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J. Drungaitė

ZiteriäT' ■'
• * *. - t ? . ‘ . ’ ’ • *

Naktis, o näudu taip aukštai 
iškilome i kurčią erdvę. .
Tik vėjas dūzgia

. / ir po klonius sugūžę tvenkiąs žiburiai-..

Ne, tai ne miestai dega,
~ tik švyti vilnys* ežerų, 

plūduoja tik lelijos baltos, 
tik ilgas, ilgas ugnies kėlias 
nutyso į svajonių kraštu 

. - _ Ir tu vėl pradedi sakyti,
~ tu vėl, kaip vakar man sakai:

„ Vidur dieniu tyla.
Liūliuoja tik įkaitęs liūnas 
užburti vandenai 
Ir mudu paliūniais.
Mes buvom dviese

- Iš laivo link s t am į gelmes— 
bedugnės paslaptingo lango.

~~~ Rankas į baltus žiedus tiesiam...“

Kalbi, o man ugnis, 
ugnis man tavo žodžiai. .
Gyva liepsna man gyslomis nubėga. i.
Žinau ir aš tokias pakrantes,.
Žinau toli... 4
Baltį žiedai bangose užmigdyti

- ir gelmės tokios skaidrios..^

v Tik man, lyg pakeleivei paukštei, 
jkada-sparnais sūriųjų vandenų ragauna, 

nei tųjų gelmių, nei žiedų
L jau niekad, niekad nematyti. ----- -
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. Tarp kryžiaus ir pušies ■ : \ • 7/

•> ■ ■’ ’’ ■' •- ■ .■ .. •/' . ...

. f f . ’. . ' • • . . .. ” -t. • ’ C* ‘ • ... ’ * \. b , •

- ‘ ' , 0 tu, jaunas jaunuti, mano jaunikaiti! \
A , A r . •. . ■ ■ ' ■ ■’ " - . • • j ' •

. Aš pavogsiu tave, nors tu verktum kaip vaikas, 
Aš pavergsiu tave — nė pats nepajusi, <

■ . • ’ ■ • • ’ *V ‘ •*'..*■* • 4 f. 1 . ’ .

Aš nupirksiu tave tavo pačio auka!
ii

... fi** • . • ■ •• ■ C , " ‘ ‘ '

Į mano vienišą buitį/įsibrovė kryžius —
Pro abudu langu, dairos kambary, kaip savas:
Kas rytas žadina laiku į darbą kelti,
Kas vakaras užnuodina išvardintas mintis
Nerimti ir blaškytis tarp dangaus ir pragaro, 

<0 naktį nepamirštamais sapnais kankina. \
■ Tik "- kietas, šaltas jis. ir amžinai vienų vienodas.

‘ . 1 • ■' . ■ . 5 • ■

Ties kairiuoju langu dar viena vienintelė pušis, x
Įaugusi juodoms šaknims į purvo žemę.
Ji— man arčiau. Tik spygliai, tartum plieno ietys, 
Sužeisti žaizdomis — skausmu sugelti gali.
Ji liūdi čia viena, kaip motina palaidojus vaikus— 
Rods, kenčia su maninpdrauge'raūs žemiškąją dalį, 
Rodš, virpina^įi^M^yvySės s°ptiliai ;

' ?■ II ■ / ■ . ■ .

Dūšioje badas kaktusais* pražydq._^ —
Kraunu kortų krūvą — ką hian pasakys?
Nieks mano džiaugsino šiandien nepavydi — 
Prie medinių vartų verkia ilgesys.

• * ’ • . • , . • ’ , ; . * o . ' e

Kas, kad kasdieną tu mano akyse: ,
Tau dar neparūpo svetimärmalda:
Kas, kad svajonę viltim ikaišy si u:
Žiemą nepražydi rožės niekada!

V . ' ■ . ' ' • • ■

4 • . - ■■ . ■ ■ - • . f'
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Viską, oi, viską Šiandien pažadėčiau
Už tavo jaunystę — širdies plakimus!
O, kad praeitum kartą nors netyčia .
Pro gedulo mano vienišus namus! *
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Veltai šį vakarą rymo pušis ta vienintelė —
Kryžius prie kampo Šventoriaus—pas mane svečių neįleis,
Jis grąso ir meldžia mane:

=—Eik Šen, atgailoki prie balto akmens!
* ■ ' ?" ? —f v •.;LTik čia tavo siela per amžius gyvens.

— Gana tau beprotiško jausmo virpėjimuos . ’
Tirpti, kaip jūros paviršiuj puta!
Gana tau ilgėtis plazdenimo vėjo, nes
Žemiška meilė — dievų neverta! ;

— Viendienių žadėjimų pilnos turgavietės:
Šiandien pagarbinęs, vergu maldavęs,
Gal ryt į tave numes akmenį pirmas^ - 
Pergreit. mėlynsparniai jaunystes^drugeliai, 
Degančios žvakės liepsnojimu žavitės! .'

IV

Ir taip aš kasdieną vis ištariu pažadą: ne! bus ganą!
Ir kryžiui ant kietojo pamato širdį ir nuodėmes kloju; 
Bet ligšioliai diena nė viena
Man audra nerimti ir nuodėme deginti dat nenustojo!

■■ ; JVėlė : Mazdlaitė . -

Baltos 'alėjos
’ ■ ■ ■ . . ' ' . ’9 I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ’ . ’

Baltos alėjos į tolį plečias,
Baltų alėjų nelanko svečias4 ; ;
Ęažkas išėjo taku žvyrėta, 
Širdies akimis toli lydėtas. > . < s •

*■ • ■ • ■ . . • ‘ . .

. .... Baltos alėjos—^ Vardas kažkokis. 
Saulėtos akys, ugninis juokas 
Širdis užmirštį jų nesuspėjo, 

. Tarp tų alėjų, baltų alėjų.
- ■ ’ ‘g • ’ ‘

■ ' ‘ ' ' / e. -

! ’ • _ • ’ - ‘ 

Širdis palaužtą svajoja mirtį. .
Čia kur gyveno čia trokšta mirti. 
Užkaskit širdį baltoj alėjoj — : 
Ji ten džiūgavo, ji ten kentėjo.

4
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Uosto duktė

II

, 7 Jean Mauclėre

Lijo. Bet tai nebuvo tas gaivinantis Toulon‘o lietus, kuris pri 
pildydavorazėlų ir mėtų kvapais Faron kalno apylinkes. Uo
sto įgula jautė šiandien tą šiurpų šiaurės lietų, kuriš buvo tiek ne- 
malonus ir grąsus, tartum vokiečių kerštas7 Sunkūslietaus lašai 
ant Klaipėdos namų fasadų audė tankų tinklą, o apie laivą jie 
sudarė didėles bangas, kurios šniokšdamos dingdavo^ "

Laivo komendanto svajonė buvo padarytilaivo r gyveni- . 
mą panašųįžemės gyvenimą. Vyriausioji inspekcija jautė 
blogą šio ryto orą. Šiandien ji užėmė vietą batarejoj, kur bu
vo jaukiau, negu šlapti ant tilto. Ponas <įe Fontraillesį lydi
mas savo karininkų ir puskarininkų, praaidė jus pirmam var
peliui, pasirodė ant laivo^ Nuo jo žvilgsnio sunkų būdavo net 
mažiausį dalyką paslėpti. Paskui, komendantui pasitraukus? 
pasigirdo įvairioms kuopoms duodama komanda:

— Praeiti po 41 Dešinėn, pirmyn žengte marš!
Ir visa eilė Lizerako kulkosvaidininkų, Mäutrissarfo me

chanikų ir Vorcy pėstininkų, nepaisydami lietaus, pūškuodami 
žingsniavo, o lietutis, nesaigailėdamas, juos plakę; Nors ir ne
labai malonaus manevro dalyviai, suvargę, sušlapę, bet paten
kinti grįžo į savo vietas, nes juoslydėjo virtinės viršininkų pa
gyrimų, jie pasiliko ištikimi senoms tradicijoms.

Lizerakas, grįžęs savo gūžtelėn, persirengė ir pažiūrėjo 
pro savo apvalųjį langelį, kuris, deją, jam nieko įdomaus 
netiekė. Sekantis laivelis, kuris žada greit išplaukt, mažai 
teturės keliautojų, kaip pranešė prabėgdamas vienas jūri
ninkas. Gerardas pasiėmė laiškinį popierį ir, atsisėdęs prie to
kio pat dydžio stalo, pradėjo rašyti tėvams laišką. Ar, tai buvo 
malonumas? Oi, ne! greičiau brangi pareiga.

' Jaunuolis pasakojo daugybę įvairiausių nuotykių. Nore* 
jo, kad jo laiškai prajuokintų seselę Antutę, todėl jis vaizdingai 
rašė apie MautrissarVo lėtumą, Rouyėraz‘0 originalumus ir - 
manijhs ir Gallier juokus, kurie paprastai išjudindavo visą įgu- ~~ 
lą, ir buvo didžiausias įgulos gyvenimu linksmumo šaltinis. Pa- 

. galiau, paskaitęs paskutinį meilės ir susirūpinimo kupiną moti
nos laišką, tęsė toliau: '

7 „Brangioji motute, tu taip rūpinies^ta jūrininkų vienuma, 
kuri tau atrodo, kaip didžiausias mūsų priešas. Bet jūrą mes~—
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, visi labiausiaibranginame ir, kartais esame pasiruošę, net gy- 
■j yybęjai aukoti. • Aę- tai ne geriausia mūsų draugė? Belo,mes 

turime Ir Jutų draugų.
? Tiesa, nuobodulis mus retkarčiais aplanko, bet tavtf su- 

nųs rado Klaipėdoje, ar gal Dievas jam pasiuntė, lorenietį, kurį ka- : 
ras atskyrė nuo tėvynės ir padarė iš jo. Kuršių Marių žvejų. Ma
no tautiečių laivelis viliojamanelabiau, negu prašmatniosios Klai
pėdos pasilinksminimo vietos, kur iiįKlaipėdojetaippatneper dau

ieJabiau, negu prašmatniosios Kląi-

m e pusiau prancūziškame, jau stipriai suliėtuvėjusiame lizde
lyje; išgeriu arbatos stiklinę, pakalbu prancūziškai apie Pran- 

' cūziją su žvejo žmona ir jos sesute—maža, vikria ir įdomia geb 
tonpläuke audėjėle. Taip, Antute, čia audžiamos drobės... Sa
votiškas šis kraštas!“

Tai parašęs jaunasis kapitonas vėl dirstelėjo pro apskritąjį 
langelį, kiek parymojęs nusprendė, kad tas kraštas tikrai>gana pa
prastas. Be nuotaikos, keliais žodžiais jis užbaigė laišku. Pas- _ 
kui nuėjo pasižiūrėti, ką veikia draugais pasiklausyt Gallier kre
čiamų juokų ir patikrint, ar yra atėjęs „Fantasto“, kurį dažnai - 

. mėgsta nučiupti daktaras Lambrecies. . 
Tą paskutinį gegužės rytą saulė bėrė ugninius spindulius į ~ 

jūros paviršių ir kartu puošė Jevos kalnelį. Toki spinduliai 
žaidė Juodkrantės pakraščiais. Vienas iš tų spindulių, prasi- 

~ skverbęs pro langų stiklus ir gėles, pataikė į Meilytės kambarį
ir ją pažadino. Jį jam nusišypsojo ir skubėdama ruošėsi eiti —- 
bažnyčion. Tam reikėjo ne mažai laiko, kelias buvo nė trum- 
pas, nes Juodkrantėj nėra bažnyčios.

Nuo 1772—1915 m. Lietuvą valdė rusai. Jie kovojo su 
katalikybe, kuri bent, kiek palaikė tautinį susipratimą. Mas
kvos-ortodoksai džiaugės bažnyčių žlugimu, o apie naujus mal
dos namus nė kalbos negalėjo būti, nes jiems statyti leidimus 
duodavo tik caräs^ Klaipėdos kraštas ligi 1919 metų priklau- : 
sė Vokietijai, todėl tikybiniu atžvilgiu jis taip pat nukentėjo, 
nes valdovai buvo protestantai. Nuo Virbaliaųs ligi Gryvos 
bažnyčios yra 20^25 klm., tai jau ne trumpa kelionė. ^Šeimo- 

ginanti..<? . . . “ . ■— ---------------------- -- ______ . . . ■ ■

Juodkrantę puošia maža, kukli protestantų ^bažnytėlė. 
Klaipėda tūri katalikų bažnyčią ir savo pamaldas; Juodkran- 
tiečiai ir jon eina. Vyrai dažniausiai važiuoja dviračiaįs^n mo
terys iš keliii namų-'.susideda“ir pasikinkiusios porą arklių t^di^ 
deiius ratiis, važiuoja bažnyčion.

7
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Šiandien buvo Meilytės eile važiuoti į Klaipėdą. Lietuva 
kukliu ją karas nuskriaudė! Tamsūs žakietėlis, paprasta skare
lė — ar to nepakanka nuolat persekiojamos tautos dukterims? 
Jos prasikalsta: jei meldžias iš senelių maldaknygių, — tai ar 
jos privalo puoštis? Meilytė būdavo visuomet tvarkingai apsi
rengusi, bet šiandien; kai pavasario saulutė taip šypsojosi ir 

..... kai jos širdy buvo viltis sutikti Klaipėdoje prancūzą, ji nutarė 
-pn^ipunŠfi _ ~-■'... ■ 1 / ' •' ■ •. '; . ; / ■

Ant baltos^Jlgom rankovėm bluzelės ji užsivilko juodą 
aksomo kikliką, išsiuvinėtą -auksu.’ Jos sijonėlis buvo trispal
vis languotas: prie to sijonėlio ji užsidėjo juodo šilko priejuostę. 
Apsiavė juodais bateliais, galvą papuošė gėlių rašto šilkine ska
rele, iš po kurios truputį_matės geltonos garbanos. Dešinį jos 
petį puošė tautiški kaspinai — tai būtinas tautiškų rūbų prie
das. Nepamiršo užsidėti ir gintaro karolių, kuriais aną kartą 
taip gėrėjosi ponas Lizerakas. Meilytė gražiai atrodė ir ne vie
nas, atitraukęs nuo maldaknygės akis, manė matąs prieš save 
mažą šventąją. ~

Pasibaigus pamaldoms Meilytė išėjo. Jos širdis smarkiai 
plakė. Jikažką pastebėjo... Tai kapitonas, linksmai su kitu 
kalbėdamas artinosi. Tai ponas Lizerakas! Ji nukaito. Ar - 
jis ją pamatys? Ką pamanys apie puikų jos rūbą? Bijoda-
ma, kad jis nepastebėtų jos susijaudinimo, jaunoji mergelė
dingo minioj, bet ji norėjo jį pamatyti. Iš tikrųjų jai šiandien
nerūpėjo skaisti pavasario saulutė, nei minia, kuri ja žavėjosi.

, v , - m, r • • • t

Jos mintys skrajojo, veltui ji stengėsi jas sugauti. Galop ją vi
sai išblaškė pažįstamas skardus balsas:

—- Tai Megnino žmonos sesuo! Kaip netikėtai!
Gerardasjąsupažindino:
— Prezidente, tai mano malonioji Kuršių draugė, lorenie- 

Čio, apie kurį jums pasakojau, žmonos sesuo.
— Panelė....
Tas žįlančiais ūsais ir nuoširdžiomis akimis prezidentas 

darė tėviško įspūdžio. įsidrąsinusi mažoji lietuvė jį pasveikino. 
Lizerakas ja gėrėjosi.

. Prezidente, är matėt kada puošnesnius rūbus, ir dar taip
1 puikiai juos dėvinčią! _ - '

Toks pagyrimas vertė kukliąją Meilytę nurausti. Ji me- ~
• tė Gerardui priekaišto žvilgsnį. Bet šis tolia u lęsėjuokauda-- - ..

/ — Kaip gyvena MegnInas? Jūs jam pranešit.,
Meilytė nesiipFafo. ką turinti savo švogeriui pasakyti.

- Norėdama nugalėti išsiblaškymą, -ji dėjo visas pastangas, kad 
suprastų tuos svetimos kalbos žodžius, bet deja, ji .jų šiandien 
nesuprato.

. v • ■ . ‘
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Net namo grįžtant ratų bildėjimas neįšvaikė Meilytės sva
jonių. Perdaug pilna jųjbuvo galvą ir širdis! Mergaitė jautė, 
kaip žavėjo ją tos svajonės ir Švietė gegužės saule. Grįžusi na^ 
mo ji užsidarė kambary su savo neramia mintim.

• * - * " . • • ‘ . ____ ‘

Meilytės kambarėlio sienas puošė jos^pačioš austi, Įdomių 
raštų kilimai;? medinės lubos stropiai išpuoštos, puikiai atrodo!

Hdaryti, vieni vidun, kiti dar-
M-' ■ ' - ■ ‘a • > IT*želin, kuriame žaliuoja rūtos

lova, Garbingoje vietoje pakabinta Vilniaus „Aušros Vartų“.
Dievo Motinos paveikslas. ■

- Meilytės kambarys visuomet buvo jos mylimoji Spriegiau-

dyje. / ... .,.i::
Dabar ji jau pradėjo suprasti. Ji mylį Gerardą! Tai tie- >• 

siog neįtikėtina! Jos širdis taip sudvasėjo, kad ji kūno visai ’ 
nebejaučia. Pirmąjį meilės prabudimą lydi, ekstazė: .Tai tūk 
stančio ir vienos nakties puikusis princas, gražią pavasario die 
ną pasiėmė sau širdį, kuri jam paskirta. - \ ’

Meilytė šypsojosi savo sVajdnėins. J'
— Aš myliu, — galvoja ji, — gražiausi, vertingiausi, to

limų vakarų atėjūną ir jo puikiąją šalį... . ■
‘ ' ■ * . ► ■ . I , • . .

Ji nutilo. Juo jis didesnis, juo jįJaučiasi menkesnė ir 
kuklesnė. Iš tikrųjų, ar galimas daiktas, kad tas karininkas ją 
pamiltų? Ar jis svetimos šalies moteriai tik* vienu nuoširdumu 
leis užkariauti savo širdį? : ?

Šiurpas ją perėmė, tartum, jai realybė būtų priminusi tos 
meilės trapumą.

