzijos daktarai tokių dalykų neįsten
gia svarstyti. Jie pasimeta sausuose bandymuose ir bevaisiuose 
ginčuose, bet Ši palaiminta liguista moteris pabrėžia vienintelį 
reikalingą dalyką, būtent, garbę šv. Trejybės“15).

Ir nuo to laiko Wibertas nenurimo, kol pamatė aštuonias
dešimtmetę regėtoją, kurios raštų redaktorium tapęs, panaudoję« 
visą savo puikios retorikos bagažą, puošdamas regėtojos Dievo 
įkvėptus raštus. Nemažiau džiaugsmo iš to turėjo ir pati raštų 
autorė. Nes nuo Veimaro mirties jau keleri metai, kaip ji ne
turėjo pastovaus bendradarbio. Dabar gi vėl, baigdama savo 
dienas, galėjų, kaip Mozė Areno lūpomis, naudotis Wiberto re
torika ir vėl kurti, vėl rašyti.

Šalia korespondencijos su dvasiškija, matome Hildegardą 
suširašinėjant ir su didžiaisiais pasaulio valdovais. Šia prųga pa
žymėtini jos santykiai su Friedrichu Barbarossa, kuris, nors ir 
neklausydamas jos patarimų, visgi viename laiške paveda save 
ir savo reikalus Hildegardos ir jos dvasios dukterų maldoms. Į 
šį malonės ženklą Hildegarda. matyt, nujausdama imperatorių 
stosiant į atvirą kovą su popiežium ir su Bažnyčia, štai kaip 
atkerta: /

14) David 11 p. •
May 215, 216 p.v
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,, Aukščiausias Teisėjas tau 'sako: nuostabu, kad tokią as-j 
menybę, kaip Tu, žnyonija laiko sau naudingą. Klausyk. Ką

* ralius stovi ant-aukšto kalno ir žiūri į slėnius, ką veikia žino- * 
nes. Rankoje laiko skeptrą, kuriuo jis viską tvarko: kas iš- . 
džiūvę, žaliuoja/käs miegojo, pabunda, Ir tiems, kurie uoliai 
dirba, nuima jis nuo akių raiščius. Bet vos tik karalius sumer
kė akis, pakilo juodas debesys ir uždengė slėnį. Su juo pasiro 
dė varnai ir kitoki grobuonys/ir sunaikino apylinkę. O, kąra- 
raliau, apsidairyk. Visas kraštas aptemo nuo vylingų apgavi
kų ir nusidėjėlių būrių. Plėšiką ir klaidatikiai (errantes) tuš 
tina Viešpaties vynuogyną. Pataisyk Tu, karaliau, švelniu ske
ptru apsnūdusius ir pakrikusius papročius. Tu esi Izraelio ka
ralius, tu turi garbingą vardą. Tikrai, kad aukšta yra Tavo šlo
vė. Todėl dabokis^ kad savo pareigą gerai attiktum, kad prieš 
amžinojo Teisėjo visa reginčias akis nereiktų kaisti. Atmink 
savo pirmtakūnus. Eik jų- pėdomis. Venk tų pralotų, kurie 
lengvamaniškai skęsta prabangoje. Kovok su velnio gundymais, 
kaip šarvuotas riteris, kad nebūtum Dievo pasmerktas ir kad 
karalystė nesigėdintų Tavęs. Tesaugo Tave Dievas nuo am
žinos pražūties, tesuteikia Tau laimingus laikus, tesergsti Tave 
ir vedami amžinąjį gyvenimą. Atsižadėk gobšumo, pasirink blai
vumą, nes tai patinka aukščiausiam karaliui. Tu turi būti la
bai atsargūs savo darbuose, nes slaptingoj vizijoj mačiau Tave 
Dievo akivaizdoje į visokias kovas ir ginčus įsivėlusi. Dar kokį 
laiką Tu viešpatausi, bet dabokis, kad karališko skeptro ne
naudotum blogam. Kitaip aukščiausias Karalius dėl Tavo apa
kimo parblokš Tave. Gyvenk taip, kad Dievo malonė Tavy ne- 
užgęstųk‘17).

Hildegarda susirašinėjo ir su kitais pasaulio valdovais: su 
Anglijos karalium ir karaliene, su graikų cariene Irena, kuriai 
likki motiniškos laimės ir dar su-visa eile valdovų ir didikų.

Hildegardos asmens ir raštų aktualumas.

Baigiant šventosios gyvenimo ir darbų apžvalgą susidary- 
tą vaizdą turėtume dar papildyti. Turėtume atkreipti dėmesį - 
į Rupertspergo griuvėsius, primenančius 3O-ties metų karo pa
darinius. Aplankyti 1908 metais atgijusį Ebingeno vienuolyną__
pasiklausyti liaudies pasakojimų ir paskaityti jos kanonizavi-_
mo reikalui surinktą medžiagą. Sakau medžiagą, nes tikrai ne
žinome, ar-ffildegarda buvo kanonizuota, ar ne. Žygiai buvo 
daromi ir manoma, kad^ją^kahonižavęs 14 š._ viešpatavęs popie- 

'^ziųs Jonas dvidešimtantrąsis, bet akto nėra. Bet nesvarbu raidė 
Hildegardą tuojau po mirties visi laikė . šveMąja, nes jai dar te-16) May 232, 223. ‘ . ’ ■ . ’ . • .
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Hlbegyvenant visi buvo tuo įsitikinę, b ką besakyti, kai virš ^namų/ 
kur ji tą naktį mirė, suspindėjo dvi vaivorykštės, nusitiesdamos 
į keturias pasaulio šalis, susikryžiavimo vietoje sudarydamos

9 mėnulio didumo šviesą. KąTješakyti apie įsitikinimą, kad Hil- 
dtegarda šventa, kai prie jos lavono Ir vėliau prie kapo tikintieji - 
patirdavo stebuklų, apie kuriuos liudijo vienuolyno seserys. Jos 
raštai atversdavo netikinčius ir stiprino Silpnuosius. Ir todėl

Ilgainiui įsteigiami šv. Hildegardos atlaidai ir pagaliau ji įrašo-
_ - — , t“ ’ :

• * * ’
^**^**^ . . ’ . /

kokią didelę įtaką ji tu- '

79 m. rugsėjo 17 mirė, ją palaidojo didelės minios.

kur ji tą naktį mirė, suspindėjo dvi vaivorykštės, nusitiesdamos

’ mėnulio didumo šviesą. Ką~bešakyti apie įsitikinimą, ka
r —’ “T— • f „

patirdavo stebuklų, apie kuriuos liudijo vienuolyno seserys. Jos 
raštai atversdavo netikinčius ir stiprino silpnuosius. Ir todėl 
Bažnyčia nedarė kliūčių liaudžiai garbinti savo mylimą motiną. 
Ilgainiui įsteigiami šv. Hildegardos atlaidai ir pagaliau ji įrašo
ma į Romos martyrologi ją. '.

Tas šventosios garbinimas liudijau
rėjo savo aplinkiniams ir kokia meile jie buvo prie jos prisirišę. 

.___J£adarįt^79i m. rugsėjo 17niirė, ją palaidojo didelės minios, 
graudžiu verksmu palydedamos į kapus. Bet skausmas, tas di
delis skausmas motinos netekus pasiliko, ilgainiui pavirsdamas 
į šventą atminimą ir susižavėjimą. Dar ir šiandie liepsnoja 
maldos prie Hildegardos relikivijų Ebingene, kur jos buvo per
keltos švedams Rupertsbergą išgriovus. Bet ne vien kaip šven
tą ją. atmena ją tauta ir Bažnyčia: Ji visada liks pirmoji vokie
čių mistike, suteikusi šventumo sąvokai naują turinį ir apdova
nojusi Bažnyčią klasiško grožio ir vertės kūriniais. Salia to, ji 
visada bus laikoma žymia kultūrininke, kurios raštai dar ir šian
die nenustojo savo aktualumo dėliai bedievių ir Bažnčios politi
nių kovų, kurios yra amžinai tokios pat ir amžinai vieno siekia: 
padaryti Romą savo įrankiu. Jos medicina yra ateities mokslas 
ta prasme, kad nesiremia vien chemikalais ir į žmogų žiūri ne 
kaip į organizmą, bet kaip į psichofizinę substanciją ir ligos ieš
ko ne vien fiziologiniame procese, liet ir psichikoje, dvasios ne
atitikime amžinų dėsnių —- nuodėmėje. Juk ir Kristūs, gydyda
mas kūną, sakydavo: ,.atleidžiu tau visas nuodėmes!“. Jeigu 
paimsime jos asmenį, tai ir čia visos naujų laikų simpatijos 
bus jos pusėje. Joje nerandame tos, neretai pasitaikančios vi
duramžiuose, perdėtos askezės. Jos askezė yrą kieta, bet racio- 
nali. Jos pamaldumas didelis, bet blaivus ir neatstoja darbo, 
kaip darbas negali atstoti pamaldumo. Jos meilė gyva darbais.