Bet ji visa buvo pilna džiaugsmo, jos širdis pradėjo iŠ lai- 
^xmės dainuoti. Aš jį mylių, “ džiaugdamosi kartoja ji, —ar 

'man svarbu, kad jis tuo pat mokėtų? Aš jkm esu ^tik įdomi 
moteris.. Gal būt... Bet tai nė kiek man nekliudo tik jį vieną 
teturėti, ir vien tik apie jį svajoti... Argi jo širdis negalėtų ma
nęs pamilti? .. Jeigu reiks, aš mokėsiu sielos gilumoje paslėpti 
tą meilę taip, kaip slepiamos nuo nereikalingų akių brangeny-_

Meilytė sunkiai atšidūšoTAf~ ilgai ji turės- save meilę slėp-^ _ 
nikė jos sjvaistu veida, bet tuoj viltis jį 

__  Tą jaus
mą ji norėtų išrautų iš širdies, bet nepa jėgs jn išnaikinti, Grei- j 
čiau ’ ji. pultų į šaltas Baltijos bangas, negu... Kada dabar jis 
ateis? Kada ji galės jausti arti savęs tą protingą, malonią šir-

- d į, kuriai taip malonu būtų pasiaukoti?... j

Ii? Liūdesio šešėlis apn
 nušvietė. Kas^gt žino, ką atneša ateitis? Ji mylėjo..^ „

ę>

t
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Meilytėpakilo kupina energijos. Taip, ateis diena, kada ji
\; ^qpasįąč&0s Gerardo laimei. Bet kaip? Mergaitė to nežino ir dar 

nenori žinoti, juk malonu laukti nežinomų pasiaukojimų. ■ /
Ji atsistojo tarpdury susižavėjusi,; nustebusi. Saulė bėrė 

savo malonius spindulius, oras buvo pilnas aukso dulkių, viskas 
žibėjo. Medžiai linguoja šakas, skleisdami savo malonų kvapą; 
gėlės šypsos, bitelės zirzia, medy gegutė kukuoja.

- Šiandien Meilvtei viskas atrodo nepaprasta, ir ii, sudėjus 
rankas, sušuko:

— O, kaip visa tai puiku ! M. T.
- < (b. d.i. ' : . č.z.,--

*

■ c

«

f-

Šventoji Katarina Šen nietė
e - " • * ,

. • ' • • V/ • ■ • • ' . ' ' ■ ■ ; —A

Selma Lagerlöf ' . ■
*. * z

Ypatingiausi Sennos narnai tai tie, kuriuose gyveno -švėn- 
toji Katarina, Tai labai senoviški namai su daugybe mažų kam
barėlių, kuriuose dabar įrengtos koplytėlės. Šventos Katarinos 
dieną, balandžio mėnesy, maldininkų minios su lelijų puokšte- 

_ mis vis eina ir eina, nuo pat ryto. Visi namai pakvipę gėlė
mis ir smilkalais.

Kiekvienas naujai įėjęs nusistebi: visa Čia itröäö taip, 
tarytum mažutė Šventoji vakar tebūtų mirusi, o tie žmonės su
sirinkę į šermenis, ir ne tik yra ją matę, bet ir gerai pasižinę.

Kažin ar ji mirė? Jei būtų mirusi, visur matytum aša
ras, girdėtum raudas, tuo tarpu čia' ramu ir giedra. Labiau at
rodo, kad mylimoji dukra ištekėjo ir paliko tėvų namus.

V 7 Ir ne tik jos namuose minima ta graudi šventė, Visa gat- 
\ vė ją mini. Namai apkaišyti žolynais, iš langų nusidriekę gė- 
\ lių vainikai, prieangiuose, ties laiptais, taip pat pilna gėlių.
.Nesinori tikėti, kad jinai.mirė ir^tai^prieš penkis šimtus

\ mėtų. Ne, tikriausiai ji ištekėjo ir išvažiavo į tolimą kraštą, iš 
kurio negreit tesu grįš, o gal ir visai nebegrįš.

Senelės vaikštinėja po1 namus ir žiūri jos palikimą. Žiūri
— -^atsidėjusios.-Ir-pradedi dvejoti, ar tik nėra jos mačiusios Švento

sios, kaip tik šitais rūbais vilkinčios,' ar štai anuo šydu apsigau
busios. Atėjusios į kambarį, kuriame ji gyveno, viena papasa
koja,--kad šventoji1 niekaip-negąlėjusi4šinokti^šytflrTffiai^ra^^~ 
dėjusi rašyti — nereikėjo jokio mokslo.

— 0, tik pažiūrėkit, kokia aiški, graži rašysena, — rodo < 
kitoms. ■'■

' ’ ■ I 6 6^. i ’ “ ' ' _ . ’■ ' • ’ . . . ’■ . ’ * ■

*?*
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Senutės sunkiai atsiduso: „Ak; Dieve, ir jos nebėi’a, ji ne
begrįš ir nėra kas rūpintųsi mumis paliegėliais“.

Senutės bučiavo jos paveikslą ir ėmės iš jos puokščių gėlelę 
atminimui. Tai, jos nębęsielvartauja dėl persiskyrimo, tik rū- 

_ pinas, kad josios atminimas neišdiltų iš jų Širdžių.
Štai sienose paveikslai. Visas jos gyvenimas. Antai ji nu- 

šikerpa .plaukūs, kad joks vyriškis jos nepamiltų ir nepanorėtų 
vesti. Oi, kiek jai teko .už tai kentėti. Šiurpu prisiminus, kaip

* motina ją kankino. Miegoti liepė priemenėj, ant akmeninių 
grindų, badu marino, gero žodžio nedavė. Ir visa tai už tuos 
nukirptus plaukus. Bet kas gi bebuvo jai daryti—ji nenorėjo kito 
sužadėtinio, norėjo likti ištikima Kristui, o tėvai vertė ją eiti už vy- 

_ ro. 0 štai ji klūpoy meldžias, nejučiom įeina tėvas ir mato skrai
dantį ties jos galva baltutėlį balandį. O vėl čia ji meldžias Pa
nelėsŠvenčiausios koplyčioj. Švenčiausioji Panelė pasilenkia 
ir paduoda jai Kūdikėlį palaikyti Kokiu nežemišku džiaugs
mu spindi jos veidas! ~ .

Tat ar ji mirė? Viši jau aiškiai mato, kad sužadėtinis ją 
išsivežė. Bet kaip galėjo jis būti toksai kietaširdis: išsivežė, 
nors matė, kaip liūdi jie visi skirdamiesi su ja.

^Jįąnau^seT-kpplytėlėse, ištisą dieną laikomos mišios, žmo- 
^.-^^^^ffis^eldžias, gieda, prašo jos užtarimo. \

Visi atmena, kokia pamaldi ir labdaringa ji buvo. Sen
uos pavargėliai žino, kad šiandien jos vestuvių diena ir jos na
muose stalai užversti duonos kepalais. /Visa tai jiems. Gau
sesnės išmaldos ir pati nebūtų galėjusi duoti.

Net nuostabu, kaip ją visi myli. Tie senoviški namai, 
jos paveikslai, senelių, pavargėlių meilė jos atminimui neduo- .

— da išdilti. ' • ■
Ne vienas tą dieną susimąsto, kokia gi ji buvusi, ar iš tie

sų jf buvo Kristaus sužadėtinė ir negalėjo nieko pamilti? Ir 
prisimena žmonės seną, seną graudų pasakojimą. Juo ilgiau 
būni jos namuose, klausaisi tylutėlių iš širdies plaukiančių bab 
sų, matai eilių eiles maldinamų pavargėliby juo labiau tas pa
sakojimas užvaldo jsielą. Ö buvo tai šitaip.

Nikolo fungo, Jaunas riteris iš Perudžijos, dažnai atva
žiuodavo į Senną arklių lenktynių žiūrėti.^ Netrukus jis paste
bėjo, kad Senna turėjo menką valdžią. Todėl visur, ar tai per 

_ puotą pas kokj didžiaturtį. aė smuklėj, jis kalbėjo, kad žmonės 
turėtų sukilti prieš senioriją. ”

/_  Nesenai tepaėmusi valdžią, seniorija nebuvo pakankamai
įsigalėjusi ir negalėjo leisti, kad tas atėjūnasiš Perudžijoš kur- 
stytų prieš ją žmones. Todėl liepė jį suimti, tuojau pat teisė ir 
pasmerkė mirti. ~ Tuo tarpu, iki visa bus parengta, įmetė jį i 
kalėjimą, į Palaeeo Publiko požemį.
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Iš karto Nikolo Fungo negalėjo tuo tikėti. Tai rytoj jis 
nebedėyės puikiais šilkų ir aksomo rūbais, nęjuosės aukso dir
žu irjtiemūves strauso plunksnomis kaišytu biretu, o sužavėti 
mergelių žvilgsniai nenųlydės jo išdidžiai praeinančio pro Šalį?

Tarsi bedugnė atsivėrė jam po kojų, kai jis tai suprato ir 
prisiminė^ kad jau niekad neužsės ant puikaus žirgo, kurį šian
dien nusipirko. Jis pa'sišaukė tarnų ir jam liepė pasakyti ^senio- 
rijos nariams, kad jis negali mirti. Juk dar tiek darbų jis turi 
atlikti. .Jis turi išleisti už vyrų' seseris, pasistatyt naujus rū- 
mus, pasodintų naujus vynuogynus. Ne, jis negali mirti: jis 
vienturtis sūnus; o tėvas jau senas. Negali gi Jų giminėišnyktir— 

~~ Dar Jis prisiminė, kad dabar karnavalas, sekantį sekmadienį 
jam reikia būti lenktynėse, jis prižadėjo serenadą gražuolei Ju
lijai Lömbardi. Ne. jiš dar negali mirti! Apmaudu nesitverda
mas, jis pltiäb teisėjus. Vagys! Plėšikai, jie nori išplėšti iš jo 
gyvenimą! . - , '

Juo toliau, juo labiau jis nusiminė Jis ilgėjos skaidrios^ 
saulutės ir vandenų platybės, ilgėjos žemės ir dangaus. Jis su- 

būti elgeta, paliegėliu, norėtų šalti, alkti, kad tik galėtų
• gyventi.. •. ' . / ’ ’ : ■■v

O jei ne, jis norėtų, kad visa numirtų kartu su juo, kad 
neliktų nei pėdsako gyvybės. Nors tą paguodą turėtų mirda-

. _ ■ ' ■*.. mas. . <. ' ■ / . .
O dabar kas? Rytoj ir kasdien žmonės vaikščios sau^ pir

kinės, pardavinės, linksminsis, moterys, kaip visada neš vande
nį vaikai bėgios gatvėmis, tik jis visa to nebematys. Jis pavy^ 
dėjo ne vien tiems, kurie linksminasi, yra laimingi, neturi 
rūpesčių — jis pavydėjo menkiausiam skurdžiui, luošam. Gy
venti troško jisai.

Atėjo vienuoliai. Jfs beveik nudžiugo. Dabar bent galės 
savo apmaudui duoti valią. Pirma jis tylėjo — jam buvo įdo- 

t mu, ką pasakys jie žmogui; taip neteisingai nuteistam. Kai jie 
pradėjo sakyti, kad jis turi džiaugtis, jog jo gyvenimas paker
tamas pačiam jaunystės pražydime, jis nebeištvėrė. Visą ^avo 
įtūžimą išliejo. Jis plūdo juos ir Dievą, niekino dangaus links- 

t mybes ir iš jų tyčiojos. Visa tai jam nereikalinga esą. Jis sa
kėsi gailisi tų dienų, kada nesidžiaugė žemės linksmybėmis 
gailisi pergalėjęs pagundas ir išsižadėjęs malonumų. Ar jis pra

usė Dievą juo rūpintM? Jis nė kiek netrokšta dangaus ir į jį v 
: nesiveržia. ‘ : • '■ •<
—Vienuoliai vis' savo kaibėjo.—Jisai puolė vieną jų ir būt — 
užmušęs, jei kiti nebūtų apgynę Jam surišo rankas, užkišė 
burną ir kalbėjo. Bet kai tik jam~leisdavo~ kalbėti. jisai vėl 
plūdo, apmaudu nesitverdamas. Kelias valandas su juo prasi- 
kamąvę; vienuoliai pagaliau suprato, kad Jų darbas bergždžias.

o
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Jie nežinojo, kas ir bedaryti. Tada vienas jų pasiūlė parsikvie
stijaunutę Beųinkązo dukterį Katariną, kuri sugebėjo užkietė
jusias nusidėjėlių širdis palenkti prie Dievo.

Išgirdęs ją minint, perudžietis nurimo,/ Jamtas.sumany
mas patiko. Visai kas kita klausytis jaunos, gražios mergelės

II

pamokymų. •
— Pakvieskit man tą mergaitę, — tarė.

7

H

paskutinęgyvenimodieną ją matyti,' o ne tūos apsileidėlius ' via,—_____ 
nuolius, kurie savo pamokymais vien apmaudą sukelia.

Vienuoliai išėjo. Jisai pasiliko vienas. Netrukus durys 
prasivėrė ir kažkas įėjo, bet taip tyliai, kad jis nenugirdo žings
nių. Jis gulėjo kaip pi^ma ir jautės taip nukamuotas, kad ne
stengė pasikelti, nei pajudėti, ar bent žvilgterti. Jo rankos stip
riai,-ligi kraujo, būyo suveržtos virvėmis.

Jis pajuto, kad kaž-kieno šiltbs rankos palietė jo rankas.
t 

minikonų suknele apsitaisiusi/ žmogystą. Jos galvą gaubė bal-,
*

teriui iš po šalmo. Mergaitė neatrodė nusižeminusi ir net smar-
. Ji kažką kuždėjo apie kalintojus ir apie 

Ji buvo labai atsargi —- kad tik nepadarytų

JIS KdZ*KiCIiO SULIPS ld.IlK.OS-, pdilvlc JU Ed.IlKd.S*

Jis žvilgterėjo. Šalia jo, ant grindų, sėdėjo mažytė, balta, do
minikonų suknele apsitaisiusi, žmogystą.
ta skara, veido iš po skaros nedaug tebuvo matyt, tiek, kiek ri
teriui iš po šalmo. Mergaitė neatrodė nusižeminusi ir net smar
kiai buvo perpykusi. Ji kažką kuždėjo apie kalintojus ir apie 

. įveržtas virvės
jam skausmo.
spėriau; Ji bematant atnarpliojo virves,' išsiėmė vaistų; kuriuos 
visada nešiojos ir užlašino ant perdrėkstos odos. Jis nesikėlė ir 
vis žiūrėjo į ją, bet jinai nei nežvilgterėjo — taip atsidėjusi dir- 7 
bo savo darbą. Ji. rodos, atėjo čia pančių atraišioti ir visai ne
galvojo apie tai, kad turi parengti jį susitikt su mirtim.

Įtūžimo antplūdžiai taip ji išsėmė, o mergaitės atvykimas 
taip sujaudino, kad jis vos beištarė: ,aš noriu miego“. ~

— Begėdžiai, jie net šiaudų tau neįmetė, piktinos jinai. 
Paskui ji dvejodama apsidairė, atsisėdo šalia ir pasidėjo jo gal- 
vą sau ant kelių.. .

Kąž koks, dar niekad nepatirtas ramumas apėmė jį. Jis 
nemiegojo ir vis žiūrėjo į baltutėlį, vaiskų veidelį. Dar niekad 
jis nematė tokių akių. Žvelgė jos toli toli, tartum į kitą pasaulį 

—.—Ti sėdėjo nesijudindama — bijojo sutrukdyti jam miega.
— Tu gi nemiegi, Nikolo FūngoT^^^naustebo nerimau- 

^~damar --------- -----
— Aš negaliu užmigti 

kas tu esi?
aš vis galvoju,

d ’
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— Aš esu Luko Beninkazo duktė. Mūsų namai stovi prie 
pat dominikonų vienuolyno.

— Visa tai Žinau, — atsakė jis, — žinau, kad tu gatvėse 
mokai žmones, kad taisaisf vienuoliškai, žinau, kad ėsi padariu
si nekaltybės apžadus ir vis dėlto nežinau, kas tu esi.

Ji bent kiek nusigrįžo ir vos girdimai, drovedämasi, tarsi 
savo pirmosios meilės paslaptį atskleisdama, tarė: V

— Aš Kristaus sužadėtinė. \
; Jisjnesijuoke Kažkas, gal pavydas. įgilo jam širgįl

' ■ A, Kristaus. — tarė jis, lyg ji..;bųtų save tuo pažeminusi
Jr nugirdo panieką jo balse, bet4 jai atrodė, kad jis\ ma

no ją giriantis. _ \
—— Aš ir pati gerai šito nepermanau, — aiškinosi, —v bet 

iš tikrųjų taip yra. . ,'L A--
— Tai tik tavo prasimanymas, kliedėjimas, — sakė jisai.
Mergaitė atsigrįžo. Buvo užkaitusi. Jisai pamanė, kad ji 

panaši į gėlę ir nebegalėjo iš jos juoktis. Jos lūpos sujudo, no
rėjo kaž ką tarti, bet netarė. \

— Kaip gi galiu aš tuo patikėti, — spyrės jisai. \
— Ar tau dar maža, kad aš atėjau pas tave į šitą rūsį, .-4- 

prašneko ji tvirtu balsu, — ar manai, kad jaunai mergaitei 
džiaugsmas landyt po šituos tamsius, nuodėmės sąugojamųši 
urvus. Manai, kad aš netrokštų poilsio, kaip kiti žmonės, o\ 
keliuosi naktį ir einu lankyti ligonių. Manai, nesu drovi ir ne-1 
drąsi, o turiu eiti į didžiaturčių rumus ir žadinti jų užsnudusiąj: 

; sąžinę. Man reikia lankyti raupsuotieji, guosti nelaimingieji/\ 
atversti nusidėjėliai. Ar esi girdėjęs, \kad kitos merginos tai da
rytų. O aš visa tai turiu daryt.

■ -— Vargšele tu, — tarė jisz švelniai glostydamas jos ranką, 
' — vargšele. . . . . ■

— Nesu aš nei drąsesnė, nei stipresnė, nei išmintingesnė 
už kitas, Visa tai atlikti man labai sunku. Patsai matai — juk 
aš atėjau kalbėtis su. tavim apie tavo sielą, o nežinau iš ko pra- / 
dėti, '■ ■■ ’• ' ■

. • • “ ’ . ■ • e

Net nuostabu, su kokiu nenoru davėsi jisai įtikinamas,
— Ir visj dėlto.’ greičiau šiai, tu klysti. Iš kur žinai, kad 

z gali vadintis Kristaus sužadėtine?
Jos balsas virpėjo, ji buvo susijaudinusi, kaip pradėjo pa 

šakoti, .
- — Tai prasidėjo senai, tur būt, tada ėjau šeštus metus.

Kartą abu su broliu žnidėm pievoj,^aiž vienųolynė — Žyilgterė- 
jau į bažnyčią ir j^amačiau Kristų. Sėdėjo Jis soste, švietė^jė- 
gairdidybe,buwrhaltaisrūbats,kaipšventasistėvas. Jogal- 
va spinduliavo. Šalimai stovėjo šv. Petras ir Povilas ir Lukas 
evangelistas. Kai tik jį pamačiau, “meilė ..ir„.._nej|r^iškiūmas

t
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džiaugsmas apėmė mano širdį. Kristus mane palaimino, aš puo- 

ir esu jo sužadėtinė. -
Bet jis prieštaravo: - ‘
— Tu dar vaikas buvai. Užmigai ir susapnavai tokį sapną.