Nenuostabu todėl, kad Šios moderniškos vienuolės gyveni-
1 mu susidomėjo daug mokytų vyrų. Pradedant vienuoliais Got- 

: friedu, Teodoriku ir jos bendradarbiu, prie kurio ji praleido pas
kutiniąsias gyvenimo valandas, Wibertu, jos biografų eilėn atsi
stoja Trithemius, Stiltingas, Ludvikas Schneidens, S&nelzeis, 
Pitra, Delehaye, Kaiser ir daug kitų. Pirmasis jos gyvenimo ap
rašymas, parašytas tuojau pat po jos mirties, yra dviejų vienuo
lių Gottfriedo ir Teodoriko darbas — auctoribus Godefride et 
Theodorico Monachis ..Vita s. Hildegardis“, 1524 m. susilaukęs 
vokiško vertimo, kurį atliko J, Kobei. z

' Hildegardos raštai irgi kėlė didelį susidomėjimą, buvo'
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branginami. Ir tuojau po jos mirties buvo surinkti į taip vadi
namus didįjį ir mažąjį Kodeksus. Didžiajame surinkti visi Ilil- 
dėgardos raštai ir dar jos gyvenimo aprašymas, Göttfriedo ir 
Teodoriko plunksnos darbas. Mažasis kodeksas tatai bus tik 
miniatiūromis išpuoštas „Scivias“. Žuvus Ruperstbergo vienuo
lynui ir panaikinus jį Ebingene, didysis ir mažasis kodeksas bu
vo perkelti į Wiesbadeno biblioteką, kur jie tebėra dar ir šiandie. 
Pavienių rankraščių galima rasti ir kitur. Jos raštai spaudoje 
ėmė rodytis gana anksti. Taip, pa v., pirmą kartą spausdinama 
„Scivias“ 1513 m. Paryžiuje. Laikui bėgant vis plačiau ir pla
čiau pasklinda Hildegardos raštai. Jos gyvenimą verčia ne vien 
vokiečiai, bet ir kiti, pav., prancūzai. Atrodo, kad šviesa, pasi
rodžiusi jos mirties valandą danguje, buvo simbolis to garso, 
kuris vis didėdamas sklinda į keturias pasaulio šalis.

■ v •* . * .
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netiesioginiai

' v *>St. Ladygienė

Visi laikai išgyveno įvairius išorinius ir išvidinius sukrė 
timus^ kurie pripildę istorijos puslapius. Pastarieji trys dešimt
mečiai jų turėjo daugiau, negu keli šimtmečiai. Tad nenuo
stabu, kad psichologinės, sociologinės, teisinės ir ekonominės įta
kos pirm on eilėn atsigręžė į šeimą/ visų rūpesčių vidurį. O 
palietimas šeimos kiekvieną kart tiesioginiai ar netiesioginiai 

. liečia moterį. Moterų, tarpe įvairios laiko įtakos sukėlė moterų 
judėjimą. Vyriausiąją m o t e r ų j u d ė j i m o p r a s m ę sū
dą r o m o t e r s ž y g i s į d va s i š k ą j į i r e k o n o m i š
ką j į s a v a r a n k u m ą. Vyras ir moteris, kaipo žmonių gi
minės nariai, yra skirti tapti tėvu ir, motina. Šalia fiziologinių 
linkimų, jie turi atatinkamas sielos dovanas: tėviškumą ir mo
tiniškumą. ^Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris, šalia gam
tiško paskyrimo, turi i n d i i d u a 1 i u s uždavinius ir gabu
mus. Iki šiolei moters gamtiški uždaviniai buvo vertinami ir 
saugomi daugiau už individualius linkimus ir sugebėjimus, ir 
atvirkščiai, vyro gamtiškiųždaviniai buvo ir yra mažiau vertinami 
už jo individualius linkimus. Teisingumas, kurio moteris seniai pa
geidauja ir dėl kūno vyksta tariamasis judėjimas, siekia i g y-

motina kūno ir sielos atžvilgiu yra daugiau atsakinga už vyrą- 
tėvą, tai dar nereiškia, kad ji yra mažiau įpareigota ar mažiau 
gabi. kaip vyras, sėkmingai išvystyti savo asmenybę. Būti

davinių srityje. Mes kaip tik iFTurime eiti į tą tvarkos 
* suradimą ir įsigyvenimą.

Šitas pagrindinis ^nuostatas duoda ‘progos pažinti mūsų 
dabartinę būklę ir padės suprasti, kiek mes esame nutolusios 
nuo reikiamos tvarkūs.

Pirmiausia, mes nesame laisvos nuo visų išorinių įtakų, 
o tos įtakos gimdo didžiausią ydą — vienpusiškumą. Jaunoji 
moterų karta /eina į intelektualinį ir ekonominį išsivadavimą
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ne pilna asmenybe, bet tik jos išviršinė dalimi. Tokia būklė 
, ..ėbarakterinm šufražizmųij kuris remiasi materializmu;—jame 

žmogus yra visa ko pradžia ir galas. Lietuva, atsiliekanti nuo 
Vakarų kitose gyvenimo srityse, atsiliko ir Šioje; Anglijoje ir 
Amerikoje atgyvento sufražizmožymių mūsų tarpe užtiksime, tik 
jis nėra organizuotas ir, kaipo toks, nesudaro stiprios pajėgos.

Pas mus yrą stipri 'protestantizmo, arba dėl teritorįalinio 
artumo, pavadinčiau prūsicizmo įtaka. Prūšicizmas, permirkęs 
nietšeizmū, atmeta kilniąją žmogaus pusę ir vęda į brutalumo ir 
į niekšingumo pinkles. ,,Uebermenšas“ vyriškyje daro įtakos į 
moteriškę. Išsilaisvinimo judėjimas, pasipriešinęs propaguojamam 
vergiškam klusnumui (Niętsche) vyriškiui, išugdė savotišką mo
terišką „ūbermenŠą“, persisunkusį egoizmo, kuris nuosakiai vedė 
į nusikratymą bet kokiomis pareigomis arba į jų susiaurinimą. 
Augantis eą^oizmas kviečiasi talkon visus polinkius, kurie nuvi- 
lieja moterį ir vyrą į visišką palaidumą, pasireiškiantį šeimų 
suirimu, pasimaginimų ieškojimu ir jais persisotinimu Blogos 
įtakos sparčiai įsigap, o jos skverbiasi-ir kaiminyste, ir vyrų bei 
moterų užsieny studijuojančių importu, kuris, nesugebėjęs įeiti 
į tautos vidaus tradicijas, pasisavino tik tai, kas yra paviršuti
niška. Tokios įtakos meš_ gaunam iš Ęytų Jr iš Vakarų. Ry
tuose — gaisras. Bolševikiškas rojus griauna perdėm visa, kas 
buvo. Šeima ten faktiškai neegzistuoja. Šeima ten nėra socia
linis vienetas. Vyro ir moters santykių pagrindas — grynas in- 
stinktasj kuris reikalingas labai trumpam laikui. Kūdikis gim
dytojams nepripažįstamas. Ši būkiė. griežtai priešinga ir gam
tiškai tvarkai, ir Dievo įstatymams, tesiremianti tik palaidumu, 
neša juodą debesį ir į mūsų kraštą. Rasime užsikrėtimo žymių 
ir mūsų proletariate ir inteligentijoje. ' '

Dar viena srovė iš Pietų. Neutralioji zona šiek tiek neutra
lizuoja lenkiškąją įtaką dabar, bet ji turi tradicijų iš senovės. Ji 
yra kalta, kad pas mus vis dar matyti tuštumo, sentimentalumo 
ir'miesčioniškumo pasireiškimų. Žvilgterkim tik j paduškuotą 
salioną, į užsikniaubusią ties romanu nuo veidrodžio nenutolstan
čią ponią ir į visą jos manierių dirbtinumą, greitai joje pažin- 
sime, nors ir išoriniu patriotizmu pridengtą, mūsų Pietų mies
čionišką kaimynę.

Nemažos įtakos viso pasaulio moterims, o per emigraciją 
ir mums, daro amerikonizmas. Nenoriu išgąsdinti, sakydama, 
kad jis turi tam tikro panašumo su bolševizmu. Amerikoniz
mas, kaip ir bolševizmas, nori vaikų.auklėjimą pavesti valstybei. 
Bet imant šį klausimą plačiau, teks pažymėti didelį kilnesnių 
nioterų, visuomenininkų, teisėjp susirūpinimą dėl nepaprastai iš
augusio nusikaltimii skaičiaus, kurių priežastimi laikoma valsty
binė mokykla. Ten. nusikaltėlių' pataisos vietose, stengiamasi 
grąžinti kūdikiui Šeimos aplinkumą dirbtiniu būdu. Neturėjį-
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charakteringas ämerikonizmo pažymys, kurį iššaukė vienašališkas 
ieškojimas Amerikoje ir kuriam
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ekonomiško savarankiškumo
' miesto gyvenimas yra labai palankus ~\

Visos šios įtakos randa pas mus savo vietpš. Mes neregi
mai pasiduodame tai j vienai įtakai, tai kitai, Tai/ kelioms drauge. 
Lietuvos moteriai tenka parodyti nepaprasto pajėgumo, kad visa 
tai, perėję per kilnios asmenybės prizmę, išsispinduliuotų saviš
komis, naujomis vaivorykštės spalvomis. /

Materialistinį sutražizmą turi atstoti krikščioniškasis femi
nizmas. Jam ne tiek rūpi intelektų konkurencija, kiek stiprini- 
maiS’ tos, taip moteriai, reikalingos, intelektualinės dirvos Jei 
moteris veržiasi į plačią Žinijos sritį, tai, šalia pasimėgimo moks
lų, ji turi rasti rimto tikslingumo, kad sėkmingiau galėtų panau
doti mokslą socialiniame gyvenime. Nuo darbo, teoriškojo tiks- 

~-^~tnigttmo^4inkmee42rįklausys ir praktiškasis tikslingumas, kuris 
pasireikš nė užėmimu naujų pozicijų; apleiduūs savąsias, bet pir
ma vispusišku savųjų sustiprinimu.

Besiveržiančiam prūsiškam protestantizmui su egoistišku 
^ūbermenšu“ pryšaky, tenka priešpastatyti kūno jr dvasios kil
nią pusiausvirą, taip aiškiai išreikštą katalikiškoje pasauležiū- >; 
joje. Dr. Mariä Müller stato^šiuodu klausimu: 1) ar šios, dienos 
moteris yra žmogus, kuri visa žmogiška pilnuma yra žemesnė už 
vyrą ir 2) ar šių dienu vyras išsemia visa, kas žmogdi dera, ir 
ką šalia jo veikia moteris? Ir ji sako, nors sunkų esą į tuodu 
klausimu dabar atsakytį, kai gilesnieji gyvenimo klausimai yra . 
nustoję gyvenimiškos prasmės ir vieton vyriškumo bei motėriš- 
kūmo įsigalėjo abstrakcijos: veiklumas ir jautrumas,* o’acidhalu- 

% mas, togos ir eros, dvasia ir siela . Tačiau reikia atsižvelgti į 
kūno ir sielos harmoniją. Kūnas pririša žmogų, pagal pasky
rimą, prie vegetatyvės, gyvuliškos kūrybos, o dvasia žmogų ke
lia į aukštesnę būties sferą, į asmenybės sąmoningumo pasaulį. 
Būti žmogumi reiškia kūno ir dvasios pajėgumą savy nešioti, 
reiškia nuolat būti tarp dviejų pavojų, kad dvasia savo jėgin- 
gumu apgalėtų kūno polinkius ir pagundas. Moteriai, kaip ir 
kiekvienam žmogui, reikia tą kovą išgyventi. Tik jos moteriš
koji asmenybė turi kitą fizinę ir psichinę struktūrą. . Jos spe
cialus paskyrimas eina iš nuoširdaus intuityvisko įžvelgimo į 
tikrą asmenybės vieningumą. Žmogaus tragedija tame ir yra, 
kad dažnai suyra harmonija tarp kūno ir sielos. Ir tame su
irime paprastai nepripažįstama jokių aukštesnių principų, ku
rie turėtų būti žmogiškų vertybių tikrintojai. Mųsų amžiaus 
dvasia serga, nes ją kūnas kas kart daugiau paglemžta ir ji 
netekusioje oro abstrakcijų patalpoje duoda mums sugadintą in > 
telėktą, o puikūs idėjų pergyvenimai smagenyse apmirš-

■7 ’

■"gf
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""Ta1)? (ffiVTfliškumąs žmogų stumia į kas kart žemeąpę sritį, ir tas , 
gfimzdimas pasireiškia neparastu išdidumu ir egoižmd, Priimki’ 
me atvirąširdimi krikščioniškąją doktriną — visą, ne pusę ar 
dalį ' kurioje svarbiausią vietą užima aukštesnis žmogišku-...
mąs, kurioje cįyasia turi .viešpatauti ant kūno su visa malonių 
pilnybe —' tai bus graži®. laimė jimas, kuris atves Anus į tą trokš
tamą tvarką. Tik tada moteris ne tik iš viršaus/ bet ir iš vidaus 
sujungs prigimtuosius savo uždavinius su dvasiniu savo pasky- 
rimu. Taip žiūrint į moterų pašaukimą, negali būti nė abejonės 
apie moterų sugebėjimus. Visi laikai yra/ turėję dvasingų mo
terų: Platono Diotima. Hildegardą iš Bmgeno, Victoria Čolonna, 

■./■'J’eresė, iš Avila, Rachelė Varnhagen/i^Tisa eilė kitų. Kur mo
teris bebūtų, jisavo išlavinta ir disciplinuota dvasia savo vietą 
yisada lainiės. * Dvasingas žmogus yra garbės titulas vyrui, bet 
jis būtinas^ iį jąirt ir jai;"a Aukštesnis, ne egoistiškas gyvenimas 
yra galimas ir būtinas. Į jį reikiaeiti.

• Pagoniai ištvirkavimo įtakai, ejnančiai iš Rytųv tenka pa
statyti aukštą dorovingumo Užtvarą. Dorovingumas švelniai 
puošia moteriškąją prigimtį, suteikia jai jaukaus subtilumo, mo
kančio rastf saiką pas save ir santykiuose su kitais. Dorovin
gumas turį žymėti visas gyvenimo sritis ir neužmiršti smulkme- 
nų. Laisvi 'elgesiai, laisva meilė, laisvas laiko naudojimas - (su* 

v prask nėtvąrkingąsy veda į dorovinę netvarką, kurioje susigriebti 
sunku, tuo; labiau kad į tai skatina visas šių dienų pagonišku- 
inas ir šokiuose ir elgesy irf pašnekesiuos, ir ypatingai lektur

8 roję. ‘Pūstąjįjaiv.-rėikia.paskelbti didžiausią karą. Be to, bolše
vizmas' paneigęs .šeimąkąmo socialį vienetą, sako, kad jo gy
vendinama Šeima/ yra vystymosi stadijoje; į ką ji išsivystys, dar 
nežinia; - Visos -tos - sąvokos^ Savo liguistumu nenoroms įveda ne
tvarkos j mūsų galvojimą bei veikimą. Prieš tą žvėrišką Rytų 
įsisiūbavimą gali atsispirti tik dorovinga katalikė. Bet koki Įi 
berališki nusiteikimai dorovingumo srity jau Silpnina josios at
sparumą. - • r’ .