—— Sapnavau, sakai, net nustebo jinai, tai. manai, kad ■ 
kiekvieną kartą, kai aš jį mačiau, tik sapnavau? Ar ir tada sa
pnavau, kai jis bažnyčioj- priėjo ir išmaldos prašė? Tada juk 
tikrai nemiegojau. Ar manai dėl sapno aš būčiau iškentusi vi 
suspefsekiojimus už lą nenorą tekėti;—-—

Tačiau Nikolo buvo neperkalbamas. Jam sunku buvo.“ ^ 
kad ji, nors ir buvo su juo, širdy slėpė kitą meįlę.

, Tiesa, tii myli Kristų. Iš kur gi tu žinai, kad fr Jis ta
ve taip pat myli?

Jinai nudžiugo, nusišypsojo ir rankom suplojusi kalbėjo:
— O, paklausyk. Dabar papasakosiu svarbiausia, Tai 

atsitiko nakčia, per užgavėnes, Aš susitaikiau su tėvais. Jie lei
do man padaryti apžadus ir vienuoliškai taisytis. Bet gyvenau 
dar pas tėvus. Jau sakiau,' kad tai buvo naktį, paskutinę Užga
vėnių naktį. Tą naktį žmonės paverčia diena.. Visas gatves bu
vo užtvenkusi minia. Namų langai ir balkonai buvo papuošti

< šilkais; vėliavomis, gėlėmis. Puošnios ponios gėrėjos ta karna
valo švente. Dievaičių ir deivių eisenos traukė gatvėmis. Švai
stėsi kaukėti žmonės, skambėjo juokas, siautė linksmumas. Aš 
užsidariau savo kambarėly, bet ir čia girdėjau karnavalo triukš? 
mąt Niekad dar nebuvau girdėjusi tokio, skardaus, masinančio 
juoko. Tokį juoką girdėdamas, vargu ištvertų kas nesijuokęs.

' Arba, vėl tos dainos. Tokios buvo linksmos, taip sielą vyliojo, 
kad Širdis alpte alpo iš džiaugsmo, jų beklausant. Aš nustojau 
meldusis ir pradėjaū galvoti, kodėl gi aš negaliu būtį tenai su 
jais gatvėj. Nenugalimas noras traukė mane į tą šviesų, džiaugs
mingą'•pąsaulį? Visa^sieŪL meldžiau, aš tada Kristų/'.apreikšti man 
savo valią. Urnai visa aprimo, Pairiačiau žalią pievą, 0 ten tarp

- gėlių sėdinčią Panelę Švenčiausią, ant kelių ji laikė Kūdikėlį. 
Jis žaidė lelijų žiedais. Džiaugsmo pagavime puoliau į ją, nu
silenkiau prieš Kūdikėlį ir laimė bePrimtis apėmė mano sielą. 
Kūdikėlis užmovė žiedą ant mano piršto ir tarė:. „Atmink, Kata
rina, šiandien pasirinkau tave savo sužadėtine ir reikalauju iš
tikimybės per amžius44 * __

0^ Katarina! _ ; ■.
Jaunas perudžietis sukniubo prie josios kelių. Jis nedrį-

akys žėrėjo, lyg skaidrios didžiulės žvaigždės. Jis nutirpo vi
sas. Skausmas ir baisa varstė jo širdį.

' f?
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Šita mažytė baltoji mer--Visatai išgirdęs, jis nusiminė. Šita mažytė baltoji mer
gelė niekad jo nepamils. Jos meilė žadėta- kitam. Ar beverta 
tat sakyti, kad jisai ją pamilo? Jis kankinos neatjaustos mei
lės kančia. Kaip jam gyventi be jos? Krūptelėjo, Tiesa, juk 
jisturi mirti. Dabar jis, jau sutiko mirti. Kas jam dabar gy- 
vertimas — vistiek jis josios netektų. —

Mergaitė giliai atsiduso prisiminusi, kad reikia - išsižadėti

gupju. /
—- Aš užsimiršau kalbėtis su tavim apie tavo sielą, — ta

rė jį. .. ........ .
Jisai nutarė: — palengvinsiu jai.
— Sesuo Katarina,pasakė, Dievas man parodė sa

vo malonę, aš norėčiau su juo susitaikinti. Paprašyk čia ku
nigą. Tik prieš išeidama, žadėk man išpildyti paskutinį ma
no^ norą/ Ateik pas mane rytoj, kai mari reikės mirti ir lai
kyk mano galvą ant kelių, kaip dabar laikai.

Jam taip kalbant, jinai graudžiai verkė: — koks laimin
gas esi, Nikolo Fungo, — sušuko, — tu pirm manęs būsi dan- 

_ guj. — Ir ji glostė jam galvą.
J* . • ' ■ ■

Jisai kalbėjo: — Ateisi rytoj į aikštę, į mano mirties vie-
• - " . * *■ *• * • j

tą. j Be tavęs aš gal būt bijosiu, neįstengsiu ramiai numirti.-O 
kai tu būsi su manim, aš džiaugsiuos ir baimei nebus vietos.

— Dabar jau neatrodai nelaimingas, — pasakė mergai- -- 
tė: — tu dangaus svečias. Būti su tavim palaima, nes jau ry
toje regėsi mąno sužadėtinį. Būki ramus. Aš ateisiu ir būsiu 

tavim tavo mirties valandą. ,
Po to jinai vedė jį išpažinties. Jis buvo lyg sapne. Iš

nyko mirties baimė, hetriiebeliko ir gyvenimo troškimo. Lau- 
kė, käd greičiau, ateitą rytas. Vėl tada ją pamatys. Apie ją ir 
apie savo medę temąstė. V Mirtis nebuvo baisi. Buvo baisu, 
kad toji mergelė niekad io neparhils.

Mergaitė naktį beveik nemigo. Vos praaušus atėjo. Iš
tisą naktį ji meldė Panelės Švenčiausios ir šventos Katarinos 
Egiptietės kankintinės, kad gelbėtų jo sielą, — Aš noriu, kad 
jis būtų išganytas, aš noriu aš noriu, — atkakliai kartojo ji. 
Bet ji žinojo; kad jos malda nebus išklausyta, besimelsdama 
ji nejuto dvasios pagavimo, ir negalėjo taip1 visa siela melstis, 
kaip visada. Ji gailėjos, visa širdimi gailėjos to, kurs šįryt turi 
mirti, di buvo -tokia nelaiminga.

Kalėjimo aikštėn suėjo minia, atėjo budeliai, kilo triūkš- 
late ir irieko negirdėjo. Ji jautės esanti 

Jtaip pat. Jis nieko ne-
f> ■ ■ mas.Bet jiTrie

vienui viena. Jisai atėjęs pasįjtito--4yį 
girdėjo; nieko nemąstė: ją tematė.
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Jis tuoj pamatė jos skausmą. Jam pasidarė lengva, 
džiaugsmas pripildė širdį. •

Ir džiaugsmu virpančiu balsujisaisušuko, Mergele, tu - 
šiąnakt nemigai?

— Nė. — atsakė jinai, — kiaurą naktį aš meldžiaus už 
tave. Bet mano siela šiandien bejėgė ir malda silpna.

Jis atėjo į bausmes vietą ir padėjo galvą nukirsti. Mer
gaite atsiklaupė už jo, kad jisai galėtų padėti galvą jai ant 

' rankų. ■ ' > \ •
— Štai, aš einu pas tavo sužadėtinį ^
Jinai raudojo. ■
— Taip, eini, o aš nei paguosti tavęs nemoku, — skun

dėsi ji, '
Jisai pažiūrėjo į ją, keistai nusišypsojo ir tarė: — Tavo 

ašaros geriausia paguoda man.
Budelis jau užsimojo. Bet jinai liepė dar lukteri, ji tu

rėjo kažką dar pasakyti, _ '
— Pirma aš buvau atsigulusi tavo vietoj. Norėjau pa

bandyti, ar man būtų lengvą buvę. Ir pajutau, kad dar bijau 
mirti. Permažai dar aš myliu Kristų ir todėl negalėčiau ramia 
širdim eiti pas Jį. AŠ nenoriu, kad ir tu mirtum, o maldos 
mano bejėgės;

Jai taip kalbant, jisai mąstė: ■ O vis dėlto, jei man pasi
sektų išlikti gyvam, ji mane pamiltų. Ir dabar jisai džiaugės, 
kad mirs ir negalės dangaus sužadėtinės grąžinti žemei.

- Kai jisai padėjo galvą ant męrgėles rankų, juos abu apė-
* mė didi rimtis

— Nikolo F»ngo, — tarė ji. — atsivėrė dangus, ir angelai 
leidžias tavo sielos paimti ~ /

-Jo veidas nušvito. Tai stebuklas. Argi tuo paskutiniu 
savo išsižadėjimu jis nusipelnė dangų? Jis pakėlė akis, norė
damas ir pats pamatyti, ką matė jinai, bet tuo metu švyste-■- 
Įėjo budelio kardas.

Ji tačiau matė, kaip angelai leidos vis žemiau ir žemiau, 
pasiėmė jo sielą ir grįžo Į—dangų. ■

Taip, jinai gyveno visus Juos penkis šimtus metų. Juk 
neišdilo atminimas šitoš mažutės, švelnios, jautrios mergelės, 
nei jos kilnios, visa mylinčios širdies.

Vertė J. Lauriiiamčiutė
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Moteris šių dienų prancūzų literatūroj

5

H

i

V

Pernai metais prancūzų akademikas Abel Hermant,kal
bėdamas vienam moterų pokyly, iškėlė jų nuopelnus įvairio
se srityse ir dar pridėjo: „Jos taip pat puikios bankininkės ir 
nuostabios ^advokatės, ypač, kai jų reikalai atsiduria teisme“. 
Šitie žodžiai rodo, kad moteris žengia vis į naujus darbo lau
kus. Ir literatūroj jos įsigalėjo. Italai gali pasigirti Matilda 
Serao, Gražia Dėledda, Ada Negri, vokiečiai Ricarda Huch, 
Handel-Mazzetti, skandinavai Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, 
amerikiečiai Edith Wharton, Gertrūda Stein, prancūzai Colet
te, de Noäilles... Tokį moterų antplūdį į kūrybos dirvą gar
sus italif filosofas kritikas Benedetto Groce aiškina tuo, kad, 
paskutinių penkiasdešimt metų Uteratūra, bendrai paėmus/ ~ 
duoda didelės išpažinties vaizdą, o iš rankų į rankas einanti 
knyga yra J. J. Rousseau „Išpažintys“. Dėl šito reiškinio literatu 
rą užplūdo ‘ asmeniniai, autobiografiniai, praktiniai, grynai su 
pačiu savim susiję motyvai. * Ir tikroji moterų, iŠ esmės įspū
dingų ir aktingų būtybių. įsigalėjimo priežastis literatūroj, Gro- 
ces nuomone, glūdi minėtame išpažinties pobūdy, nes jos, 

. skaitydamos knygas, visados ten ieško, kas būtų artima, sutapę 
su jų pačių pergyvenimais, su jų laimingais ar nelaimingais 
nuotykiais, ir visai savo kaily jos jaučiasi visados, kai joms 
atsirandą proga išsipasakoti, atverti širdį (žr. B, Crocė, Brė- 
viaire d‘Esthėtique. Paris, 175 —176 pusi.).

Prancūzų literatūroj ne nuo šiandie jaučiama didelė moterų 
pajėga. Štai jau 16 ä Margarita Navarietė rašo „Heptameroną“, 
paskui, Liudviko XIV gadynėj, pasirodo ponios Sėvigne, Mainte- 
non ir išgarsi savo laiškais, kurie stiliaus atžvilgiu prancūzų lite
ratūroj sunkiai lygių randa? Iš to pat laikotarpio aukštai statoma 
yra po ponia La Fayette, kuri davė pradžią psichologinei beletri
stikai. Toliau lengva ranka galima peršokti T8 a~, hes’įįs nepagiih- ~ ~ 
dė žymesnių moterų rašytojų. Už tai 19 a., šalia daugelio smul
kesnių talentų, duoda dvi pirmaeiles žvaigždes. Tai ponia dė 
Stael ir George Sand. Pirmoji, greta Chateaųbriando, buvo 
kelių skynėja romantizmo judėjimui, antroji savo romanais 

^^yra viena iš didžiausių pereito amžiaus belętriščių, kurios kū- 
T5rba, nors ne visa, dar ir šiandien mielai skaitoma, ypač jos 
idiliškos apysakos iš sodžiaus gyvenimo. Abiedviejų įtaka sa^
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vo laiku buvo - jaučiama ne tik Prancūzijoj, bet toli fr už jos 
ribų. '' ; J

Palikę kitas 19 a. rašytojas, dirstelkim, ką Šiandie jos 
gali duoti prancūzų literatūrai. Kritikų nuomone, pirmą vietą 

•čia reikėtų skirti šiems penkiems vardams: Golette, poniai de 
Noailles, Marcelle Tinayre, Gėrard d‘Houvillę ir Lucie Delarue- 
Mardrus. Iš jų plačiausiai žinomos, ir už savo krašto sienų, 
yra pirmosios dvi. Visos jos į literatūros darbą išėjo beveik 
tuo pačių laiku \ dabar bus jau apie trisdešimt metų, kai jos 
pasirodė./ V; ■'

■ Colette (gimusi 1873 m.) pirmiausia išgarsėjo vaikystės 
atsiminimais (, .Glaudinę a 1‘ėcole“, „Glaudinę ä Paris“ ir k.), - 
parašytais drauge su savo vyru su kuriuo ji paskui persiskyrė. 
Po to, išleidus kelias knygas iš gyvulių pasaulio („SeptDialo- 
gues des be tęs“), ji ėmėsi vaizduoti modernųjį gyvenimą, nieko 
neslėpdama kad ir iš žemiausių instinktų („La Vagabonde“. 
„L‘Envers du music-hall“. „Chėri“). Rašytojos kūrybai charak
terizuoti, paimkim šią ištrauką iš vienos knygos, kur apie ją 
kalbama: „ ... jau dvidešimt metų, kai ji nusideda akim, au
sim ir burna. o skaitydamas -jos aistroje parašytas knygas, esu 
verčiamas su ja nusidėti. Primo, ji nusideda akim! . Gamta 
Golette davė porą nepaprastų akių..., kurios pastebi viską... Ji 
mato tiesiai, kaip gamtininkas, byt drauge ir kaip poetas. Įr 
kam ji panaudoja šias taip/i^etas dovanas? Gal gyvenimui?... 
Po šimts, ne. — septynių didžiųjų nuodėmių karnavalui, lyg 
šioj žemėj daugiau nieko nebūtų, tik pasidavimas kūno_ sma 
gurnams, šykštumui, tinginystei, lėbavimui, žemiems rūpės- . 
čiams bei norams ir išdavimui. Su liūdnu apsvaigimu ji puo
la prie viso to ir savo žvilgsnį suteršia nešvariu reginiu... Ji 
mato nuogas sielas, kurios nėra gražios... Ji nusideda ausim, _ 
neš Colette nesitenkina vaizduodama tai, ką mato, bet ji savo 
knygas maitina vaizduotės radiniais, surankiotais iš prisipaži- 
ninių. Kur ji surankiojo tuos prisipažinimus? Teatro kuli
suos, music-halFuose, vagonuose, lošimo įstaigose, o visa tai \ nė
ra Šventovės. Kartais tariu sau: Golette ausys turi būti ne
švarios, kaip kunigo Didįjį penktadienį! Bus viskas, jei pridė
siu, kad ji nusideda burna, nės puikūs jos vaizdai, nuostabūs 
radiniai, gyvos spalvos, skambus kalbos ritmas, tiksli žodžio 
vieta.;, jos meną padaro muzikai ir architektūrai artimą. Pa
našus hienas jos panaudojamas išreikšti geiduliams, smagu
mams, visam velnių Būrio pašėlimui^- (Gabrielle Rėvai, „La 
chaine des dames, 34 — 38 p., 5 ėd.) . j _

Sie žodžiai gerai supažindina skaitytoją su beletristės raš
tų turiniu, Nors tas turinys daug kam gali nepatikti, bet visi 
■sutaria, kad jos rastų

. . . k- k • . .. ’ /
. * i»-.. ‘ " ■ . • ■ • - ■ » • Z

ii ■ ■■ ■ ' ' . ■ .
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DedVboilZes^Iimu nėra prancūzė: iš tėvo pusės ji yra va* 
lakė, o jos motina buvograikė. Rašytoja savo lyrikos^ kūri
niais prancūzų poezijoj užima svarbią vietą ir yra labai mėg
stama. Net' valdžios įstaigos ją pagerbia: šiemet poetė buvo 1 
apdovanota garbės ligi jono ordenü, kurį iš moterų ji viena ir 
tėra gavusi. ‘

De Nbailles įtakos turėjo eilė kūrėjų. Kai kas tvirtina
kad jos eilėraščiuos esą lengva susekti pėdsakus» nuo Villono

*• ‘ «41

15 amžiaus į>oeto, ligi dabartinių rašytojų. Žiutomą, Čia ra
sim giminyste?s ir su Lamartine, ir V. Hugo, ir 5Verlaine, ir Fr
Jammes. Bet stipriausias žymes "joje buvo palil<ę J. J. Rous
seau ir Nietzsche. Tuo metu, kada ji pradėjo rašyti, vokiečių fi
losofo idėjos plito visose šalyse ir literatūrai davė savotišką to-

* ną. Jo įtakoj poetai pradėjo šlovinti Gyvenimą (tą žodį jie ra
šė iš didžiosios raidės). Ir mūsų poetė tolydžio gieda gyveni-’

• mą, laisvą ir ugningą, nieku nesuvaržytą. Iš Rousseau įtakos 
rašytojos lyrikoj pasiliko nepaprasta gamtos meilė, nuolatinis - 
gėrėjimasis gamta, laukiniais jos gyvūnais ar į dienos džiaugs
mą besiveržiančiais augmenimis. Ir kaip entuziastiškai ji pri
sipažįsta, kad:

Niekas taip karštai kaip 
Nei dienos šviesumo nei 
Tyvuliuojančio vandens ir žemės, kur gyvybė įdiegta

aš nemylėjo, 
daiktų švelnumo,

Girios, tvenkiniai ir derlingi slėniai 
v— — ‘ .

Labiau mano akis viliojo nekaip žmonių žvilgsniai. '
Aš rymodavau ties pasaulio gražumu
Ir savo rankose laikiau metų laikotarpių kvapsnius.

Jūsų saules lyg karūnų nešiojau
Prie kaktos,, pilnos išdidumo-ir paprastumo, /
Mano žaismas buvo lygus rudenio. gärbains,
Ir vasarų prieglobsty iš meilės verkiau.“ '

(„Le Coeur innombrable“ 7—8 p., 30 ėd).
z- , . ' . ‘. ’ ■ • . • . . • . 4 ‘

Pirmutinė ir pagrindinė poetės gaida-yrą apie meilę. „Jos 
knygos, be abejo, liks iškalbingiausias liudininkas tos meilės, 
kaip ją mūsų amžius suprato“ (Masson, ,,La comtesse de No- 
ailles“, 22 p). Gyvendama tuo laikotarpiu, kada šlovinamas 
kūnas, poetė pasineria savo amžiaus riuofaikoj, dainuoja mei
lę, smagumų ieškančią meilę. Gal būt, niekados poezijoj geis
mai nebuvo radę karštesnio išreiškimo. Čia kiaurai visur virpa 
fizinė meilė, iškeliami jos malonumai. Kad ir Ši trumpa iŠ- 
trauka jau daug pasakys:' :

* • - . ‘ - •• , , ■ . ■ ■

Tu jiems papasakok, kad aš užmiegu-
Nuogas rankas sudėjus po galva. ' . - ■■

* . • • • ■ • . ■ v
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Papasakok tu jiems, jog" troškiais vakarais, ■ < .
Gulėdama . prie vėsatis šaltinio . /
Aš geidžiau jųjų meilės, < ?:?

- Ir spaudžiau prie savęs jų nesamus šešėlius.
. — ■ - . ’ (I.e Coeur innombrable, 98—99 p.j.

* • “ ’ • • •

Be meilės, ponios de Noailles kūryboj^ nuskamba ir mir
ties balsas. Bet mirtis jai tėra tik meilės nebūvimas. Todėl 
pas ją abi temos supuola j vieną. '

Poetės kūryboj atsispindi romantižmO ir klasicizmo sro- 
vės, su didesne pirmojo persvara. Ten, kur rašytoja nepasiduok 
da retorikai, perdėtiems vaizdams, svetimoms ar tai Hugo j ar < 
Jammes, ar kitų įtakoms, ji vra įdomi, tikrai poetiška siela, 
kuri savo gyvenimo meile gali mus žavėti. Dar pastebėk’im, 
kad be -'lyrikos (,.Ėe Coeur inpombrable“, LcOmbre dės jours“, 

■„Les- Eblouissements“. .,Les Forces etėrnellėsV), ji yra parašiusi 
kelis romanus, bet jie nereikšmingi,

Marcelle Tinaijre (gimusi 1872 m.) romanai turi didelį 
pasisekimą. Pirmasis jos kūrinys buvo „Heile“, vėliau ją la- 
bai ispopularino „La Maison du pechė“ ir „La vip amoreuse 
de Franęois Barbazanges“. Jos raštus sunku būtų priskirti prie 
kurios nors literatūrinės srovės. Tai 'nėra realistiniai arba psi
chologiniai romanai, nors juose rasime teisingai atvaizduotą 
aplinką, gilų ir tikrą papročių pažinimą. Pagrindinis dalykas 
jos kūryboj yra žmonių, pirmoj eilėj moterų sielos nušvietimas, 
čia rasim amžinas širdies problemas, jos konfliktus su pačia 
savimi, su jausmais, su gyvenimo būtinybe, problemas, išau- 
gusias iš šiandieninės tikrovės, susikirtimus tarp amžinųjų ir lai- 
kimijų galių. Dar reikia prįdėti savotišką lyrizmą. Marcelle 
Tinayre myli, arba smerkia. Sis jautrumas, nors nuolatos su
laikomas, atsiliepia ir stiliuj, kuriam, gal būt, trūksta tam tik
ros jėgos ir reljefingu ino, bet ųž-tai jis pasižymi lanksčiu grakš
tumu, ritmo muzikalumu, ir tikru vaizdingumu, nes rašytoja 
turi tapytojos akį. ! ————

Gėrard .d'Tlouvilįe—- garsaus prancūzų poeto H. de Rėgnier 
žmona. Jos tėvas buvo irgi žymus poetas J.-M. de Heredia. Jau 
septintuosius metus eidama mergaitė pradėjo rašyti eilėraš
čius ir juos deklamuoti savo tėvui, kuris manė, kad ji tai iš 
knygų iškalė. Jos lyrikoj žymu simbolizmo įtakos.

~”, , Paskui ji nuėjo į beletristiką.? Jos romanams („Incon
stente“,-^Esclave“, „Le Temps d‘aimer“, „Tani piš pour toi“, 
„le Sylphe“) trūksta didesnės vaizduotės ir idėjų, nes jai, kaip ir 
visoms moterims, galvoj tik vienas dalykas — meilė, gyvai, šveL
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niai, sü daugybe atspalvių ir didele laisve atvaizduota. Auto
rė romanuose nieku nesivaržo: nei dorovė, nei religija, nei 
įpročių pagarba jai negali daryti kliūčių, kadangi meilė yra 
toji jėga, kuri tvarko pasaulį. O rašytojos veikėjai meilės ieš
ko ne kur kitur» tik kūno jausmuose.

Romanuose ji vaizduoja^ąukštosios visuomenės gyveni
mą ir yra daugiau romantiško pobūdžio, nes ieškodama poe
tinės tikrovės mėgsta visokius vaizduotės kapryzus, svajones ir 
chimeras, o jos kūrinių veiksmas neretai eina ribose tarp realy- 
bės ir iliuzijos. ’ ; ? ZZZ< •'' ' / ■ ZZ. ‘‘ Z < Z'7 ZZV

Lucie DelatueMardius (gimus 1880 m.) iš pradžių pasi
rodė lyrikos rinkiniais. Apdainuodama gimtąją Normandiją ji 
skaitytojams patiko stiprumu, grakštumų, gamtos ir gyvenimo 
meilę. Paskui poetė nusigręžė į romaną („Le Roman de sis 
petiteš filles“, „Tout Tambur“, , T Ame auk trois visages“). * Bę- 
įetristikai ji pasirinko jūros gyventojų, Normandijos kaimiečių, 
Paryžiaus menininkų ir šiaip įvairaus kailio miestelėnų bū
ti Ji, priešingai Gėrard d‘Houville, nemėgsta aukštųjų 
sluoksnių ir yra linkus prie paprastossielos žmonių, arti gam
tos stovinčių. Ilgainiui ji dar labiau ^apribojo savo šiužėtus, pa
sitenkino vaizduodama vaikus, įsiklausydama į jų mintis ir 
širdį. Ji švelniai, gyvai; jautriai ir kartais naiviškai pasakoja 
jų nerimą, norus, sielvartus, nusivylimus ir meilę („Le Roman

„Tout Tambur“, ,.1‘Ame auxtrois visages“). * Be

de six petites filles“, „Ex-yotö“).
Dar pastebėkim. kad Lucie Delaruė-Mąrdrus yra smuiki

ninkė, skulptorė bei tapytoja Šios meno sritys jai yra tik pasil- 
sio dalykas šalia literatūros.

Greta minėtųjų rašytojų yra virtyhė ne taip aukštai iški
lusių, bet talentingų moterų tiek lyrikoj, tiek, ir beletristikoj, Čia 
galėtume suminėti neramios sielos Rachilde, dailių psichologi
nių romanų kūrėją ponią Andrė Garthis, poetę, kilimo rumune 
Vacaręsco, kuri savo valstybei atstovaują prie Tautų Sąjungos, 
popūlarią beletristę Gvp („Le Mariage dę-Ehįffon“), egzotiškų 
romanų rašytojas Myriam Harry, Elissa Rhai’s.. Tarp šių ra
šytojų užima reikšmingą vietą Golette Ivęr, nes ji moterų pa
pročių romanuos gabiai atvaizdavo naujų feministinių * idėjų 
įtaką socialiniam ir intelektualiniam gyvenime: Dar atskirai 
reikia pažymėti Jean Balde beletristiką, kurioj vaizduoja pro
vinciją, arba Šiaip sumaniai įžvelgia į žmogaus sielą. Iš poe
čių pastaruoju laiku labiausiai iškilo Marie Noel. Jos talentas, 
kurio pagrinde stovi didžiausias paprastumas, yra labai asme
niškas. Tai viena iš tų, kurioje pastebima mažiausia įtakos iš 
šalies, kas mūsų dienomis jau yra stambus nuopelnas. .

Dar yra eilė beletrisčių, kurios labai skaitomos, nors jų
. . * ... R • J ____ .. .

kūryba meno atžvilgiu didesnių reikalavimų neieško. Tai sma-

H

22



' »

u

6 -

* ‘

b

' *

I 117
•. . • • ’ • • ■’ • ■ . ••T’’»« . _ , . Ą . . . ’ ’ . , ’ ■

gaus pasiskaitymo literatūra. Pirmą vietą pasisekimo atžvįl- v 
giu čia teks duoti rašytojai Jean de la Brėte, kurios apysaka 
„Mon oncle et mon eure“ turės apie 250 leidimų, o gali ir dau
giau, nes tokį skaičių randam pas leidėją Ploti; gi ši knyga 
yra pasirodžiusi ir kitose leidyklose. Yra ir dfögiau moterų, 
kurių romanai prašoksta 200 leidimų (pav., Delly, Grėville). 
Bet labai dažnai toji gausiai į rinką paleidžiama literatūra su 
menu nieko bendro neturi. _ _

■ Nors literatūroj yra stipraus talen
to moterų, bet vistiek neatrodo, kad jos; galėtų pretenduoti j 
pačias pirmąsias eiles. Jos ne tik kad nepasiveja savo prano
kėjų iš 19 a*— de StąeEąr George Sand, bet vargiai ar siisL 

. lygina su kai’ kuriomis šių dienų rašytojomis kitose tautose.
Kažin ar drįstų kuri iš prancūzių atsistoti šalia Šeimos Lager
io!’ ar Sigird Undset? Be to, ir moderniškojoj prancūzų litera
tūroj moteris dar nepasireiškė. Ligi šiolei jos vis laikėsi sen
timentalizmo , realizmo, romantizmo, bet į moderniąją poeziją 
nėjo ir nedavė jai stambaus talento. Čia joms durys dar atviros.

■i
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Sis tas iš moterų judėjmo istorijos * .

Dr M. Ruginienė \

Neketinu sia plačiai ir iŠsemiančiai išnagrinėti aiitraštėje 
pažymėtą klausimą. Mano tikslas yra nušviesti moters būklę^ 
įvairiais laikais ir pas įvairias tautas tiek, kiek tai reikalauja iš
spręsti klausimą: ar turi šiais laikais taip plačiai įsigalėjęs mo- 

. __ terų judėjimas istorinį ..ir tuo pačiu teisėtą pagrindą ir ar jis 
yra pateisinamas prigimties, kultūros ir. krikščionių religijos at
žvilgiais? Toliau teks dar paieškoti tikrųjų moterų judėjimo 
priežasčių, kad ir trumpai peržvelgti lo judėjimo eigą ir pa^ \ 
svarstyti artimesniuosius ir galutinius tikslus, kurių juo siekiama.

- Moterų judėjimas šiandienine savo forma pradėjo reikš
tis antroje XVIII amž. pusėje sąryšyje ju įvairiais socialiniliš 
ir politiniais to amžiaus .perversmais. Tačiau klaidingą būtų 
manyti, kad ir moterų-judėjimo idejaetaip pat lyrai iš NVIIL ąmz. _ 
idėjinių sūkurių kilusi. Kaip kiekvienas,judėjimas, taip ir mo
terų judėjimas tame periode surado tik konkrečias formas re
alizuoti laiko ir istorinių aplinkybių pribrendintai idėjai, su
sintetino atskirus reiškinius į vieningą srovę ir įvairių amžių ir 
tautų moterų siekimamas davė vieną kryptį ir šūkius. Nuo 
senų senovės be galo sunki moters moralinė ir materialinė būk- 
lė, kurioje ji atsirado dėl savo mažesnio fizinio pajėgumo, ver——

0
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te moterį nuolat ieškoti kelių tai būklei pagerinti. Ir tiktai 
—-19 amž. europietei tie k eltai atsivėrė, praplitb akiratis ir ji 
išsigandusi pamatė, kad ji gyvena vyrų pasaulyje. Šeima ir ' 
valstybė, menas ir mokslas, politika ir net religija, kiek ji ne
pareina- nuo Apreiškimo, visa tai yra vyro ir vyrui tarnauja. 
Visur įsigalėjęs vienašališkumas, nuo kurio kenčia pirmoje ei 
Įėję moteris, bet nuo kurio pagaliau kenčia ir visa žmonija. Kaž 
kas žmonijos gyvenime kliūva, šlubuoja; visur šalta, žiaurų, 
brütälu; Kultūra i trūksta antro jo kūriamo jo veiksnio, antro 
sios žmogaus pusės, kuriai lig šiol nebuvo leista pasireikšti. 
Gelbėti save ir per save gelbėti žmoniją, įnešti pusiausviros i 
šeimos ir visuomenės, į tautų ir valstybių gyvenimą —■ tai yra 
galutinas moderniojo moterų judėjimo tikslas. Teisių lygybė, , 
ekonominės būkles pagerinimas, atviras kelias į mokslą ir kt. 
yra atskiri artimesni to judėjimo uždaviniai.

. Bet griįškimė prie užsibrėžtojo tikslo. Peržvelkime mo
ters būklę pas įvairias-tautas nuo seniausių ligi pastarųjų laikų 
ir patirkime, ar viskas visur buvo tvarkoje, ar viskas buvo pa- 
gal Dievo ir prigimties įstatymus, kį dar ir šiandien tikrina vi
sa eilė net visuomenės viršūnėse stovinčių asmenų, kurie neno
ri pripažinti moterų judėjimui teisėtumo pagrindo ir mato ja
me vien šeimos ir visuomenės dorovingumui pavojingą, nerim
tą ir beprasmišką pramuštgalvių sųfražiščių triukšmavimą.

Moteris Indijoje. Iš visų Rytų tautų geriausiai yra žino
ma indų moters būklė. "Vedos ir kiti indų' religijos ir kultūros 
istorijos šalitiniai ją pakankamai nušviečia.

Senovės tautų viešam jr privačiam gyvenimui didelės 
reikšmės turėjo religija. Ypatingai stipri religijos įtaka buvo 
indų tautos gyvenime; Bramanai, seniausios it labiausiai pa
plitusios indų religijos bramizmo kunigai, yra sukūrę ne tik 
senąją indų religinę literatūrą, bet ir senąjį Indijos teisių moks
lą. Jie yra autoriai seniausiųjų indų įstatymų knygų, kuriose, 

" be ko kito visai aiškiai pasisako, koks jų manymu yra mo
ters žemiško ir pomirtinio gyvenimo tikslas, koks jos vaidmuo 

—šeimoje ir visuomenėje, kokie turi būti jos santykiai su vyru 
etc. Kadangi bramanų žodis buvo tiktintiesiems šventas, tai- 
ir, jų pažiūros buvo kartu ir visos tautos pažiūros.

—--— Moters gyvenimo__tikslas, bramanų tvirtinimu, yra gim
dyti vyrui stiprius sūnus ir padėti jam atlikti kai kurias religi
nes pareigas. Tai ir viskas. Mat, indo pomirtinė laimė par
eina nuo to, kiek jis,palieka žemėje įpėdinių vyriškių, kurie tę
stų protėvių garbinimo kultą ir atnašautų aukas mirusiems. 
„Motina yra tiktai kevalas, kūdikis gi yra tėvo; sūnus, kurį jis 
gimdo, yra jis pats“ rašoma Vedose1). Dėl vyro ir moters san- 
—t. r.'■---- • ' . ‘ ■ I

1) Dr. M. Winternitz, Die Friu in den indischen Religionen!, I Teil, p. 5.
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kad jitoper visą savo amžių nepamirštau 2

tykių bramanai taip pasisako: „Tarp vyro ir moters yra toks
• pats santykis, kaip tarp dangaus ir žemės. Vyre yra įsikūnijusiu 

;v- ? išmintis, moteryje “Įgimtoji kvailybė. Žmonijai moteris“ 
yra nulius“1). Suprantama, kad Šitaip vyriausiems įstatymų 
leidėjams moterį vertinant, jos. teisinė būklė, arba, “tiksliau? vi
sas jos gyvenimas turėjo būti labai sunkūs. Ir iš tikrųjų, jau 
lopšyje prasidėdavo indės moters vargai. Pats jos gimimas bu- 

. vo laikomas didele šeimos gėda ir nelaime. MisijonieriUs Šva- 
gęr‘is taip aprašinėja mergaitės gimimo momentą indų šeimoje: 
„Mergaitei gimus, serganti motina pirmiausia. išgirsta širdį ve
riantį uošvės aimanavimą: O, vargas! O, nelaimė! Mergaitė gi
mė! Po to namuose įvyksta tyla. Vėliau išeina senis uošvis ir 
su dideliu įnirtimu pradeda -prikaišioti sūnui, gimusios_męrgai-

~tės tėvui: ,,Q tu, nelaimingasis! Kuo tu nusikaltai?kad tau die
vai vietoje sūnaus dukterį dovanojo?! Kad tavo prakeikta mo
teris niekuomet į mano namą nebūtų įžengusi. Ką gi mes dary
sime su tuo padaru, kuris mano garbingą namą tokia gėda su
teršė!“ Pagaliau suerzintas tėvas eina į sergančios žmonos kam
barius ir to^iu įtūžimu pradeda prikaišioti nelaimingai motinai, 

. Todėl nėnuosta-.
bu, kad mergaitės dažnai bųęlavo išmetamos, arba tuojau na
muose? nekartą pačios motinos, nužudomos. Jeigu mergaitė bū
davo paliekama auginti, tai prie pirmos progos paprastai ji bū
davo parduodama. Mat, vyrai Indijoje moteris dažniausiai pirk
davosi. Prekybos sutartį paprastai ^ųdarydavp tėvai kartais vai
kams nė nežinant. Kai kada vos gimusi arba dar ir negimusi 
mergaitė būdavo parduodama3), Nekartą 3—4 metų mergaitė 
sutuokiama su 60—70 m. seniu. Jam mirus maža našlė neturi 
teisės antrą kartą ištekėti. Dėl to Indijoje nuolat kenčia apie 20 
milijonų jaunų našlių baisiausią vargą. Mat, našlė indų laiko
ma savo vyro mirties kaltininke ir užtat išmetama iš savo kastos 
stačiai į gatvę. Tuo būdu susidaro minios elgetaujančių moterų, 
parsidiwdanČiipju|_duon0sk.ąsnį. Tikintieji nenori ir negali 
joms padėti, nes jos y ra nešVarn^Tr Todėl nenuostabu, jei tūk- 
stančiai našlių susidegindavo arba kitokiu būdu eidavo su miru
siais vyrais j kapą. Kai anglų vyriausybė uždraudė našlėms de
gintis, pastaruoju laiku Indijoje labai paplito'našlių savižudybė4) 
Bet ir Šiaip Indijos moterys dažnai griebiasi savižudybės, kaip 
vienintelės priemonės nusikratyti baisiai gyvenimo naštai. r

U P. g. Fangauer, Stilles Frauenheldentum, p. .15.