Kaip mes galime atsispirti 1 e n k i š k a i įtakai? Dėl tau
tiško antagonizmo, rodos, jau ji turėtų būti nereikšminga. Bet, 
dejar^jL-stipriai buvo įsišaknijusi mūsų inteligentijoje praeity, 
ir dar dabar mes jai esame labai artimos. Blizgantį paviršuti
niškumą reikia atsverti sielos turiningumu. Pigų miesčioniškumą, 
ypatingai taip lengvai prigyjantį tarp tų moterų, kurios ištekėju
sios rado neva poilsį, vieton plačiausio veikimo srities, turi pakeisti 
rimtas ir jaukus tautiškas skoningumas. Smulkmenėlių, pigių 
puošmenėlių, įvairių maišytų rankdarbių bei paduškėlių gausumas

* * * . • 
• ’ ’ ** ’ • • ■

*) „Die katholische Frau in dęr Zeit“, Düsseldorf. Druck und. Verlag 
von L. Schwam.
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namų apyvokoje yra svetimas tautiškai dvasiai, išėjusiai iš kuk
liu musų seklyčių. Tuštų sentimentalumą, sujungtą su plepu - 
mu, turi atsverti taurus jautrumas. Lietuviškas charakteris yra 
slaptingas iružsidaręs savy. Lietuvio, sakomą, nieku nenuste
binsi. Tačiau sutiksime ne vieną mūsų seserį, mokančią ir iki 
įsteriškumo stisijaudinti, ir dar tą liguistumą savy paskatinti, ir 
parodyti ištižušį sentimentalumą, ir daug plepėti visai tuščių da- 
lykųr Įur būt, tik dėl To, kaįjjuUaoftifK-dogto „geras tonas“ rei
kalauja, neš- dėl šių dalykų naudojasi tariamu pasisekimu mūsų
lenkės ar rusės. . -...-b, .. ■

y Amerikon i z m u i, per‘Maža įvertinančiam namus ir 
šęimą dėl savo gyvenimo sumečhaninimo^Tenka, pasipriešinti 
ypatingu šeimos židinio sliprinimu. Miestai ir pas mus duoda 
daug progii-nevertihti --šeimos žjdidib.' - Restoranai, kinai, teatrai 
atima laisvą laiką ir savotiškai nuteikia vyrą ir moterį. Todėl 
savo šeimoje;dažnai nebesiirandania nei bendros kalbos nei bend
rų interesų, išskyrus pinigų reikalavimus ir būto klausimą.; Be 
to, dažni išsiskyrimai ir šeimyninės netvarkos lygiai uždeda sa 
vo žymę. Užtat visu stropumu-tenka imtis šeimų apsaugos , 
Moterims svarbu įsisąmoninti, kad Šeimoje gyvenamoji vieta ir 
buto tvarkymas bei visa namų apyvoka^dar nėra jos vyriausias 
tikslas. Bet svarbu išlaikyti ti k r ą , šeimos židinį. Galima nė- * C ‘ ■ ' ■ *tekti gerai ar pakankamai sutvarkyto buto, bet svarbu išlaikyti 
šeimos dvasią, šeimos aplinkumą, kurioje moteris užima cent
rinę, vietą, spinduliuodama švelnumu~Tr~~rūpestingumu. Stipri 
šeimos dvasia užkirs '•kdįąiLbestVe^ia ’ntiems.M visur šeimos prie
šams,. tiek hamjpjferttgųp tiek kitokių pagundų pavidalu.

yTijrmt^rieš akis, visas šias aplinkybes ir žmogiškosios, pri
gimties?silpnumą, tenka pąstebėti, kad dalykai eina vis "dar blo
gyn. Esamoji būklė leidžia abejotiJ ar’ naujoji m o t e r ų 
k a r ta . s u gebe s i n t e lig e n č i‘ų t ar p ę š u dar y t i 
t v i r t ą k a.t a i iki š k ą j ą moterų a t r ą n k ą, kai ši kar
ta klaidžioja ir neįstengia daugely dalykų būti vieninga prakr 
tiškame principų taikyme gyvenimui. Todėl katalikiškajai stu
denčių jauniųnųeneUreikėtUlabai susirūpinti čia iškeltais klau
simais ir^adafyti uo^ėodihgus pasižadėjimus, bet gyvenimiškus, 
nūbširdžiu^Jir^tvirtuS pasiryžimus išeiti iš šito klaidaūs kelio į 
pozityviško darbo sritį vyriausiąja moterų judėjimo prasme, bū
tent, įsigyvenant ir įgyvendinant tikrą tvarką tarp individualių 
ir šeimyniškų vienos ir kitos žmonijos pusės uždavinių. Šiai tvar
kai įgyvendinti geriausia padės mums Bažnyčia—mūsų gyvenimo 
tvarkytoja. Kartu su ja pasireikš pozityvus mūsų veiklumas, 
taip svarbus šių dienų' motenrjudėjimui.
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< Ką pasirinkti? ~~
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(Iš L. Bopp: „Das Jugendalter und sein Sinn“).

Mergaičių gyvenime užsiėmimo klausimasvaidina daug 
svarbesnį vaidmenį, negu kad vyrų gyvenime. Paprastai vy
ramas beveik joks darbas vedyboms kliūčių nesudaro. Mergai 
tems visai kas kita. Ištekėjusi mergaitė turi ypatingas pareigas, _ 
kurios iš dalies, o dažnai ir visai, išstumia _ visus kitus pasali
nius darbus. Todėl mergaitei yra pavojinga iš anksto ruoštis 
bet kokiam darbui, nes jis gali jai trukdyti pasiruošti šeimyni- 
niniam gyvenimui. Bet visai negalvoti apie darbą, tarnybą taip ę. 
pat negalima, nes tokiu atveju neištekėjusiai mergaitei trūktų 
ekonominio pagrindo. Bet ne. tik ekonominė gerovė svarbu to
kiu atveju: be pajamų šaltinio, darbas dar yradar tam tikras 
nusiraminimas, nes be raminančio darbo stipriau ^pasireiškia 
mergaičių įgimtas linkimas moterystei, motinystės instinktas, 
noras veiklumo ir t. p. Taip ir susidaro nuo gyvenimo atitrū
kęs senmergės tipas. * .•

>• Neturėdama jokio kito darbo, kaip tik pasiryžimą ištekėti, 
jauna mergaitė gyvena amžinu lūkesčiu: „kad tik tas ateitų ir 
mane paimtų!- Bet ir ištekėjusiai moteriai labai dažnai atsi *

duona. Juk gali moteris likti našlė 
arbaf kartais, iširus šeimyniniams santykiamsr gali atsitikti, kad 
moteris lička ir be šeimos ir be jokio materialinio aprūpi
nimo, šiais laikais, padidėjus ekonominiam krizini, kai viduti
niam luomui pragyvenimas pasidarė itin sunkus, moteris kar- --~. 
tais, aplinkybių verčiama, turi padėti vyrui uždirbti duoną.

Todėl mergaitei p a s i r ir o š i m a s d a r b u i yra būtinas 
Tarnyba tik dėl malonumo, nuoboduliui nuvyti, dar neatatinka 
savo prasmei ir negali suteikti žmogaus gyvenimui nei palengvi
nimo,nei turinio. ,,Nieko nėra žmogui sunkesnio, kaip kiek 
vieną dieną galvoti, ką jis turės sekančią dieną veikti“1). Ir 
čia Nietzsche sukarikatūrino teisingą mintį, jei jis rašo: „Dar
bas-yra besąmonė, ir čia glūdi jo visa palaima. Jis yra lyg 
ginklas, kuriuo nuvejame įvairius rūpesčius ir galvojimą“. Bet 
darbas vįs tik yra reikalingas.