2) Fangauer, op. 15. '
3) šis nelemtas paprotys užsiliko ir ligi šių dienu. Dabar už mer

gaitę paprastai mokama 40—100 holandiškų talerių.
4) Fangauer, op. C., p. 13.

' a ' ‘ k ' ‘
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Kiekvieno indo vyro religine pareigą yra vesti,7 kiekvienos 
moters — kuo anksčiausiai ištekėti, Ir vargas moteriai, kuriai 
dėl kokių nors priežasčių tai nepavyksta. Ji tuomet tampa visų 
paniekinta ir apleista, nei šeimoje, nei visuomenėje jai nėra Vie
tos —-mirtis viehintėlis išsigelbėjimas. Todėl tėvai, kaip jau 
anksčiau minėta, stengiasi mergaites dar kūdikius sutuokti. Nor-~ 
maliai 10—12 m. mergaitė turi ištekėti. Apie jąųnavędžįų susi
pažinimą ar patikimą negali būtiir kalbos. Todėl, sudarius tė
vams vedybų sutarti, atlikus ilgas ir sudėtingas religines vestu
vių ąpe’gas ir pradėjus jauniesiems kartų gyventi; nekartą pa
aiškėja, kad juodu vieW kitam visiškai netinka ir nepatinka To
kiu atveju tėvai dar galėdavo savo dukterį išpirkti, bet kadangi 
jie nevisada to norėdavo arba galėdavo padaryti ir pagaliau 
tokios moters gyvenimas vis tiek būdavo suardytas, todėl papra
stai ji būdavo verčiama gyventijai nepakenčiamoje moterystėje 
ligi gyvos galvos. „Vyrui pavesta moteris yra visam gyvenimui 
prie jo.pririšta ir yra jo nuosavybė, niekuomet 
lygomis ji negali šito ryšio nutraukti; vyras g 
įvairių kartais menkų priežasčių tą ryšį nutraukti, pav.,: nesu
laukiant vaikų per aštuonerius moterystės metus, visiems vai
kams išmirus; turint moteriai nesveiką ranką ar koją1).

Peranksti ištekėjusi mergaitė tampa motina nebūdama 
tam nei kūnu, nej dvasia pribrendusi; Nekartą 12—13'^ m. mer
gaitė yra 2-^3 pusgyvių liguistų vaikų motina. Šitokie papro
čiai yra pragaištingi ne tik moterims, kurios tuo būdų dar
vaikais būdamos nekartą nuvaromos į kapus arba lieka be 
sveikatos, bet ir visai tautai. Pastebėta^kmTlose Indijos vie
tose, kur vaikų vedybų pąprotys^ypScpaplįtęs, gyventojaiyra 
dažniausiai silpno^ūnorbf^vasios. - Tačiau to viso ^nežiūrint,. 
Šio nelemto papročio indai ligi šių dienų atkakliai laikosi. Rim

čiausias vaikų vedybų motyvas indų laikomas tas, kad moteris 
atėjusi į vyro namus dar vaiku būdama čia nuo pat maženą iš/ 
moksta ir įpranta būti paklusni vyrui, kaip savo tėvui. Mat,

- .. . . . ... ' . .. . . ,r - .. ' ..' 
yra priklausomybė ir klusnumas vyrui kaip religiniuose, taip

apfbčio indai ligi šių dienų atkakliai laikosi. Rim- 

atėjusi į vyro namus dar vaiku būdama čia nuo pat maženą iŠ/ 
moksta ir įpranta būti paklusni vyrui, kaip savo tėvui. Mat, 
pagal bramanų mokslą, didžiausia moters pareiga ir dorybė 
yra priklausomybė ir klusnumas vyrui kaip religiniuose, taip 
ir pasauliniuose dalykuose. Tai yra moteriai taip pat vieninte
lėpriemonė patekti į dangų ir kartu su vyru džiaugtis pomirti
ne laime., ^-„Nei išmaldomis, nei ilgais badavimais, nei šventų 
vietų lankymu moteris tiek neapsivalo, kiėlrji apsivaloJuo van
deniu, kurį duoda savo vyrui kojoms 5nusiplauti, sako sena in-' 
dų patarlė2). Bramanų knygose moteriai nuolat pabrėžiama, 
kad jai nėra kitos religijos, kaip klusnumas ir ištikimybė vy-

i IB I I II ii » iw 0——ht

Fangätier, op. C., p. 15.
a) Winternhz, op. C.,. p. 38
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rui. Jos Dievas esąs jös vyras, jos tarnavimas Dievui esąs tar
navimas savo vyrui1). Dar ir Šiandien milijonai indų tiki, kad 
visos moters teisęs ir pareigos pasakomos žodžiais, kuriais žmo
na paprastai kreipiasi į savo vyrą/ /Mano viešpatie ir mano 
dieve!“ Moteris gyvena tik per vyrą ir vyru, taip kad jos dory
bes laikomos vyro nuopelnu ir jos nuodėmės —- vyro kalte.
Vienoje bramanų legendoje pasakojama apie vieną vyrą, kurs 
išvyko lankyti šventų vietų palikęs savo žmoną didžiausiame, 
y&rge Norėdami išmėginti jos ištikimybę dievai Kama ir 
Indra nusileidžia ant žemės -ir užėję pas vargšę moterį vi
saip ją gundo. Bet moteris nepasiduoda gundoma ir pksilie- 
ka sa’šo vyrui ištikima. Dievai, sako toliau legendai apdövano- 
jaįvairiomis dangaus malonėmis, už tai, kad jis turi to
kią dorą žmoną. Kitur vyras vadinamas didžiausiu nedorėliu/ 
nes jo žmona gerianti konjaką2).

Taip pat teisių ir turto atžvilgiu moteris yra visiškai vy
ro valioj. ,,Moterys neturi jokių teisių nęb pačios į save, nei į 
bet kokį turtą“... Jeigu vienoje vietoje susirenka keliolika—mo
terų ir jų tarpe vienas berniukas, tai jis yra lygus vyrui ir eina 
pirmuoju, moterys gi seka paskui“. „Moterys yra bejėgės... ir 
sakoma, kad jos turi klausyti ir blogiausiojo vyro“. Taip 
rašoma Yajurvėdoje. Manų įstatymų knygose sakoma: „Nei 
mergaitė,neijaunainoteris,._neisenamatronaneturiieišėssa- 
varankiškai elgtiš^savo namuose. Vaikystėje ji yra tėvo ranko
se, jaunystėje — vyro, o jei šis miršta — sūnaus • savarankiška 
ji niekuomet negali būti Apie šiuos tris motersklusnumo 
laipsnius“ taip dažnai kalbama bramanų knygose, jog išrodo, 
kad taįjyra pagrindinis bramanų teisės dalykas. /Sąvarankiš-__^ 
kūmas veda moterį1 į pražūtį, nors toji moteris ir būtų aukštos 
kilmės. Todėl pa šaulio k Orinių Viešpats paskyrė ją vyro val
džiai“3). Indų moters idealas yra moteris, kuri geriausiai moka 
įtikti vyrui ir pašalinti visą, kas jam nepatinka. Ji keliasi 
pati pirmoji, rūpestingai atlieka visus namų ir lauko darbus, 
gražiai auklėja vaikus, rodo nuolankią pagarbą namų vyres
niesiems, yra pamaldi ir vaišinga, ir nuolat laikosi paskutinėj _ 
vietoj. Nuo senų senovės moteris nesėda su vyru prie vieno 
stalo. Pagal indų įstatymų knygas, moteris valgo tik vyrui 
pavalgius, nes ir dievai maisto aukos nepriiminėja kartumu 
deivėmis. „Moterys turi valgius gaminti ir savo vyrams pa
tarnauti. Vyras ir žinona niekuomet nevalgd~kartu, nes tai yra 
nepadoru ir neatatinka pagarbą, kuri vyrui pridera. Tiktai _ 
jaunavedžiai valgo kartu; nes to reikalauja vestuvių apeigos.

*) Winternitz, op. c., p. 38.
2) Winternitz, op. c., 37. 3) Ib. 36 sqq.
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Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Matusevičiūtė

%

ma plunksnos darbininkė. Jau tautinio atgimimo laikais ji uo 
liai bendradarbiavo „Varpe“, , 
Didžiojo karo rašinėja „Lietuvos Žiniose“, „L. Aide*

■ • - n* k.
„Kova“

■ ■ • Z . • • • - 1 , .\

''■■■< Šių metų« kovo mėnesį laimingai suėjo 70 metų vienai iš 
.‘pirmųjų mūsų tautinio atgimimo rašytojų — Gabrielei Petkevi
čaitei Bitei. Be to, kartu galime pasidžiaugti ir jos literatūros 
darbo 45 metų jubiliejum

Visą garbingosios Jubiliatės gyvenimą galimą pasakyti 
trumpais žodžiais: išsižadėjimas, pasiaukojimas ir darbas.

Visai Lietuvos'visuomenei ji yra žinoma- kaip tikra0 kul
tūrininkė, visuomeninkė, rašytoja ir pedagogė, Tai viena iš 
garbingųjų mūsų tautos veteranų, kovojusių už spaudos ir tė
vynės laisvę ir garovę. . ’

Ji taip 6pat yra viena iš pirmųjų moterų klausimo’ judin-~ 
tojų Lietuvoje. Mes girdėjome jos balsą šaukiantį moteris pa
kilti į kovą už savo žmogiškas tęises jau anais sunkiais laikais, 
kada rusų rėžimas gniaužė mūsų tautą ir kada moterims buvo 
uždarytos durys į platesnius kultūros darbus. Gerbiamoji Ju* 
biliatė neapleido dar ir Šiandien moters emancipacijos dirvos.

Kaip rašytoja Jubiliatė per visus 45 metus buvo nenuilsta-
r*-

Ūkininke“, „Vilniaus Žiniose“. Po
“, „Motery“

Iš jos raštų turime pasakojimų rinkinį „Krislai“, dramą 
IŠ mūsų vargų ir kovų“, „Karo meto dienoraštis“.

G. Petkeyičaitės vardu yra glaudžiai susijęs ir Žemai
tės vardas. Tai yra laimingas mūsų literatūrai įvykis, be kurio—: 
kažin ar mes būtume išvidę Žemaitės kūrybos žiedus. Petke- 
vicaitė’Bitė, susipažinusi suŽemaite ir pastebėjusi jos talentą, l

metų jos kartu dirba, burdamos aplink save savo apylinkės, 
jaunuomenę.

. Iš tos gražios draugystės išaugo bendrai jų parašyta kome
dija „Velnias spąstuose“, ir dvi dramos „Litvomanai“ ir „Par
duota laimė“.

. . b • •. ' • .

~ Rašyto jair dabar tebekuria — rašo didelę apysaką*).

f

*) Apysakos fragmentas buvo spausdintas „Naujojoj Vaidlutėj^ 1930 
_ m. gruodžio mėn. numery. 
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G Petkevičaitė ir dabar, nors ir silpno^ sveikatos būdama, 
kiek išgalėdama seka kultūrinį musų tautos judėjimą gyvai tam 
pritardama ir jame dalyvaudama.

G. Petkevičaitė-Bitė yra pilna tikro idealizmo dvasios. Ji 
buvo ir paliko iki šiai dienai jaunos sielos, jautrios visam tam, 
kas kilnu; gražu, dora. Pamiršusi save, be jokių asmens in
teresų ji visada stovėjo mūsų tautos bendrų reikalų sargyboje.

/Gyvendama Panevėžyje, vėliau Puziniškio dvarely, telkė 
savo namuose lietuvišką jaunuomenę, ypač studentiją ir nė vie 
ną gerą tautos darbininką ir talentą globojo, išgelbėjo ir grąži
notėvynei. ’ ' / /..../.?•//. :.-.^//

• - Būdama didelė demokratė, mokėjo visiems patarti ir pa
dėti. Dėl savo idealizmo paliko vis taip pat aidima jaunuomenei 
ir geriausia jos užsimojimų rėmėja.

Tai’teko patirti ir rengiant pirmąjį moterų literatūros va
karą, kuriame gerb., Jubiliatė savo kūryba atstovavo mūsų pir
mąsias tautinio atgimimo rašytojas.

Kaip gyvai Jubiliatė ir šiandien atsiliepia “į kiekvieną kul 
tūrinį darbą, galima spręsti iš jos laiško, rašyto moterų litera
tūros vakaro rengėjoms, kurį čia pacituosiu:

/) ,,Maloniosios! Dėkui už suteiktą garbę, kurią naudotis
\ negaliu dėl savo nesveikatos. Ištisą mėnesį sunkiai sirgau, kaip 

paprastai, ir veikiausia, visą žiemą iš kambario neteks išeiti, ne
bent ten, iš kur grįžimo nėra.

Galiu tik keletą valandų plunksna braižyti... Tuo <ir gyva.
Visiems darbams, kurie kelia tėvynėje kultūrą, tikrai krikš

čionišką dorą pagrįstą/ o nekelia tarpusavio vaidų, linkiu nuo 
širdies geriausios kloties“. \ .' /■ -'.'

Iš kito laiško kalba dar vienas charakteringas sakinys,* ku- 
ris parodo, kaip Juhiliatei yra artinii moterų judėjimo reikalai:

/„Su savo darbeliu būsiu su Jumis, o šiaip su gerais linkė
jimais esu visuomet su moterimis darbininkėmis šviesių žmoni
jos idealų dirvoje“.

Garbingoji Jubiliatė per visą savo gyvenimą yra nenuilsta
mos .energijos žmogus. Mūsų jaunajai kartai ji gali būti idea
lizmo, tolerancijos, pasiaukojimo ir aukšto pareigos supratimo 
paveikslas. >

Gyvenk, Jubiliate, dar daug metų, kol kaip pribrendusi 
varpa, nulenkusi galvą, atnešdama geltonus aukso grūdus aūkš 
tosioms žmonijos idėjoms: meilei, darbui ir pasišventimui!

: _■ -- į . .• ’ ■
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Lietuvių inteligentų šeima ir Jos uždaviniai.

A. Sužiedėlienė

| ž a n g a. . Šeimos klausimo aktualumas ir mūsų inteligentija.
■ L Lietuvių inteligentų šeimos praejtis ir dabartis.

II. Aktualieji lietuvių inteligentų šeimos uždaviniai.
III. Naujos intėhgentų kartos paruošimas šeimos gyvenimui.

U ž b ai g Inteligentiškoji šeima, kaipo kultūrinės ir religinės pa
žangos veiksnys.

Šeimos klausimai, kaipo liečiantieji žmonijos gyvybės 
versmę, visada buvo ir bus aktualūs ir gyvai svarstomi. Bet 
mūsų laikais, kai po Didžiojo karo žmonių dorove žymiai-pa
šlijo, jie pasidarė dar aktualesni. Mat, vis labiau plintant lais=- 
voms pažiūroms į moterystę ir kas kart vis didėjant vedusiųjų 
persiskyrimams, šeima nustoja savo pastovumo ir šventumo; ji 
negali tinkamai-atlikti pačios prigimties jai skirtų uždavinių — 
ima sekti jos gyvosios versmės, metai iš mf tų mažėja gimimų 
skaičius, nustoja ii Ir savo auklėjamosios reikšmes, •Sąryšyje 
su tuo taip pat krinta visuomenės dora, nyksta skaistumo bei 
kuklumo dorybės, silpnėja žmonių charakteris, atbunka atsa
kingumo jausmas. Todėl musų laikais šalia ekonominio bei 
valstybinio krizio vis dažniau užsimenama ir apie šeimos kri- 

-zį^—pasigirsta ne tik pavieni, bet ir organizuoti balsai, nųrodan- 
tieji šeimos pakrikimo pavojus ir raginantieji susirūpinti jos 
atgimimu. Tai pabrėžia ir dabartinis popiežius Pijus XI labai 
reikšmingoje Šiems laikams_enciklikoje ,,QasTi connubii“, ku
riojepaliečiami gyviausi šių laikų šeimos klausimai. Dabarties 
šeimos blogybes mato ir rimtesni vakarų Europos mokslo vy- 
ra i ir moterys, ir visuomenės veikėjai. Visi sutaria, kad šiais 

-vienašališkos techninės civilizacijos laikais šeimos reikalai nėra 
visai tvarkoje-ir kad Ši šeimyninio gyvenimo netvarka dau
giausia pastebima vadinamajame kultūringame pasaulyje — jo 
mieščionijos ir inteligentijos tarpe. -

Bet nuo vakarų Europoje vyraujančių idėjų ir jų įtakos 
nesame laisvi ir mes, nes kultūros reikalai vis labiau mus ri
ša su plačiuoju pasauliu. OJš jo į mugu kraštą patenka, kaip 
teigiamų^ taip ir neigia] ų dtnykų: su jais įsibrauja ir nesvei•r

l
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IIIkos r Šeimyninės tendencijos. Taigi ir mums yra taip pat 
lös šeimos klausiniai. Bet jie lietuviams pasidaro dar aktua
lesni, kai prisimename, kad mūsų valstybės rūmas yra dar jau* > 
n aš ir ~ dėl to ėsąftie reikalingi ypatingo dorinio stiprumo,, kurį 
gali užtikrinti tiktai tvirta ir savo uždavinius gerai atliekanti i 
šeima. Mūsų kaimas, tiesa, iki šiol šeimos skaistumą yra gra-i 
žiai išlaikęs, bet dauguma inteligentų, nesųkurdąmi teigiamų 
šeimos tradicijų, lengvai pasiduoda naujoms įtakoms. Tuo tar
pu ir mūsų šeimos ateitis ir visos tautos gerovė labai daug pri
klausys nuo sveikų mtėligentiškų šeimų. Jos kaip tik yra paf 
šauktos išugdyti tinkamai išauklėtą ir išlavintą inteligentų kar*; 
tą, kuri būtų gerais visuomenės vadais ir vestų Lietuvą į švie
sesnę ateitį. Bet tokią inteligentų kartą gali duoti tik tvirtais 
principais pagrįstos, tinkamai pasiruošusios ir savo uždavinius 
suprantančios mūsų inteligentų šeimos. — Visus šiuos dalykus 

——čia ir pagvildensime, paliesdami iš eilės: a) lietuvių inteligentų 
šeimos praeitį beidabartj, b)aktūalesnius^ jos uždavinius ir 
c) šeimyninį inteligentų pasiruošimą.

Lietuvių inteligentų šeimos praeitis nėra džiuginanti. Mat, 
tieiemtps-istorinės aplinkybės, kurios trukdė mus tautiškai ir 
kultūriškai augti, neleido taip—p^įt, anksčiau susidaryti ir tau- ~ 
tiškoms mūsų inteligentų Šeimoms.

Seniausią lietuvių inteligentų šeimą kitų kraštų pavyzdžiu 
turėjo mums duoti mūsų diduomęnė_a_rbaj b a j o r a i, kurie anais 
laikais, kaip dabar inteligentai, buvo lietuvių- tautos vadai. Bet 
jie, palinkę į lenku pusę, nutauto, atskilo nuo lietuvių liaudies 
ir tapo jai visiškai svetimi. Ir šis mpsų aristokratiškos švie
suomenės ir liaudies skilimas -truko iki mūsų laikų, kol bajorų 
ainiai ^— dvarininkai---prabangiai gyveno savo dvaruose, skleis- 

^lami lenkų kultūrą bei jų papročius. Jų šeimose užaugusi jau
nuomenė, dažnai gana gabL ir talentinga,- savo laurus skyrė sve
timai tautai. Išsiskirdavo iš jos tik tie, kuriuose pabusdavo 
lietuviška dvasia bei tėvynės meilė ir aiškus nu jautimas be-~ 
brėkštančios atgimimo aušros. Anksčiau jie žinomi mums že
maičių romantikų vardu, bet jų buvo labai mažą; vėlesniais 
laikais tokių dvarininkų buvo kiek daugiau — beveik visos že
mesnės mūsų moterys rašytojos ir kai kurie dabartiniai mūsų 
visuomenės veikėjai. Bet šios išimtys toli gražu dar nepateisina 
nutautusiiįjų lietuvių bajorų, kurių dvarai ir šeimos buvo pui
kiausi Lietuvoje lenkų kultūros plitimo židiniai. Anksti jų ne
tekę, mes nustojome tos mūsų tautos dalies, kuri Lietuvai tu
rėjo duoti pirmąsias inteligentiškaš Šeimas. Iš jų galime tik 
pasimokyti, kad nutautusios šeimos nepasitarnauja savo tėvynei.
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Kitą įdomų ir pamokantį epizodą mūsų inteligentiškos 
šeimospraeityje sudaro tautinio a t'gi m i mro - inteligentų 

_ šeimos. Šio laikotarpio inteligentai, kaip pirmieji mūsų tautos 
žadintąja!, daugiausia buvo kilę ne iš bajorų. Juos davė lie
tuviškas kaimas --- serm ėgis ūkininkas — kuris paskutiniais sa
vo skatikais išleido vaikus j mdkslą. Iš jų kartu su tautiniu smfr-..' 
ginsimu mes galėjome laukti, kad mūsų atbundančios tautos 

. horizonte pasirodys ir kilnios šeimos, kaip atgimimo švyturiai.
Tačiau buvo kiek kitaip. Nežiūrint be galo didelių jų nuopelnų 
mūsų tėvynei, dėl kurios laisvės jie sunkiai dirbo ir kovojo — 
savo Šeima jie mums pavyzdžių nepašvietė. Mat, daugumas jų - 
mokėsi Rusijos universitetuose tais laikais, kai apsišvietusių lie
tuvaičių tebuvo labai maža; jie pasiieškodavo sau žmonų tarp 
Rusijos bajoraičių bei miestiečių. Taip tų laikų inteligentų šei
masuskildavo tautiniu ir religiniu atžvilgių, nes rusės beveik 
visos buvo stačiatikės. Tokia mišri lietuvio inteligento Šeima 
buvo svetima musų liaudžiai ir jo tėvams. Iš to kildavo nema
žai tragedijų, tapusių net siužetais mūsų dailiajai literatūrai 

~ (pav., L. Pelėdos ,,Klaida“). 0 kai kurie ano laiko inteligentai, 
tenkindami savo žmonų pageidavimus, visiškai pasilikdavo Rusi
joje, pakeisdami net ir savo religiją. Ir bendrai šios lietuvių in- 

——^-tUigėhtų šeimos, kaip ir visa anų laikų Rusijos inteligentija, 
buvo užsikrėtusios liberalizmo ir. nihilizmo dvasia. Šeimoje ši 
dvasia pasireiškė tuo, kad labai paviršutiniškai žiūrėta į moto 
rystės tikslus ir jos pareigas. Dar ir šiandien turime anų laikų 
inteligentų Šeimų, kurios yra labai iųdiferentiškos, kaip religi
niu, taip ir tautiniu atžvilgiu. Žinoma, ir iš šio laikotarpių inte- 

^.ligentų pasitaiko gražių išimčių. Tačiau bendrai tautinio mū- 
^^^"atgmumrL^įnteligentiškoji šeima, kaip matome, tųr?*dideliu

trūkumų. Ji nepaliko mums sveikų šeinios tradicijų
Pagaliau naujoji mūsų inteligentų šeima prasideda su 

n e p r i k 1 a u s o m y b ė s 1 a i k a i s. Ji yra sykiu ir dabar
ties inteligentų šeima. Tai yra laikai, kada susikryžiuoja vy
resniųjų inteligentų šeimos, subrendusios dar po svetimos tau- 

\ tos jungu ir svetimos dvasios įtakoje, ir jauniausių inteligentų, 
^ išėjusių jau lietuvišką mokyklą ir persisunkusių dabarties dva

sia. Šių pastarųjų yra žymiai daugiau. Jie yra kilę dar iš kai
mo—ūkininkų sūnūs — ir daugiausia ėję mokslus tuo laikur— 
kai nepriklausomos Lietuvos gyvenimas dar tik tvarkėsi, jos mo- 

~ kykla buvo labai jauna. Todėl nei šeima, nei mokykla mūsų 
jaunųjų inteligentų negalėjo tinkamai paruošti šeimyniniam gy
venimui. Daugumas ju bųvo per anksti pašaukti prie kuriamojo 
valstybės darbo, Įtraukti į visuomeninį bei politinį veikimą, kas 
ratp bat neleido jiems rimčiau susikaupti ir įsigyti reikiamų šei- 

> myniniam gyvenimui savybių. Vienu žodžiu, ir jaunų mūsų
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inteligentų šeimų negalime laikyti pavyzdingomis; joms dažnai 
trūksta paties svarbiausio dalyko ' — gero Šeimyninio pąsiruoši- 
mo, be ko neįmanomą gerai ątliktĮ ir ugdomųjų šeimos uždavi
nių. O ši mūsų laikų inteligentiškos šeimos silpnybė dar labiau 
jaučiama, prisimenant dū dalykų: viena, kad atgimusi tauta vL 
sada iš inteligentiškos šeimos labai daug ko tikisi ir laukia, įpa
reigodama ją geriausiai atlikti savo uždavinius; ir antra, kad 
menkai pasiruošusių inteligentų šeimos yra labiausiai linkusios 
pasiduoti neigiamoms šeimyninio gyvenimo tendencijoms, ku
rios šiais laikais veržte veržiasi į šeimos židinį. Tuo atžvilgiu 

* . ' ’ . . h ■ « • 1 ' t • , * ‘ * *.

musų jaunoms inteligentų šeimoms susidaro pamažupavojų.
Baigdami šią trumpą musų inteligentiškos Šeimos apžval

gą, matome, kad jos keliai buvo ir yra labai vingiuoti. Kaitos 
čia taip nelemtai susidėjusiosistorinės aplinkybės, daug trukdė 
nelaisvė, skubus valstybės kūrimosi darbas ir k. Ganą to, kad 
praeitis šiuo atžvilgiu ne daūgTtą davė^ieigianm mūsų inteligen
tijai, o dabar ji dar visiškai jauna; taigi, 1) ji nėpąveldėjo iš 
praeities aristokratiškų-inteligentiškų tradicijų, 2) tautos atgimi
mo metu buvo suskilusi tautiškai ir religiškai, kas mažino jos 
įtaką visuomenėje, ir 3) nepriklausomos Lietuvos kūrimosi me
tu ji neįgijo dar tinkamo pasiruošimo. Tokiu būdu dideli užda
viniai laukią jos ateityje.

o 4. ■ • ■ ’ *; ■ n. ...' '■ ■ ■.
■ ’ , • \ '

Matėme, kad mūsų tautos praeityje hesusikūrė tvirtų inte
ligentiškų šeimų, kurios būtų palikusios mums^ sveikas Šeimos 
tradicijas ir gerai išugdytą inteligentų kartą. Todėl, mūsų lai
kais, kaip prof. Šalkauskis sako, „tautinė inteligentiškoji šeimy
na pas mus tėra vien užuomazgoje“1). x Taigi gyvename dar jos 
TormavimosrTaikais; G~tairvra4abai svariius_jnomęiitas, nes nuo 
to, kiek šios šeimos gerai supras savo^ už davinius ir atsirems i 
a veikus principus, priklausys ir mūsų tautos laimė. V adinąsi, 

/ labai svarbu šiandien pasistatyti sau klausimą, ko iš inteligen
tiškų šeimų mūsų atbudusi tauta pirmiausia reikalauja, arba ku
rie yra jų patys svarbiausi ir aktualiausi uždaviniai?

1. Pirmiausia svarbu, kad i n t e 1 i g e ri tų še i m a 
bū tų p a g r j S t atvirtais p r i n c i p a i s, kuriuos nu
stato prigimties ir Dievo įstatymai. Mat, ji yra palenkta tiems 
pat dėsniams, kurie yra bendri visoms žmonijos šeimoms. Bet

- inteligentai, kaip labiau apsišvietę, turėtų giliau įsisąmoninti 
moterystės vienybę ir amžinumą. Juk „moterystės kontraktas, 
kaip rašo C. Coppens'S, J. , yra tos rūšies, kad sykį sudarytas ji-

--------  ’ ’ ■ ’rs *

U Prof. St. Šalkauskis, Lietuvią tautos ūgdynio uždaviniai.

34



■■

ß

e

sai lieka galioje iki mirties vienos iš ^^ pusiu1).
Tatai aiškiai plaukia iš pačios šeimos esmės ; ir jai skiriamų ■_ ’ 
tikslų. Nors mažiausis su jais ap s įlenkimas jau pačios prigim
ties yra aštriai baudžiamas. Inteligentijai, rodos, tai būtų vi
siškai aišku, /

Bet šiais laikais priešingai tokiam supratimui ima vis la
biau inteligentų tarpe įsivyrauti negiamos tendencijos,/bukreip 
tos prieš tiesioginius šeimos tikslus ir jos pastovumą. Ji norima 
päliuosuöti nuo ją saistančių gamtos dėsnių ir padaryti tokia 
institucija, kuri daugiau tenkintų žmonių aistras, negu pildytų 
savo tikrus uždavinius. Tai pastebima visame kultūringame 
pasaulyie;oypač—To didmiesčiuose. Daug inteligentiškų šei
mų, nuslydusių ir nuo krikščioniško pagrind0, atsitolina nuosa- 
voxidealo ir netenka išvidinio jas jungiančio ryšio. Jog pasi
daro nepastovios, ardomos, ką aiškiai parodo vedusiųjų persi
skyrimai, kurių skaičius metai iš metų vis auga. Pavyzdžiui, 
kai kuriuose Amerikos miestuose jie siekia jau 50%. O tai ne
palieka be skaudžių pasėkų tiek pačiai šeimai, tiek ir visai tau
tai. Dar popįežius Leonas XIII vienoje savo enciklikoje (Arca- 

tthhitVyra aiškiai pabrėžęs: „Išsiskyrimas, yra be galo kenksmin
gas šeimų ir tautų klestėjimui, turint galvoje, kad tai yra iškri- _____ 
tusios dorovės pasėka, kas atidaro kelią, kaip patyrimas rodo, 
dar gilesniam privačių ir viešųjų papročių iškrikimui“. Be to, 
Irstant šeimoms, griūna lyčių gyvenimo pusiausvira ir patenka į 
pavojų, kaip suaugusieji; taip ir vaikai. 1

Visa tai nėra svetima ir mūsų inteligentijai. Ji taip pat pa
siduoda šiai nesveikai laiko dvasiai ir iškrypusiems šeimyni- 
niams papročiams. Patys mūsų laikraščiai pripažįsta, kad „kar
tais gana aukšti valdininkai gana viešai veda^ne tik teisiškai ne- 

— sutvarkvtą. bet slačiai palaidą šeimyninį i gyvenimą“ („Liet. 
Aid“. Nr 186. 193n7^Tas7~žinoina;galės-užkrėštLin kaimą^Jkur 
iki šiol pas mus šeimos '-pastovumas buvo dar griežtai saugo»jaT-~~r ~ 

~— mas. Konservatyvaus ir prie sveikų principų bei religijos pri-- 
sirišusio jo negalėjo sudemoraližuoti nė ta inteligentija, kuri, 

i kaip~inmėta, buvo pasidavusi rusiškajam nihilizmui. Kaimui 
šie inteligentai buvo svetimi. - Atmetė mūsų sveikas ir tautiškas 
kaimas ir sulenkėjusių dvarininkų šeimos papročius. Bet da
bar, kada dar kaimo ir inteligentijos ryšiai. pasidarė daug arti- 
mesni; tai inteligentų šeimose pasireiškiantieji negerumai no- 
roms nenoroms atsilieps ir į kaimiečių papročius. O palaužę 
savo tautos kamieno senus papročius šeimoje, pajudinę jų šeimų 
pastovumą; vargiai galėsime viltingai mąstyti apie šviesesnę atei
tį. Ir labai skaudu, kad dalis mūsų dabartinės šviesuomenės tuo

'■»■■WH, r, —■ f II I ■ ii ,-||( ,— "f

.4) kun. C. Coppens S j., Trumpas inoraliftės filosofijos vadovėlis.
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kėliu eina. Štai, in civiliriės motėrystės^statymas, aišku, lä- 
biausiaiy ra pageida\samassįpsinteligentijos ■, Tiesa; jis kai 
kurias pakrikusias JntbligeiiiU^^S^s- ,,teisrikäiu sulvarkys/'beT 
pačiai nedorovęi tik -plačiau atkels vartus. Tauta iš tokių inte
ligentiškų šeimų ne daug ko tegali tikėtis. Jos ateitis daugiau
sia priklausys nuo tų šeimų, kurių idealas buvo ir pasiliks krikš
čioniškos šeimos idealas. Bet šis idealas turėtų būti ir visų in
teligentiškųjų,mūsų šeimų idealu. Iš to, kad toks šeimos sutvar
kymas gab kai kam nepatikti, dar neseka, kad jis yrą klaidingas. 
ar nepriimtinas. Dievo įstatymai, kuriais; privalu inteligentų 
šeimas pagrįsti, visada pasiliks amžini ir nekeičiami.

2. Toliau lietuviųinteligentų šeimoms/susidaro dar kitas 
labai svarbus uždavinys d u o t i i r g e r a i iš u g d y t i 
fa ü iiąL i e t u v o sint ei i g e n t ų k a r tą, kuri tikrai su
gebėtų vadovauti mūsų tautai ir savo kilniais-žygiais laimėtų jai 

Ą garbes ir pateisinimo /kitų tautų tarpe. Tokios inteligentijos 
mums dar labai trūksta, o ji mūsų tautos kultūrinei pažangai 
būtinai riekalinga. Iki šiol mūsų šviesuomenė, kilusi daugiausia 
iš kaimo ir brendusi arba svetimos priespaudos metu, arba mū
sų jaunos valstybės skubaus jformavimosi dienomis, negalėjo vi
sapusiškai pasiruošti kultūriniam ir tautiniam darbui. Dabar 
didieji valstybės statymo darbai jau gerokai pavaryti į priekį ir - 
lieka tik toliau ją stiprinti, rūpintis visos tautos gerove. Tatai iš 
dalies atliks dabartinė intenlįgentija, bet jos eilės nuolat turės 
būti papildinėjįmos naujomis jėgomis, kurios jau bręs ne vien 
kaime, bet ir inteligentiškų šeimų židiniuose. Ii* kaip tik šie pa
starieji turi duoti pačius geriausius tautos vadus—dabartinės švie
suomenės pavaduotojus: Juk savaime aišku, kad mūsų tauta ne- ' 
galės sparčiai žengti kultūros keliu, jei jai vadovaus vėl tik iš kai
mo kilusi inteligentija, nepapildoma inteligentų vaikų, kurie bū
tų išėję gerą inteligentiškos šeimos mokyklą. *

— Tojgalima bus atsiekti tik tada, kai inteligentai, sukūrę šei-
"k. . '—'J • ■ . ' ■

-Fftą-sveikais principais, pildys ir visas iŠ šeimos tikslų išplau- 
kiančiąs pareigas: duos naująją kattą-ar^tengst^ gerai išauk- / 
lėti. Tačiau ir sii šia pareiga mūsų laikų inteligentai dažnai ap
silenkia. Daug rasime tokių, kurie daro visa, kad tik sutrukdys 

rių naujam, žmogui ateiti į pasaulį; arba visiškai ramia sąžine žu
do jauną gyvybę, dar jai visai negimus, lyg ir nenujausdami, 
kad tai daro dideli prasikalstamąjį darbą. Pamirštamas vaikų 
vertingumas ir jie laikomi tiktai sunkia našta, kuri trukdo lais
vai ir patogiai gyventi. Todėl visiškai teisingai J. Hoffman S. J. 
sako, kad „baltoslos rasės žūdymasis eis nesulaikomais žings- 

' niais pirmyn, kol protingas krikščioniškas tikėjimas nepalygi
namą vaiko vertę iš naujo nepadarys žmonių turtu441. Ir tikrai, 

. JOI IRWI—IWWI I IR i 11 ~

P. J.■ Hoffmann—S J., Moterystė tikėjimo ir prohr šviesoje
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Reikalinga dar ją gerai išlavinti ir iš

vaikai yra kartu ne tik visos žmonijos turtas, bet ir pačios šei
mos laime. Žymus anglų rašytojas (pedagogas) S. Smiles apie 

~~ tai gražiai įššireiškia: „Nėriausi ir išmintingiausi žmones“, sa
ko jis, nesidrovėdavo päsisakyti, kad jiems didžiausio džiaugs
mo ir laimės yra sėdėti tarp „vaikų galvelių“ šventoje ir ramiu- 
je namų nplinkumelėj«'"'. , ./

Tad tvirtas inteligentiškų šeimų "nusistatymas ir šiuo at- 
žvilgiu yra būtinas. / Nes kai inteligentai, pačios prigimties ne- 

■*. nuskriausti, nuo šios pareigos atsisako, jie ir sau ir tautai darų
_ didelę skriaudą, kurią vargu ar galės išpirkti kitais žygiais. Mat,

jie atsisako nuo svarbaus ir aktualaus mūsų tautai uždavinio 
■/■ naujos:inteligentiškos kartos kūrimo, kuri, kaip sakėme, mums/ 

labai reikalinga. Prie to daugiausia gali paraginti tik krikščio- 
niškasis heroizmas ir karštas tikėjimas, kuris nurodo, kad žu
dymas jaunų gyvybių yra žudymas pačių sielų. Be šito tikėji
mo ir atsakingumo prieš Dievą, visada rasis medicinos ir kito- 

.’_/ kių „autoritetų“, kurie šiuos dalykus teisins. Tuo tarpu tas pats
J. Hoffmann'as aiškiai Įrodo, kad jokie „pateisinimai“ to ne
pateisina-

Bet su naujos gyvybės atsiradimu šis inteligentų šeimų už- - 
davinvs dar nesibaigia. 