Į ką gi turėtų mergaitė a t s i ž v ei g t i, norėdama išsi
rinkti sau darbą? Jei mergaitė neturi jokių ypatingų gabumų.- 
tai reikia pasirinkti Joks darbas, kuris labiausiai atatinka mer
gaitės prigimčiai, kuris turėtų moteriškumo, motiniškumo, glo
bojimo charakterį. ~ 
•. _ __ . v

. U Joh. Müller, Beruf und Stellung der Frau (e1917), 113 f.
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Mergaitė jau iš pat mažens yra linkusi ką nors globoti^ 
14 metų berniukas dpi# motiną irkūdikį nušnekės visai vaikiškai, 
tuo tarpu, kai to pat amžiaus mergaitės kalba skambės jau visai 
motiniškai. Ji kalbės apie reikalą globoti kūdikius, jiems minkš
tai lovutes pakloti, apie vaikų pamėgimą žaisti ir p. Tas mer
gaites noras globoti taip pat ryškiai pasireiškia jos santykiuose 
su tėvais ir savo mažesniais broliukais ar seserimis. Todėl 
mergaitei labiausiai tiktų mokytojos, vaikų darželių vedėjos, 
rankdarbių mokytojos, šeimininkės, ligonių slaugytojos, gydyto
jos, karitas įstaigų tarnautojos ir t. p. darbas.

Tokie darbai jąu savo kryptimi artimi šeimos pareigoms 
ir, blogiausiu atveju, joms neprieštarauja.

0 kaip gi iš t ikrų jų yrą žiūrima į darbo pasirinkimą ? 
Dažnai mergaitė žiūri daugiau į tai, kaip greičiau .uždirbti 
pinigų, kad būtų tėvų nepriklausoma arba, geriausiu atveju, kad 
-galėtų tėvams padėti. Bet dažniausiai mergaitė pasirenka tokį 
darbą, kokį jai tėvai nurodo, nes ji pąti yra visai abejinga ir į 
darbą žiūri, kaip į labai provizorinį dalyką. * .*■**’ ■»

Šalia tikro reikalo vieną ,.a¥ kitą darbą pasirinkti, šalia są
žiningo savęs tyrimo, didelės sugėsty vinės įtakos turi m a d a ir 
laiko d v a s i a. Tą įrodo kai kuriose šalyse, kur ypatingai 
reiškiasi susidomėjimas sportu, didelis mergaičių pamėgimas 
būti sporto mokytojomis. . "

Mergaitės įdeda j darbą visą, savo sielą. Žinoma, tai nėra 
taisyklė. Labai dažnai jų d^iaugimąsis darbu priklauso nuo 
asmeninių santykių su savo viršininkais ir su visa aplinkuma. 
Jų simpatijos ar antipatijos dažnai yra perkeliamos ir darbui. 

—dJet daug drąsių mergaičių, kurios ne savo polinkius seka, 
moka iš nemalonumo padaryti sau smagumą ir surasti gražių 
pusių pačiam nesmagiausiam darbui. ‘

. Iš to, kas pasakyta, turėjo paaiškėti, kad daugelis mergai
čių į darbą, tarnybą žiūri, kaip į tam tikrą perėjimo laipsnį į 
savo tikrąjį pašaukimą, į moterystę. Todėl dažnai moterims 
tarnyba atrodo tikras baubas, nes tuo būdu turi suirti jų pro- 
vizoriškumo iliuzija.

Šiandieniniam mergaičių auklėjime reikia tinkamai įver
tinti ir iškelti aikštėn mergaičių linkimą į pasiaukojimą ifx ak 
tyyumą, kad mergaitės būtų tikrai pasiryžusios linksmai ir drą
siai įnešti savo dvasios į pasaulio gyvenimą ir darbą. / Pašau
kimo, darbo etika mergaičių bendro lavinimos ir specialinėse 
mokyklose turėtų užsimoti išauklėti mergaites darbui taip, kad 
jos turėtų įtakos visiems darbams, net ir mašinų ir visokį vei
kimą gaivintų savo motiniškais jausmais ir altruistiniu nusitei
kimu; pagaliau, kad palengvintų šitą mergaičių drąsų, pasiruo
šusį pasiaukojimams, žygį į .visos krikščionybės gyvenimą. ‘ ' • * #« • •
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NAMŲ ŽIDINYS
Tautiški motyvai musų rankdarbiuose

* • ' ‘ 1 . • ■ *
« . ------- LL'"- ’ .’/■•' ■

Emilija Petrauskaitė r'
Dažnai moteris liuoslaikį sunaudoja rankų darbeliams, bet 

taip pat labai dažnai pagaminti rankdarbiai nėra gražūs ir ne
pateisina dėl jų sugaišto laiko.

Ir rankdarbiai yra kūryba. Nors kūrybos formai laiko , 
dvasia turi didelės įtakos, tačiau pats kūrybos akstinas ir jos 
turinys lieka pastovus. Jei rankdarbis buk su pamėgimu, me
niškai atliktas,~jis niekad nenustos savo reikšmės^ Svarbu tik, 
kad į sukurtą daiktą būtų įdėta sielos. > :

Moteris, mėgstanti rankdarbius, yra daugiau ar mažiau 
menininkė. Gaila tik, kad mes dažnaislopiname tą inertišką 
palinkimą; aklai kopijuodamos ar pamėgdžiodąmos;svetinių su
kurtus ■ ir nevisada vertingus dalykus. ; Savo laikų buvo * labai 
įšliplatinęš darbas, vadinamas „rišeljė“*dä^äi’-ikjužįįer- ’. 
nių parsiųsdindayom ne visai tikusių piešinių ir juos be atodairos 
nusikopijavusibS: siuvinėdiavome; - Taip pat būdavo eĮgįainąsį.ir 
su kitokiais darbeliais: haftu, spalvuotu hąftu,; siuvimų kryželiais 
ant köbgreso ar. ant kąnyos, Gėrėdąvppiė/ ir didžĮuodavomės . 
tais darbais,/; it geriausiais savo kūriniais? /Argi tai \nebuvo di
delis mūsų nesusipratimas? ..J ’ ’r;

Šitas dalykas reikėtų reformuoti iš pagrindų jau mūsų mo
kyklose. Reikėtų? kad iąnkų darbelių mokymas>?būtų pavestas 
tikrai nusimanančioms "ir gabioms/'•mokyfdj<>toš;;;.<kųi5bk ne tik 
mokytų darbelių' bet ir lavintų kūrybinę mokinių 'iiiiciatyvą t ir 
estetinį nusivokimą. . , ? \

Norėdamos būti kokioje srityje menininkės, turime lavinti 
savo meniškus palinkimus, semdami grožio supratimą iš tikrų 
meno šaltinių. Kiekvienas menas turi savo tradicijas. Jokių 
tradicijų nesilaikąs dailininkas nesukurs žymių dalykų. - :

Inteligenčių rankdarbiuose ilgai nebuvo jokių tradacijų. 
Tik dar labai neseniai atkreipta akys į liaudies išdirbinius ir 
mėginta is jų pasimokyti. Dabar jau supranta, jog rankdarbių 
kūrybos šaltiniai yra mūsų tautiški išdirbiniai.

Smagu konstatuoi, jog mūsų visuomenė gerbia savo tau 
tos meną. Mūsų ponios puošia savo butus lietuviškais audi
niais. Tautiškais kilimais puošiamos kambarių sienos ir grin
dys, apmušami baldai. Labai gražiai ir rimtai atrodo miega
mieji kambariai, dekoruoti vienos rūšies kilimų audeklu. Iš
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ausdinama ištisas audeklas ir padaroma is^ jo visa, kas reika
linga kambaryje; langų ir durų užuolaidos, prie lovų ant sienos

9 ' kilimai, lovų užtiesalai — visa viename stiliuje. Įvairių raštų 7^ 
rankšluosčiai vartojami stalų takelių ir staltiesėlių vietoje. Se
noviški kaišytiniai ir žyčkiniai žiurstai ir skaros taip pat labai 
pritaikomi kambarių papuošimams. ! 7

Daug daryta bandymų, pritaikant tautiškus motyvus mū
šų rankdarbiams. Daugiausia padaryta juostų srityje. Šis me
nas, prasidėjęs kaime, vis labiau pereina į inteligenčių rankas. 
Iš juostų kombinuojami įvairūs dalykėliai, pradedant kaklary
šiais, baigiant didelėmis staltiesėmis. Juostų raštai mėginta pri- 
taikyti išsiuvinėjant ant drobės, kanvos,j kongreso.' Tai yra irgi 
labai gražus darbas. Tam tikromis staklelėmis audžiami ma
ži, spalvuoti dalykėliai tautiškų kilimų motyvais. Iš jų paga
minamos gražios priegalvėlės kanapoms, mažos staltiesėlės irp

Paskutiniu laiku pradėta dirbti naujas įdomus darbas — 
sutaūtintas modernusis „file“, Nors tas—darbas....yrą kiek; kom- 
pĮikuotesnis, bet, jį supratus, galima, palyginamai greit, pasiga- 

’ minti gražių darbelių: priegalvėlių, staltiesių, langams užuolai
dų, lovų užtiesalų. Yra tai ant tinklelio išsiuvinėti kombinuoti 
juostų ar tautiškų Jutimų raštai. Šiam tikslui labai ;daug geros 
medžiagos duoda Ž. U. Rūmų leidžiama knygų serija „Sodžiaus 
menas4* ir įvairūs juostų raštų rinkiniai. Šis išsiuvinėtas tink
lelis įstatomas į medžiagą, papuoštą mereškomis, išsiūtomis rū
tomis, haftu. Jei daroma pagalvėlė duodaijnas jai žvilgančio . 
šilko pamušalas ar kuri kita spalvota medžiaga. Kiekvienas, 
pamatęs tokį darbą, susižavi ir nebebrangina menkesnių iš
dirbinių.

Kaip jau buvo minėta, mūsų rankdarbiuose žymu didelė 
pažanga. Tik reikia juos populiarizuoti, pamėgti, mokytis ir 

- tuo būdu kratytis svetrmbs įtakos, kuri gadina mūsų skonį ir 
dažnai yra menkos meniškos vertės. \

• -

Nuovargis.
— (Laisvai versta iš D r, L. Gilbreth ^Narnai ir Darbas“).

Dr. Lilian Gilbretb. parašiusi nemaža 
darbo’organizavimą, visų pirma ■ stengiasi
moksliškais pagrindais, namuose pritaikinti visa, kas galėtų tą 
darbą palengvinti, visa,, kas yra gera ir praktiška 
darbo srityse. Dirbti metodiškai, studijuoti sayo darbą, nuolat 
tobulinti darbo techniką, ieškoti priemonių jam palengvinti, nu
sikratyti visom blogom tradicijom, —- turėtų būti svarbiausias 
modernios šeimininkės uždavinys. Darbą organizuojant tenka 
susidurti su nuovargio problema, o kadangi namai yra visų pir
mą poilsio ir ramybės, vieta.; kur nuvargę nuo dienos darbų Šri-

ä namų ruosos 
darbą tvarkyti

’*■ ■
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mos nariai galėtų pasisemti sau energijos ir naujų jėgų, tai ša
lia namų darbo organizavimo kiekvienai turėtų rūpėti ir klausi
mas, kaip padalinti arba bent sumažinti nuovargį. / 
Kas tikrai yra nuovargis? Iki šiol, rodos, niekas nėra davęs . 
tikslios nuovargio definicijos, taip pat ne visai aiškios ir jo prie
žastys. Tačiau mes visai gerai žinome jo padarinius: sumažėja 
noras dirbti ir jėgos. Mes žinome taip pat irpriemones nuovar
giui pašalinti, ir tai mums yra įdomiausia.

Kiek žmogus gali pavargti? Žinoma, esama labai daug 
įvairių žmonių, bet reikia vis dėlto pastebėti, kad nuovargis 
niekuomet neturėtų būti didesnis, negu toks, nuo kurio nebūtų 
galima per naktį pasilsėti. Jei mes iš ryto keliamės, norėdami 
pradėti gyventi naują dieną, tai aišku, kad mes dieną prieš tai 

nebuvome perdaug pavargę. Suprantama, visuomet atsiras 
žmonių, kurie iš ryto sunkiai keliasi/ ypač tam tikro amžiaus 
žmonės, o kai kurie ir per visą savo gyvenimą, bet tai bus išim
tys, kurios tik patvirtina taisyklę. Čia kalbėsime apie fizinį ir 
dvasinį nuovargį, nors nies visai gerai žinome, kad vieno ir 
kito priežastys ir padariniai mažai tesiskiria. Patyrinėsime da- . 
bar šiuo atžvilgiu mūsų dvidešimt keturias dienos valandas. Na
mai čia turės labai didelės reikšmės? Jei, pav~-4ndustrijoje ty
rinėjama nuovargio problema, tai klausimo išrilųnas yra be
veik negalimas/ nes nežinia, kiek nuvargęs darbininkas atėjo iš 

. namų į dirbtuvę/ Vadinasi, namų židinio problema labai glau
džiai susijusi su nuovargio problema.

Pastangos pašalinti nuovargį arba bent jį sumažinti susi
duria visų pirma su sveikatos klausimu,. Dideliausios reikšmės 
čia turės miegas, maistas ir apsirengimas.

Negalima visiems griežtai nustatyti tų pačių normų, bet 
tas, kuris niekuomet nepavargsta arba tas, kuris negali miegoti, 
turėtų kreiptis į gydytoją. Neužtenka, kad žmogus miega tam 
tikrą valandų skaičių. Miegąs tik tuomet bus poilsis, kai mie
gama be rūpesčių, be jaudinimos; niekas neturėtų trukdyti mie
gančiam: nei šviesa, nei šiluma ar šaltis/nei per sunkios ar šil
tos antklodės. Atsigulęs turėtų tuoj užmigti, ir eiti miegoti vi
suomet tuo pačiu laiku/ Nereikia įprasti vartytis lovoj be*mie- v 
go. Svarbu taip pat įprasti keltis visuomet tuo pačiu laiku. Ge
ra taip pat, jei galima, ilsėtis ir po pietų. Tur būt, niekas ne
moka tikrai suprasti, kiek daug reiškia ramus miegas, kaip tas, 
.kuris .kenčia nemigą, arba kuriam-darbas atima geriausią poil 
šio laiką — naktį. .

Lygiai svarbu tyrinėjant nuovargio priežaštis ir sveikas 
maistas. Ir per didelis ir per mažas maisto kiekis 
ginti žmogų. Taip , pat ir blogas valgių paruošimas bei sude
rinimas, nereguliarus valgymo laikas. Visos moterys supranta, 
kad namų ruošoje labai .didelį vaidmenį vaidina geras ir svei-

v

naktį
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kas maistas, bet jos daug rečiau stengiasi sau išsiaiškinti, ko
kio sąryšio esama tarp maisto ir nuovargio.