• ■ »-■ ’ vr .. • ■ =

auklėti. Tad svarbu, kad vedusieji musų inteligentai butų tam 
jąu iš anksto pasiruošę, susipažinę su pedagogikos bei psieholo-

■ gijos mokslais. Deramas pedagoginis apsišvietimas turėtų‘ būti 
visit inteligentiškų 'šeimų pagrindinė žymė . Juk jeigu šeima yra 
bendrai pirmoji lavinimo ir auklėjimo mokykla,, ta"i inteligentų 
seimą tuo atžvilgiu mūsų tautoje turi užimti pirmą vietą. Tik 
ta prasme ir sakoma^ kad . augti inteligentiškoje šeimoje yra di
delė ir pas mus dar gana reta privilegija“ (prof. F* Kemėšis, 
Židinys, Nr. 1, 1930) Svarbu, kad~T§xtikro taip ir būtų, kad 

■—inteligentų vaikai pa si jusfųaugętikr ai inteligentiškoje šeimoje
ir pasisavinę iš jos tiek gerų^savybių, kiek jų •;mtOTgeB0Škū^'''šer*'~-”-y^ 
ma tik gali duoti. Padedama kitų auklėjimo veiksnių (mokyk- ?
los, Bažnyčios), ji turi savo vaikams suteikti bendrą visapusišką 
iššilavinimą ir paruošti ją specialiems mūsų tautos uždaviniams. 
Pavyzdžiui, ateities inteligentija turėtų tarp ko kito pasižymėti 
didesniu aktyvumu, kūrybine dvasia, principų tvirtumu ir k. Ta 
linkme ir reikėtų kreipti auklė jimas inteli gentiško je • šeimoje.

Šis auklėjimas turi būti derinama su mokykla, organiza
cijomis ir Bažnyčia. Jos turi padėti inteligentų tėvams atlikti 
nelengvas auklėjimo pareigas, kas yra įmanoma tik sutartinai 
tėvams dirbant su paminėtais čia ugdymo veiksniais/ Bet žymi 
mūsų inteligentijos* dalis, ypač Šiais laikais, neturi tvirto misi-

•*' ‘ ’ ’ *■ ’ • 
*>■ ■ -.T .^1 I" < 1 J ■■ I ■ ■■* 1 *‘11 I I , I ■ ■ ■ ----
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1 Sam. Sinailsas. Šeimos Įtaka. , ‘
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rmo nei dėl mokvklos, nei; dėl jaunimo organizacijų; silp-
jų pabrėžiamas ir Bejžnyčios vaidmuo vaikų auklėjime. Ta-

'f
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s tat 
įlai 
lai trukdo mums tinkamai ugdyti gerus ateities inteligentus, nes v 
dažnai pasitaiko, kad mokykla moko ne to, ko reikalauja tėvų 

F pasaulėžiūra ir visapusiškas auklėjimas. Čia dar Jkartąpaaiškė
ja. kad mokyklos turėtų būti konfesinės ir kad inteligenetų šei- 

-/ ■/"„• mm/privnletų-./jomis'labiau susirūpinti. ■/.-- ' . '•
Sėkimingam šeimyniniam auklėjimui reikalinga dar,, 
inteligentai laikytų taip pat savo Uždaviniu s ūda- 
r ik a s šeimos tradicijas ir. palaiky- 
jauk i a dvasi ą. Tie dalykai dar svarbūs ir to-

mūsų inteligentiškąjį šeima, kaip minėta, tėra tik ųžūo- 
mazgojėi taigi, jau pat pradžioje turi susidaryti gražūs ir sveiki 
papročiai, kurie inteligentų šeimas išskirtų iš miesčioniškų“if ~

■ šiaip mažiau prasilavinusių šeimų. Taip, visų pirma, inteligen
tiškoje šeinmje tūri viešpatauti skaisti ir blaivi dvasia, spindinti 
iš tyros vedusiųjų širdies. Juk „skaistybėyra viena gražiausių 
dorybių, nušviečianti žmogų kaž kokia nežemiška šviesa44 
Pečkauskaitė), Ji neša šeimai -džiaugsmą ir laimę, geriausiai 
įspėja jai gręsiančiuose nekuklumo pavojuose. O blaivumo 
dvasia rodo inteligentų šeimoms sveikatos ir praturtėjimo kelius.

Tai pat inteligentų šeimoms labai svarbus ir tikras tautiš
kumas. Praeityje mūsų inteligentija jam nusidėjo, sudaryda
ma mišrias šeimas ir atskildama nuo tautos kamieno. Dabar 
to privalu vengti. Grynaį_dietuviską šeima pasižymės didesniu 
dvasios darnumu ir bus artimesnė liaudžiai; Ji turi branginti 

••.'.■"•'.•■.•mūsų tautos papročius, meną, tautodailę?
Be to, mūsų inteligentų šeimoms reikia daugiau, 

ir kultūrėjimui bei lavinimuisi. Intelektualinis jos issjfavinimas •— 
visada turi būti gilinama s naujausiomis mokslo žiniomis, kad to
kiu būdu ji. galėti!/ sekti kultūros pažangą: Inteligentų ; šeima juk 
turi būti tas švyturyš, kuri^šviestų visai mü^xpJaUtakHaor^^ 
būtų ir tolimiausiame provincijos kampelyje. Sykiu ji$i turi nenu
tolti ir nuo visuomeninio 7 gyvenimo bei veikimo, kuriam inteli
gentai, taigi, ir jų šeimos, yra pašaukti. / . _ -

Tačiau visas inteligentų šeimos gyvenimas turėtų būti per
sunktas religinės dvasios, kuri gimdo pasiaukojimą ir heroizmą. 
Tautinio atgimimo inteligentiškų šeimų nihilizmas iššaukė mū
sų tautoje religinį atgimimą; dabar jis vis gilėja ir turi apimti 
plačiausius inteligentų; sluoksnius^. Inteligentiškos šeimos, no
rėdamos būti savo tautai naudingos, turi pakilti virš nesveikos 
laiko dvasios ir sukurti toki dvasios turtą, kuris, eidamas iš kar
tosi kartą, vis augtų ir didėtų.

4 — Pagaliau, svarbu dar priminti ir h a r m o n i n g a s -
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: 1 i g e n t i š k o j e š e i m-o-j e. Tik ta šeima galės gerai atlikti
savo Uždavinius ir jausis tikrai laiminga, kur tiek vyro, tiek ir 
moters šeimynines pareigos bus gerai atliekamos. Juk šeima 
tam ir yra, kad bendromis abiejų lyčių jėgomis, kylančiomis iš 
specifiškos jų prigimties ir skiriamoms skirtingiems uždaviniams, 
būtų sukuriamas toks gyvenimas, kuris geriausiai patenkintų 
abi puses ir vaikams garantuotų jaunose dienose globą ir tinka-

- mą išauklėjimą. Šito inteligentiškoje šeimoje bus pasiekta ta
da, kai vyras gerai atliks savo pareigas už namų, užtikrins sa-^ 
v o darbu šeimai materialini išlaikymą ir savo gyvenimą bei vei- 

•*, kimą deriny su šeimos tikslais’ o moteris gerai atliks savo na
mų pareigas, kurios surištos su naujos gyvybės atsiradimu, jos 
globojimu bei auklėjimu ir šeimos židinio tvarkymu. Vyrui, kai
po pasižyminčiam didesniu aktyvumu.'■bei iniciatyva, šeimoje 
priklauso daugiau vadovaujamoji rolė; p moteriai, kuriai prigim
tas didesnis jautrumas bei praktiškumas, tenka auklėtojos ir na
mų šeimininkės rolė Bet tai nereiškia dar vienos ar kitos lyties 
pirmenybės šeimos gyvenime. Tą gražiai pažymi lenkų rašy
toja (pedagogė) G. Plater Zyberköwna, sakydama, kad „mote
rystė nėra tai vienos ar kitos pusės persvara, "bet tai skirtingų 
pajėgų harmonija, tai sutartinas jų ugdymas, tai tikslus parei
gų pasidalinimas...“ („Kobieta ogniskiem w rodzinie“). Ir iš 
tikro, gražiame vvro ir moters šeimyninių pareigų suderinime 
glūdi tikra šeimos laimė ir dvasios darna.

Bet dabar pasitaiko nemažai inteligenčių (ištekėjusių) mo
terų, kurioms atrodo, kad šeima varžo jų laisvę, pančiuoja jų 
užsimojimus bei gabumus ir jos su visu įkarščiu imasi užuona- 
mės darbų1. Bet apie tai reikia rimtai pagalvoti. Ta pati C. 
Plater Zyberkowria sako: „Moteris šiandien veržiasi užimti vie 
tą advokato, inžinierio, pasiutimo, ministerio ir p..... Tačiau ar 
pakankamai ji įsigilina ir supranta motinystės ir auklėjinio pa- - 
Šaukimą? Ministern rūpinami -laikinais materialiĮiįais dalykais, 
o moteris duoda gyvybę protingai ir už savo veiksmus atsakan
čiai būtybei, kuri amžinai egzistuos, ir kurios išauklėjimas kaip 
tik daugiausia pareina nuo motinos ..“ Taigi, moters pašauki 
mūs šeimoje-yra labai aukštas. Inteligentės moters gali geriau
siai suprasti, kad jos yra pirmiausiai pašauktos būti motino
mis ir šios jų pareigos visai nemažesnės už vyrų visuomenines 
profesijas. Vyrai inteligentai tedirba darbus, labiau atatinkan- 
_čiųs jų prigimtį, o moterys teneišsižada savo pašaukimo. Ir vie
ni, ir kiti darbai privalo būti vienodai vertinami ir atlyginami. ** *** • . *’*- ’ ■ • . * ’ • • * *

1 Giliau šio klausimo netiesiu, nes jis buvo ir, manau, ne kartą dar 
bus gvildenamas ..N. Vaidilutėje“. — ,4. S.

r
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5. —- Suprantama, kad visi čia paminėti inteligentų šeimos . 
uždaviniai yra nelengvi/ Jie reikalauja ne tik didėlio sugebėji- 

-mo ir tvirto pasiryžimo tinkamai juos atlikti, bet ir g e r ų i n - 
t e l i g nti š.k o s še i m o s k 1 e s t ė j i m o s ų l’y g ų, ku
lias turi sudaryti visuomenė ir valstybė. Jos yra įpareigotos su 
sirūpinti ne tik inteligentų, bet ir bendrai visų šeimų gerove, nes 
tik iš šių pastarųjų valstybė įgija savo jėgas ir gyvybę. Užtat 
popiežius Leonas XIII ir yra pasakęs: „Jei pilietis ar šeima, da
lyvaudama visuomeniniame gyvenime, vietoje pagalbos rastų 
skriaudų, vietoje—globos -— savo teisių susiaurinimą, tai visuo
meninis bendradarbiavimas būtų vertas neapykantos, ne malo
numo“ (Arcanum) Ir labai skaudu, kad šiais laikais dažnai taip 
atsitinka, nes visuomenė ima nebranginti šeimos idealų ir neuž- 
jaučia šeimos vargams. Tai atsitinka įtakoje laisvų pažiūrų į 
moterystę ir šeimos gyvenimą. Inteligentai, kaip visuomenės 
vadai, turėtų su tuo kovoti, stengdamiesi sudaryti visuomenėje 
a pie šeimą gerą opini ją. J i turi smerkti pakrikusias šeima s, pra - 
sižengimus skaistumui, viešą dorovę ir remti visus kilnių šeimų 
žygius bei jų rūpesčius.

Taip pat šeimų atžvilgiu negali būti abejinga ir valstybė. 
Juk, jeigu susirūpinama valstybės administracija, jos apsauga, 
ūkiškomis problemomis ir dar kai kuo kitu — tai ar ne pirmoje 
vietoję tektų mtims susirūpinti ir Šeimomis. Juk . valstybei ne 
vistiek, ar jos inteligentų šeimos bus gausesnės ir geriau aprū
pintos, ar jos liks bevaikės ir skurs. Atsimenant, kad mums 
dar reikalinga daug inteligentijos ir rinktinių žmonių šeimų 
palaikymo uždavinys tampa labai svarbus. Tie pinigai, kurie 
skiriami kartais abejotiniems reikalams, galėtų būti skiriami 
šiam dalykui. Taip pat turėjų būti labiau vertinamas ir atlygi
namas moters darbas šeimoje. Tai tūrėtų būtu sutvarkyta tam tik
ru įstatymu ir pasireikšti vyro algoje sulig šeimos didumo. Taip 
pat reikėtų išleisti įstatymai, užtikrinantieji mūsų inteligentams, 
ypač valdininkams, tarnybų pastovumą, kad jų šeimos ateįtis 
nebepriklausytų nuo vieno viršininko valios. Toks valstybės snP 
sirūpinįmas inteligentiškomis ir bendrai visos mūsų tautos šei
momis paskatintų jas Uoliau atlikti savo pareigas ir duoti val
stybei naujų pajėgų. r

' \ III. ' • . . ' ■' ' . ” ■

^Tačiau turėdami ir geriausias sąlygas, dar nesukursime 
tobulų inteligentiškų seimų, jei prie Šeimyninio gyvenimo ne
bus rimtai pasiruošiama. Inteligentams gi būtų pareigos ne tik 
patiems labiau. apsišviesti, bet Šios šviesos paskleisti ir kitiems. 
Juk dažnai atsitinką, kad inteligentai padaro šeimyniniame gy
venime ir auklėjime nedovanotinų klaidų lik todėl, kad nepa-
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dalvką; pedagogiką-psichologija, higiena, 
toks gilus~apsišvietimas atidengs daug svar -
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kankamai būna įsisąmoninę šeimos tikslus; jos pareigas. Pavyz
džiui, daug inteligentų mažai susipažįsta su moraline teologija, 
liečiančią šeimos ~ 
teise ir k. Žinoma,

’ . ■ > ■ . — . — 

bių inteligentiškai šeimai principų? kuriuos bus nelengva įgy
vendinti, bet kaip tik nuo to pareina Šeimos tobulumas ir jos 
laimė. Jaunos inteligentų šeimps, kurių ateitiš~Uar yra prieša
kyje, neturėtų bijoti sąžinės sąskaitos ir pataisyti tuo savo trū
kumus, kurie trukdytų šč'imai tobulėti. ■ ,f ' -

* Bet siekiant idealių inteligentiškų šeimų, ypač svarbus si- 
šiem alingas ir organižuotas inteligentiškos jaunuomenės auklė ji
mas šeimos gyvėhihiul. Tuo dalyku iki šiol daugiausia rūpino
si Bažnyčia, nes ji, gindama šeimos vienybę ir amžinumą, la- ~ 
biausiai jaučia, kiek reikia heroizmo-ir įvairių dorybių šeimos 
gyvenime. Užtat primygtinai ji reikalauja iš jaunuomenės skai
stumo ir religinės dvasios? -Tačiau ne ji viena turi pareigos tuo 
rūpintis. Šeimos gyvenimui jaunuomenę turi ruošti ir mokykla, 
kuri įpareigota ugdyti auklėtinius pilnutiniam gyvenimui. Tose 
mokyklose, kur berniukai ir mergaitės mokosi skyrium, šeimy
ninis auklėjimas lengvai gali būti įvestas į mokymo programą. . 
Pavyzdžiui, Latvijos mergaičių gimnazijose kaip tik ir dėstoma 
moters higiena, kas žinoma dar toli gražu nuo šeimyninio. auk - . 
Įėjimo. Bet pas mus, berods, ir to nėra. Reiktų pagalvoti, kaip 
tuos dalykus prayešti ir koedukacin^se mokyklose, auklėjant šei
mai lygiai abi Ivtis. Mok}rklai turi čia padėti ir jaunuomenės or 
ganizäcijos bei laikraščiai.

Labiausiai jaunuomenės paruošimu šeimai tūri susirūpinti 
inteligentai tėvai, jei jie nori pasidžiaugti laiminga .savo vaikų 
ateitimi ir išugdyti gerus visuomenės vadus. Pirmiausia jų pa- 

— čių pavyzdingas šeimos gyvenimas/vėliau budėjimas vaikų hren-— 
dimo metu ir tinkami patarimai jau vėlesniame amžiuje galį la
bai daug nulemti jaunos kartos nusistatymą šeimos dalykuose. 
Galima drąsiai teigti, kad ateities inteligentų šeimos daugiausia 
h- priklausys nuo tėvų, mokyklos ir Bažnyčios auklėjįmo. Jis 
galėtų mums daug ko duoti, jei tik bus vieningai organižuotas ir 
gerai atliekamas. Nuo gercTseiir.yninio pasiruošimo žymiai par- 

y ^eis ir tai, kaip ateityje bus atliekami inteligentiškai šeimai pri
valomi uždaviniai.

Baigiant tenka pažymėti, kad inteligentiškos šeimos, gerai 
atliekančios savo uždavinius, visada esti savo tautoje kultūri
nes ir religinės pažangos veiksniu. Mat, geros inteligentų šei
mos duoda vis labiau apšlifuotą; naują inteligentų kartą, kuri 
kultūros keliu žengia^kas kart vis sparčiaū. Ji kuria vis didės-
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nių kultūrinių ir religinių vertybių, ^kurios savo ruožtu perduo-j 
damos vėl naujoms kartoms. Taip tauta vis labiau kultūrėja, 
jos dvasios lobis darosi didesnis. Dėlto musų tautos ateitis 
daugiausia ir priklausys nuo to, kokias mes turėsime inteli
gentiškas šeinias ir kaip jos atliks savo Uždavinius. Pavyz
dingoje inteligentiškoje šeimoje gludi mūsų tautos laimė!

APŽVALGA
» • * .’ • * ■ * ’ . ' ‘ r- ' ’ ...... ~

• - * ' ’ . • ' ‘ “ * . * ’ ■ . •'. * • ■- ....

Marie Eugenie delle Grazie. S. m. kovo mėnesį mirė ta
lentinga austrų rašytoja — M. E, delle Grazie. Trumpai žvilgte 
rėsime į jos gyvenimą.

M. E. deįle Grazie gimė 1864 m. rugsėjo mėn, 14 d. Weis- 
burge, Ungar!joj, Tėvas buvo kilęs iš Venecijos, motina pran
cūzė, o jų duktė Marie, —•. tikra vokietė, j,Aš tvirtai stoviu ant 
vokiečių žemės— sakosi ji pati. Tėvui mirus su motina apsigyveno 
Vienoj. Marie lankė mokyklą. Ją baigus stojo į pedagoginius 
kursus, norėjo būti mokytoja, tačiau dėl silpnos sveikatos turė
jo nuo to atsisakyti. Studijuodama universitete visa siela atsi-\_ 
dėjo kūrybos darbui.

M. E delle Grazie pradėjo rašyti visai jauna. Būdama sep
tyniolikos metų, išleido pirmą eilėraščių rinkinėlį, čia buvo 
Spausdinta eilėrašęių, rašytų jai esant 10—-12 metų.