Beveik tą patį galima pasakyti ir apie apsirengirhą. ’ Lengvi 
rūbai kartais yra nemalonūs, bet ir per daug šilti ir sunkus yra 
dažnai nereikalingas balastas ir Varžo judesių laisvę. Taip pat 
be galo vargina ir nepatogus rūbai. ... ■ - ,

Visa tai labai veikia darbininko ir dvasią ir kūną. Gerai 
išmiegota naktis, sveikai ir skaniai paruošti pietūs, patogus, Šva
rūs, tinkami rūbai. — visa tai jau gali! pašalinti didelę nepasjten- / < 
kinimo dalį ir išblaškyti blogą nuotaiką. Labai lengva pašte-/’ 
bėti, kad nesuvaldomas ir -neišauklėtas vaikas dažniausiai yra „ ■ 
pavargęs vaikas. Jį nesunku nuraminti davus šiek tiek valgyti ;;
arba pakeitus jam drabužėlius, arba leidus jam kiek pamiegoti. "; ;
Bet ir suaugusius žmones visi tie dalykai nepaprastai veikia. V
Juk maudynės, švarūs skalbiniai, laikraštis, tikrai padaro: kaj|4; r 
tais stebuklus ir visai nuramina išvargusį, iš darbu grįžusį dį^ > 
bininką. Taip pat labai daug jėgų susitaupys šeimininkė j jėįZ: < 
ji laiką s nuo laiko darbo metu padarys bent visai trumpas per * 
traukas. ■ . *

Jau nebe naujas reikalavimas, kad moteris namų ruošoj 
dirbanti turi taip pat sutvarkyti savo darbą, kad jį galėtų at
likti iš dalies stovėdama, iš. dalies sėdėdama. Sunkius ir daug 
laiko reikalaujančius darbus turėtų-moteris atlikti sėdėdama, 
pav., skalbinius ar rūbus lyginti. Bendrai, tai yra vienas iš 
svarbiųjų dėsnių: sėdėti, kur tik yra galima! Moteris turėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kaip ji pati, laikosi darbo metu. Kiek
vieną-darbą dirbant žmogaus padėtis tur būti taisyklinga, pato
gi. Pav., rašant arba šiaip ką dirbant prie rašomojo stalo, ga
lima sėdėti tiesiai, arba susikūprinti, susilenkti. Pirmu atveju . 
dirbančio padėtis vra taisyklinga, jis ne taip greitai pavargsta, 
antru atveju sulinkę pečiai. įdubus krūtinė neleis jam ilgesnį 
laiką patogiai dirbti.

Akys pavargsta dėĮ per ryškios šviesos, dėl staigių kontra 
stų, ir čia namų šeimininkės uždavinys gerai išstudijuoti kam
barių apšvietimą. . - .

Ausis vargina triukšmas, nereikalingi aitrūs garsai, arba 
atvirkščiai, per tylus kalbėjimas, ypač, kai klausytojas turi 
įtempti ausis, kad ką nors išgirstų. Čia daug gali padėti rit
miški garsai, muzika.

Blogai sutvarkyti namai ir Šiaip jau netikę darbo įrankiai 
suerzina ir nuvargina. Čia ypač kenčia šeimininkė. Neaštrus 

■ peilis, sugedęs prosas, siuvamoji mašina, kuri sutraukia siūlus 
ir gadina medžiagą, — visa tai padaro patį darbą neįdomų, 
sunkų, nuvargina ir atima daug brangaus laiko.

Prieiname pamažu ir psichinio nuovargio klausimą. Jei 
įneš klaustųmėm savo pažįstamus, kaimynus, kas juos daugiau-
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šia vargina; tai išgirstume, für būt, kad.-visų didžiausias nuovar
gio kaltininkas; yra rūpesčiai. Jie kiekvieną iš mūsų daugiausia 
•tiųkamuęjaj nors jųpriežastys yra labat“įvairios. Čia tegali bū
ti vienas patarimas: stengtis, jei tik galima, pasalinti visus rū 

. pėsčius, o dėl tų, kurie nesiduoda taip lengvai stumiami į šalį, 
; reikia pasitarti su kitais, pasidalinti su artimaisiais, bet jų ne- 

slėpti; nes seniai žinoma pątarjė ,Pasidalinsi savo skausmais su 
kitu, turėsi tik jų pusę“ yra teisinga. Ypač reikia rūpintis nu
stumti į šalį visus rūpesčius prieš einant miegoti.

Psichinio nuovargio priežasčių yra ir daugybė kitų. Ne
sutikimai, barniai, vienodas nuobodus darbas, per didelis dar
bo kiekis, kai darbininkas ima nepasitikėti savo jėgomis, — iš
semia žmogaus jėgas, padaro jį nepatenkintą, piktą, atima norą 
dirbti, atima energiją ir gerą nusiteikimą. Visa tai ypač svarbu. 
namų šeimininkei, nes juk namai yra visų pirma poilsio vieta. 
Čia žmogus turėtų pasilsėti nuo visų rūpesčių, . užmiršti savo 
nemalonumus, rasti polisio ir savo dvasiai, ir kūnui. Šiame 
straipsnelyje^ tik trumpai -paliesti dalykai, į kuriuosreikėtų 
kreipti ypatingas dėmesys. Visų priemonių nuovargiui; paša- r 
linti nė negalima suminėti, — kiekviena namų šeimininkė, Šiuoį 
klausiniu susirūpinusi, mokės jų surasti. Nuo jos pareiną taip \ 
pat, orgamžųoti namų ruošos darbas, kad jis būtų įdomus^ įyai- . 
rus, nei jos pačios, nei kitų nevargintų ir neerzintų. Nuo jos , 
pareina nuteikti visus šeimos namus taip, kad jie vėl energingai* 
ir mielai pradėtų naujus dienos darbus.

Dažnai darbas pavargina dėl to, kad jis nėra pripažintas, 
ir pats darbą atlikęs nėra ir negali būti viešai žinomas. O žmo
gus paprastai to nori. Ir čia namų šeimininkei yra plati dirva 
veikti. Jaukioj namų atmosferoje galima^ išlyginti ir sušvel

ninti daugelį nemalonių 'įspūdžių. Ji turėtų atsiminti, kad tik 
tuomet reikią peikti, kai padaryta tikrai stambių klaidų. Bet 
čia peikimas turėtų būti apvilktas palankios kritikos rūbu. Tuo 
tarpu pagyrimas dar niekam nėra būvąs nemalonus. Priešingai, 
tai geriausia priemonė žmogui nuraminti ir paskatinti ateities 
<larf)UL 1

Bet lengviausias darbas vis dėlto bus tas, kurį mes atlie
kame mielai ir dirbame tiems žmonėms, kurie mums yra bran
gūs ar simpatiški. Čia glūdi -visokio darbo pasisekimo prieža7 
stis. Studijuodami nuovargį, jo priežastį ir būdus kovoti su 
juo, turėsime surasti ir priemonių pašalinti iŠ mūsų gyvenimo 
visam tam, kas yra nereikalinga, kad turėtume daugiau laiko 
paskirti tiems darbams, kurie yra naudingi ir kuriuos mes ypa
tingai esame pamėgę.
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STUDENČIŲ AT-KIŲ POSĖDIS- Mergaičių ateitininkių 
judėjime laikas nuo laiko pasireiškia nauji žygiai. Mes pame
name mišriąsias kuopeles ir paskum jų persiorganizavimą į atski
rasberniukų ir mergaičių kuopeles. Tai moksleivijos tarpe. 
Mergaičių studenčių tarpe šia kryptimi irgi eita į priekį. Kada 
pilnai sustiprėjo ir išsiplėtė studenčių ateitininkių8 draugovės, 
atsirado visoms mergaičiudraugovėms bendrų, bet skirtingų nuo 

——-vyriškosios ateitrömkiios, reikalu Gal aktualiausias reikalas 
Tais reikalais rūpina

. - LH* I 1 ' '   . ■ - - - - ■ ” j’ —- -----

—vyriškosios ateitrömkijos, reikalų Gal 
buvo „Naujosios Vaidilutės“ globojimas, 
tis sudaryta stud. At-kių taryba.

Šiais metais, rugsėjo mėn. 26—27 d., Kaune įvykusioje stud. 
at-kų s-gos metinėj konferencijoje rugsėjo m. 26 d. įvyko atski
ras tudenčių ateitininkių posėdis svarbiems ir aktualiems klau
simams aptarti ir nustatyti veikimo gaires. Tai pirmas studentu 
ateitininkų konferencijose toks posėdis.

Posėdį atidaro sąjungos v-bos sekretorė stud. J. Pet
rauskaitė, kviesdama į prezidiumą stud. E. Masiliūnaitę, stud, 
O. Dockevičiūtę ir stud. J. Drungaitę. — Po trumpų sveikinimų, 
išreikštų moterų katalikių, pavasarininkių, ateitininkių tarybos ir 

. vyriausio moterų katalikių Sekretariate vardu, ponia Ladygienė 
skaitė paskaitą tema: „Moterų judėjimo prasmė ir jo ateities 
kelias“ (žiūrėk 402 puslapis). Po to sekė „Naujosios Vaidilutės“

* ■ • . * • ___

redakcijos ir administracijos pranešimai: „Naujoji Vaidilutė“ 
(perreformuota taip, kad dabar taikoma platesniam skaitytojų 
ratui, t. y. nepaliekant moksleivių, taikomasi ypač studenčių ir 
sendraugių reikalams). Posėdį baigiant, trečiasis prezidiumo 
narys, stud. J Drungaitė. pasakė trumpą uždarymo kalbą. Ji 
pažymėjo, kad šiame posėdy nustatytos tolimesnio veikimo gai
rės primena studentėms ir įpareigoja jas kiek galima remti mo
terų katalikių, ir pavasarininkių veikimą, taip pat remti visais ga
limais būdais katalikišką moteriškąją spaudą. Nors tai esąs 
lengvas uždavinys prie dabartinių aplinkybių ir kliudimų, 
reikia ištverti kovoje už šventus idealus. Šioje kultūrinėje 

. voje gali būti išmušti iš rankų visi kultūros ginklai: spauda
ganizacija, žodis, tik niekas neįstengs išplėšti moralinio ginklo, 
kuris pasireiškia savo kūno reikalų paneigimu, visišku savęs atsi
žadėjimu, pasiaukojimu. Posėdis baigtas ateitininku himnui J.

ne- 
bet 
ko- 
or-
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NAUJI!UŽSIMOJIMŲ 'ANGOJ, Gražūs prisiminimai žmo
gų visados džiugina ir duoda naujų jėgų gyvenimo kovą kovoti ir 
drąsiai eit prie laimėjimo. ;

Šios vasaros atostogos giedrininkėms nebuvo vien poilsio 
ir nerūpestingo džiaugsmo laikotarpis. Savo paskutiniam prieš 
vasaros atostogas sus-me jos pasižadėjo, kiek kuri galės, dirbti 
visuomenėj savo brangiųjų draugų pav-kų ir kat. moterų tarpe. 
Pažadėjo ir tą savo pažadą vainikavo darbais. Tiesa, tie jų dar 
bai dažnai buvo kuklūs ir tylūs, bet vis dėlto jie buvo gana reikš
mingi ir svarūs, ir todėl pakankamai įrodė, kad darbo esmė ir 
pasisekimas glūdi ne vien gražiuose ir oratoriškai skamban
čiuose žodžiuose, bet daugiau kuklučiam, nuoširdžiam ir tyliam 
pasiaukojimo darbe. 0 šią vasarą darbo buvo daug. Daugiau, 
negu kitados. Todėl giedrininkės ir stvėrėsi jo su visu savo en
tuziazmų ir, reikia pėsgkiįti, padarė gana daug. Savo darbu jos 
žymiai prisidėjoprie Ji^idies sąmoninimo, aukštesnio dvasios 
gyvenimo supratimo į

Po saulėtų vasaros” atostogų giedrininkės vėl grįžo į Alma 
Mater tęsti ir naujai pradėti studijas. Grįžo jos ne išsisėmusios 
ir išsiblaškiusias,, bet dar naujų užsimojimų, energijos, gyveni
mo prityrimo kupinos-ir pasiryžusios dirbt ir vanikuot savo dar 
bąiaimejimäis. į' ;Jos tą ’rimtaį pasiryžo ir ištesės. Garbingoj 
kovoj garbinga koyot.į. ÄÖvot už aukštus- idealus, už kataliky- 

^ b^ y^a mūsų švebtk ir ^garbinga pareiga.
Sunkiausia yra žmogui! pačiam save pažinti ir patį save 

nugalėti. Kas nebuvo geru kareiviu, tas niekad negalės būti ir 
gerb vadų. Tą gerai ^ilpratiisios, giedrininkės šiais metais ir 
ryžtaši - jdar daugiau ^gilintis į save, tobulinti savo asmenybę, 
siekti dvasios kultūros ir artėti prie, aukščiausia prasme supras 
to, moteriškumo idealo^ Tam tikslui šiais metais jos pasiryžu
sios sutvarkyti savo Dr-ve disciplinos, susiklausymo ir draųgiš- 
kumo pagrindais.

"■ - ‘ *“,fc- ’ ’ . ,

Gyvenamasis momentas visada yra svarbus. Svarbus jis 
ir dabar. Dabartiniu laiku nedirbt visuomenėj yra tas pats, kaip 
dėti sari ant kaklo virvę; Dėl to „Giedros“ Dr-vė visa in cor
pore žada būti ten, kur jos pajėgos, prityrimas ir gabumai bus 
reikalingi.

Šių metų Draugovės Valdybą sudaro f E Balčiūnaitė, K Vil
kaitė, V. Melaikytė, Z. Gogelytė ir Kl. Jakūbonytė.

B-tė.

K. V. C. KONFERENCIJA, įvykusi Š. m. spalių mėn. 6—9 
dienomis Kaune, sąryšy su socialine savaite, iškėlė aktualių ir 
moteriškajam pasauliui klausimų. Pažymėtina kun. Dr. Igno 
Česaičio paskaita Enciklika apie šeimą „Casti connubii“, kurios
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svarbiausios mintys: enc. „Casti connubii“ ypač eina prie šian
dien plintančių sistemų ir smerkia ydas, temdančias moterystės 
šventumą. Šiandien antikoncepcinės praktikos palengva įsigy
vena į mūsų papročius. Kokia jėga gali išlaikyti tėvų ištiki
mybę, jei moterystė tevertinama lytinio džiūgavimo atžvilgiu?!

Krikščioniškoji doktrina sako: aukštyn širdis! ;,Kas nori 
suprasti Kristų, turi suprasti kryžiaus prasmę“ (Dr. W. Spael). 
Kiekvienas veiksmas, nesiekiąs jam prigimties nustatyto tikslo., 
yra priešingas protui. Seksualinio veiksmo tikslas yra palai k \ - 
mas žmonių giminės. Sis tikslas yra pirmaeilis. „Kadangi mo
terystės aktafi savo prigimtimi yra skirtas vaikams gimdyti, tie, 

Jknrie jį vykdydami, tyčia steng'iasi atimti iš jo jėgą ir galią, vei
kią prieš gamtą. Jie dirba gėdingą ir iš esmės nedorą darbą“. 
(Enc.).

„Kiekviena freventyvinė praktika, daranti veiksmus nevai 
singus, iš esmės, yra bloga ir didelis nusikaltimas.“

Pažymėtina taip pat kun. Dr. Ūsorio paskaita: „Katalikų 
akcija ir šeima“. Taip pat svarbus nutarimas visokiais galimais 
būdais remti moterų katalikių organizacijas.

Iš kitų nutarimų bene svarbiausias ir aktualiausias mo
mento klausimas — katalikiško universiteto steigimas, kurį iš
šaukė Teologijos-Filosofijos fakulteto reforma^privertusi susi
rūpinti katalikiškojo mokslo ateitimi. Dr. K. Pakšto skaityta 
paskaita „Katalikai ir aukštosios mokyklos“ davė progos pa
žvelgti, kaip tarpsta ir klesti aukštosios katalikų mokslo įstaigos 
užsieny ir kaip būtų galima jas realizuoti pas mus Lietuvoje. 
Konferencijos dalyviai entuziaztingais nutarimais _ parėmė pa-, 
skaito j pareikštas mintis. Pakilusią nuotaiką stiprino per visą 
konferenciją gausiai plaukiančios katalikų akcijai (universiteto 
steigimui) aukos.

Karo cenzūros leista.

Mieloms idėjos draugėms Marciutei, Onytei^ Marytei 
ir Barbutei Gražytėms, mirus jų brangiam dėdei, Taurag
nų klebonui Žižiui, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Redaguoja J. Tverskaitė
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