1894 m; pasirodė didžiausias veikalas „Robespierras“,1 kurį 
poetė rašė per 10 metų. Veikalas Sulaukė didėlio pasisekimo ne 
tik savo gimtinėj, bet ir A.nglijoj, Prancūzijoj ir k. Ne tik „Ro- 
bespierras“ išgarsino rašytojos vArdą pasaulyje — Žymūs jos yeir- - 
kalai: „Herman“, „Saulius“; „Der Schatten“ ir „Ver sacrum“ su
teikė jai Frölich-o Stiftung4©, Bauėrnfeld‘o ir Vokiečių Liaudies 
Teatro premijas. "

; 1886—(-7 m, ji važinėjo po* Italiją. Iš tų laikų žinomosios 
jos poezijos knygos „Italische Vignetten“. Tai gilaus, poetinio 
įsijautimo eilės. Tada pasirodė p jos novelės: „Die Zigeuerin“ 

„Der Rebell“ ir k. Jos/vaizduoja..gražią, poetės mylimą, pietų 
šalį. ■ ' .' ■ ■■ ' ’■ -

Marie rašė ir dfamas: „Der Schatten“, „Schlagende Wet
ter“. - Pirmoji“ parašyta eilėmis.

Išmėginusi savo talentą dramoj ir poezijoj, Marie sustojo 
prie romano. 1907 m. pasirodė „Heilige und Menschen“, o 1918 
„Homo“. Paskutinysis yra labai vąizdingas Didžiojo ka?o pa
veikslas.

terlinge von Clairvaux“,
Iš paskutinių jos kūrinių yra žymus „Die weissen Schmet- 

. ši novelė vaizduoja didi šven-

a

— * -«v

I
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tąjį iš Clairvaux— šv. Bernardą. Romanas ^Unsichtbare Stras- 
1926 fti. — taip pat daugiausia Didžiojo karo vaizdai. „Die 

Empörung der Seele“ paskutinis rašytojos veikalas, vaizduo
jąs turtingą Hamburgo aristokratiją.

. < M. E. delle Grazie literatūros pasaulyje yra žinoma kaip 
žymi epikė, lyrikė, dramaturge, novelistė ir romanų kūrėja. Viso
se šiose srityse ji stoja greta didžiųjų vokiečių rašytojų. Jos raš
tai pilni^vaizdingumo ir tikro įsijautimo. Ji pajėgia įžvelgti į 
žmogaus išvidinį pasaulį. Kalba yra sklandi, turininga, turtinga.

Tačiau M. delle Grazie; įdomi ir kaip didžios dvasios asme
nybė. Nuosabus yra jos sielos kelias į Dievą. Ji gimė nekrikš
čionių šeimoj. Paaugus buvo visiškai netikinti. Bet tokia ji 
nepasiliko. Jos siela, pradėjo ilgėiisJaukštesnio dvasios-pasaulio. ~ 
kurį žmoguj gali praskleisti religijos šviesa. Savo dvasi
nės kovas, pergyvenimus ji vaizduoja veikale: „Der grosse 
Kampf“. Jos dvasia be poilsio ieškojo amžinosios šviesos ir tie
sos, kurią atrado Katalikų Bažnyčioj. Studijuodma Šv. Raštą. 
Naująjį Testamentą, ji apsistojo prie Jėzaus Nazariečio. Ji su- * 
sikuria Jo —Dievo-Žmogaus paveikslą: mylinčio žmones,.Jiėms 
padedančio, suraminančio. Tas savo mintis pasisakė kartą sa- 

_~~ . - vo dvasios mokytojui. Bet šis buvo tuo tik nepatenkintas ir ne- 
z parėmė jos ieškojimo, jos dvasios yėfzimosi į šviesą. Nuo to 

—laiko ji liko tyli, paslaptinga, niekam neatidarė savo vidujinio 
pasaulio, kurio viršūne tapo^Krįstus.

1912 m. Vienoj buvo Eucharistinis Kongresas. Maria gy-

f>

veno tuo laiku provincijoj. Vidujinis balsas šaukė ją į Vieną
- Pagaliau, ivyko jos dvasios persilaužimas; ji po ilgų abejojimu 

atvažiavo Vienon pasiryžus daryti lemiamą žygr^Paldlusi nuo—— 
konfesionalo tvirtai tikėjo, kad atrado Tą, kurio ieškojo. Ir nuo 
tada pažįstam ją kaip tikrą katalikę.

M. JE. delle Grazie asmeny literatūros pasaulis neteko 
stipraus talento, kuris kėlė dar daug vilčių. Visas rašytojos gy
venimas tarsi simbolizuoja žmogaus sielos veržimąsi į Dievą. 
Marie Eugenie delle Grazie buvo, kaip sako. prof. M. Fėiehtl- 
bauer, didelė kovotoja ir laiminga nugalėtoja.

. 0. Dockeuičiutė
» * • . . « ■

■ • • ■ ' . ■ ■ . ■ ' ■ 't •

Latvijos lietuvių organizacinis gyvenimas. Latvi
jos lietuvės inteligentės labai vėlai ėmėsi visuomeninio-organiza- 
cinio darbo. _ Tam buvo įvairių kliūčių ^stpka lietuviškų tradi
cijų, mokslo reikalo moterims neigimas, dėl tö trūkumai išsi
lavinusių inteligenčių (šį vardą vien turtas teikė) ; syetimų (vo- 
kiškų, rugiškų) tradicijų vaikymas, baimė lietuviško yardb~ir~k7— 
Latvijos liet, inteligentės vienos buvo užimtos baliais, kavinėmis, 
šokiais, kitos namų darbais, trečiosios kasdieninės-duonos uždar- ..

ios dvasios persilaužimas; ji po ilgų abejojimų
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_ bin — valdinnkės Žinoma, atsirasdavo nenuoramų, kurios, savo > 
individualinių galių verčianios, mesdavosi į dainavimo, muzi
kos, vėliau net į vaidybos sritis. Be-Mąi tik atskirų asmenų gy
venimas į moterų grupės, organizacijose veikimo dirva, pūdymą- 
vo. Tiesa, energingesnės dalyvavo mišriose organizacijose 
,,Šviesos“, Rūtos“, Pašalpos“, „Gyv. Rožančiaus“,' tačiau (išskyrus 
„Šviesos“ chore dalvvavimą ir vakarus rengiant vaidinimą) , jo
kio aktyvumo nepareikšdavo. „ Susirinkimuose ateidavo tik pa- 
klausyti vyrų kalbų, nes moteriai -nedrąsu viešai savo nuomonę 
reikšti, dar pasijuoks iš „moteriškos galvos“. Gana to, kad už
simoka nario mokestį ir sus-Se lankosi.

Tik 1928 m. sumanyta organizuoti Moterų Komitetas (Lat
vijoj visų tautybių /moterų mėgiama org.). Dejau ir Šis ne pa
čių moterų iriiciatyva, bet mok. J. Adomaičio rūpesčiu. Jis, pa
sitaręs su vienu kitu senesnuoju žmogum, neoficialiai vedė pa
sikalbėjimus su Rygos inteligentėmis. Šros mielai pritarė, nors 
ir abejonių* netrūko Abejojo, nes daugelis šaukė, kad veltui 

, darbas, iš moterų nieko gera neišeisią. Iš čia galima spręsti, ko
kia nuomonė buvo Latvijos lietuvių apie savo pačių moteris-— 
inteligentes. O kas čia kaltas?... Nepaisint visų šauksmų 1928 
m. gruodžio Dd ivvko steigiamasis Moterų Komiteto susirinki- 
mäs. Jame išrinkta Valdvba su p. Gyliene (L^iet. buvusio kon-, 
šulo Rygoje žmona) pryšaky ir nustatyta Komiteto tikslas, bū
tent: šelpti neturtingus vaikus.

Dabar tais pačiais metais gruodžio 30 d. surengė vaikų eg
lutę su gan įvairia programa. 1929 m. birž.’ 21 d. įvyko Mot. Ko- 
miteto pirmasis viešas vakaras, davęs ; gryno pelno 1778 latus. 
Vasarą per 12 savaičhrišlaikė 50 neturtingų vaikų koloniją Ry
gos pajūry.

Pirmieji ledai pralaužta ir neigiamos nuomonės pašalintos, 
belieka tik dirbti. O - darbo pakankamai. Praeitųjų metų va
saros koloniją sudarė net 90 neturtingų mažyčių (vaikų ligi Lk 
met. ąmž.). Komiteto narės pačios viską prižiūrėjo ir visakuo 
rūpinosi. Šiemet prie TKomitetp įsisteigė rankdarbių ratelis, ku
ris dirba loterijai fantus. Komiteto vakarai bųna įdomūs ne tik 
programa, bet ir įvairiais kioskais-: kepurių, loterijos, ledų, alaus 
ir t.t. Dėlto ir pelnas kėliorįopai didesnis už kitų vakarų, päv,, 
įvykęs š. m. vasario 15 d. Komiteto vakaras davė gryno pelno 
3.000 litų. Šiemet gegužės mėn. rengia didelę rankdarbių loteriją^ 

1931 m. Komiteto Valdybos pirm, išrinkta Liet, pasiunti
nio Latvijai žmona, p. Dailidienė, viėepirm. p. • Varnauskięnė 
(Liet, konsulo žmona) . Narių yra daugiau kaip 40. Artimiau- , 
šioj ateity M. Kom. mano steigti vaikų-darželį, arba prieglau- 

^^dąTTantDųkaltiįJ^ų klabena ir pas Latvi jos valdžią.
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** Tai vislabainaudm^Lirgeridarbai. Tik gaila, kad Latv. 
lietuvės inteligentės visiškai užmirštairantrąją žmogaus pusę 

; dvasią. Nei Mot. Komitete, nei, apskritai, Latv. inteligenčių 
tarpe; nėra mados, kad moteris paskaitytų kuriuo nors klausimu 
paskaitą, Nuo pat Latvijos atgimimo nėra skaityta nė viena 
vieša lietuvės inteligentės paskaita (čia neturima galvoj studen
čių ir moksleivių rateliai!, nors prasilavinusių net universitetą 
lankančių moterų yra pakankamai., Tai liūdnokas reiškinys, kurs 
reikalinga kuogrėičiausiai prašalinti. Gal ir sity srity imsisini
ciatyvos M, Kom.. nes atskiri asmens pamažu šį klausimą judina.

Be Moterų Komiteto, Rygoj yra dar tarnaičių, darbininkių, 
„Šv. Zitos“ draugija, įsikūrusi 1910 m. panašiais tikslais kaip 
Lietuvoje. Bolševikų laikais penkis mėn. visai neveikė. Po to, 
per 10 metų pirin. buvo kan. Velavičiusr Zitiečių dr-ja gyvena 
iŠ vakarų pelno ir nario mokesčio. Buvo įsteigta skalbyklą, bet 
neišsilaikė, trūko nariu organizuotumo ir darbštumo. Dabar tiL 
ri nuomojamą butą, kuriame, kelios senukės karšinasi. Rygoje 

" yra apie 100 „Šv. Zitos“ narių. Turi savo vėliavą.. __
Panaši dr-ja yra ir Liepojuj. Ją įsteigė kun. Stukėlis. Lie 

pojietės veikia gerai? Mintaujoj, Marijos globos, taip pat tarnai
čių, dr-ja pastaruoju laiku visiškai susilpnėjo.

Baigiant negalima nepaminėti Lat. lietuvių sporto maniją. 
Jaunesniųjų moterų sporto sekcijos buvo prie „Šviesos“, vėliau 
prie „Vyties“. Jos užsiima lengvąja atletika ir plastika. Nė vie
nas lieti vakaras neapsieina be šių mėgėjų plastikos, ar šokių 
numerių. _Kai kurioš iš jų yra baigusios net specialius sporto 
kursus, kitos tebelanko. .. .. _.q^

■ » . * - ■ ■ • • . , » * * .

Divorsų (persiskyrimų) teismas. Lietuvos Moterų Taryba 
kovo mėn. 15 d. Ateitininkų salėje surengė persiskyrimų teismą.

Teismą sudarė: prof Römeris, kan. Tumas ir p. Jackevi- 
čaitė. Lyg ir kaltinamąjį aktą patiekė L. Moterų Tarybos vardų 
p. O. Mašiotienė. Ji konstatavo, kad pas mus šeimos pairusios, 
esančios netikusios pažiūros į seksualinį gyvenimą, išnykęs pa
reigos jausmas, nekreipiama dėmesio į pagrindinius šeimos už- 
davinius.---—_ ___ .

T— f- ».™.. . . •

Po to ėjo ekspertų kalbos. Prof. Vabalas-Gudaitis iške
lia, kad persiskyrimus gimdo ekonominis skurdas. Persisky- 
rimai kenkia auklėjimui. Reikią susirūpint, kad, irstant šei- 
möms, nenukentėtii naū jo ji karta.

Dęc. Blažys ~ antrasis ekspertas, analizuoja persiskyri
mus medicinišku atžvilgiu. Jis sako, kad .medicinišku atžvilgiu 
neverta kliudyti žmonėms persiskirti. Jei vienas susituokusiu 
nesveikas, tai tokiais atvejais reikia leist persiskirti.

Persiskyrimus'kabina p. Šalčiuvienė ir pro t Bieliackinas.
P. Šalčiuvienė nupasakoja Šeimos išsjyystįmo istoriją, gračiomis
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spalvomis nupiešia šeimos laimę. Kalbėtoja nurodė visą eilę 
persiskyrimo priežasčių ir patarė besiskiriantiems neužmiršti at
sakomybės prieš vaikus, visuomenę ir valstybę.

Prof. Bieliackinas pažymi, kad skiriasi dėl įvairių įvairiau 
siu priežasčių; Persiskirti turi būti svarbios priežastys. J ei nė 
ra tvarkos Šeimoj, silpni tvarkos pagrindai ir valstybėj.

Jei katalikų Bažnzčia sako, kad moterystė sakramentas, tai 
ir valstybei ji turi būti'sakrameĮltas. 7 / . . .

Nuo persiškyrimir ypač daug kenčia moteris. Ji kenčia ir 
materiališkai ir dvasiškai. Jis taip pat neigia doc. Blažio tvirti- ' 
nimą,kad petsiskv^imai turi būti leidžiami Ūėl psichinių ligų. 
Ligoje reikalinga antrosios pusės pagalba. Jis stato klausimą, 
kodėl nesiūloma pėršiskirtį kai vienas katras patenka ilgesniam 
laikui į kalėjimą Stipri valstybė bus tada, kai bus stipri šeima.

Ä Persiskyrimus gina pris. adv. pad. L. Šmulkštys. Nupa
sakojęs persiskyrimų procedūrą įvairiuose bažnytiniuose teismuo
se, sako, jei žmOnės negalį jgyventi, turi būti leidžiama persiskirti.

- Posėdis 
spaudoje. *

' . .n* t • - _ ,* . ■ . • ’j ’ . . ’ • . ■

Sendraugių ateitininkių arbatėlė, š. m. kovo mėn. 12 d. 
at-kų valgykioje įvyko Kauno sendraugių skyriaus moterų sek
cijos arbatėlė. Susirinko gana gausus vyresniųjų ąt^hrbūreli^, - 
jų tarpe ir kęleta studenčių. Tai bene pirma sendraugių ir stu
denčių susidraugavimo arbatėlė, kuri, reikia tikėti, nepaliks ne- 
atnešusi džiuginančių vaisių. Tas viltis skatina nė tik maloni 
arbatėlės huotaika. bet ir abipusis noras susiartinti ir beridra- 
darbiauti. 

I * . .

Pradžia jau padaryta. Draugiškoj nuotaikoj, 
tęs stiklo buvo aptarta daug opių at-kėms reikalų.

Visų-pirma Dr. Ruginienė plačiai papasakojo'apie praei
tų metų sekcijos -veikimą.; Vienas iš didesnių jų darbų-buvo rū» 
peštis ,.Naujosios Vaidilutės'4 pažanga. Tam, žinoma, nebuvo 
gana rūpesnio, reikėjo ir konkrečių darbų — žurnalas remta tiek

’etškė jai padėką. Toliau, paprastu su-,

c*
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tik maloni

prie arba-
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raštais, tiek pinigais. Susirinkusios sendraugės pritarė pirmi
ninkės pranešįmui ir Išreiškė jai padėką. Toliau, paprastu su-,, 
sitarimo būdu, jbuvb^šrinkta nauja sekei jos valdyba, į kurią sm 

_tiko ieiti p. Krikščiūnienė, Dr. RuginienėTr p. Pobedinskienė.
Kalbantis apie tolimesnį sekcijos veikimą, pirmoj eilėj bu- / 

vo numatyta palaikyti tampresnius santykius su studentėmis; be 
to, vis labiau kelti sendraugių jnoterų sekcijų steigimo reikalą 
provincijoj. Tokias sekcijas steigiant ir centraližuojant būtų 
galima prieiti prie kat. moterų iųteligenčių-sąjungos įkūrimo. O 
tokios sąjungos reikalas vis labiau darosi opus ir būtinas. _

............. .. ■ . • * . •
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■ Ponia Galdikiene ir stud. Iz. Matusevičiūtė kaltino, p.

140 . : . < ' ■ ' . . ■ ■ • - ' ■-
' . ’ t ‘ . ■ ” . ' ’ ' ■ ‘ • S”. --=r

■ ■ ' *.*•. / ♦ . r * j. * * "* • • ‘ _ ■’i~_ : * ■ • *

' Po tų daugiau sendraugių’ veikimą liečiančių klausimų/ 
bendrai kalbėtasi apie moterų inteligenčių klaidas bei truku
mus. Ypatingo^dėmesip kreipta į ateitininkės silpnąsias ir ge
rąsias puses. Tai buvo graži ir naudinga savęs kritika.

Pasikalbėjime aktingiaušiai dalyvavo p. Galdikienė ir p 
Krikščiūnienė; iŠ studenčių— Iz."Matusevičiūtė ir E. Balčiūnaitė.

Pasikalbėjimas buvo pravestas kaltinimo ir gynimo for
ma? ■ Ponia Galdikienė ir stud. Iz. Matusevičiūtė kaltino, p. 
Krikščiūnienė ir stud. E. Balčiūnaitė atrėmė kaltinimus bei nu- 
rodė ju priežastis. ’ ' 7': 7 ' ■

• • • ’ * * < ■ ■'

Kaltinimai iškėlė,?. kaip vyresniųjų inteligenčių, taip ir 
tebestudijūpjančiit per siaurą pasaulėžiūros supratimą. Kad gy
venimas greit nepriverstų niveliuotis savo aplinkumoje, reikia 
pasaulėžiūrą pagrįsti plačiu filosofiniu apsiskaitymu.
’■ ’ t '; ■_ -* ‘ ' “■ .... . ■ -

Toliau kaltinimai iškėlė ypač studijuojančių per menką 
intelektualinį išsilavinimą? Studentės dažnai stoja į universite
tą be tvirto pasiryžimo studijuoti, todėl neretai pasitenkina vien 
konspektiniais profesorių užrašais. Baigusios un-tą toliau ne
gilina savo mokslinių žinių. Todėl į gyvenimą išėjusios greit 

. pranyksta net ir tos, kurios un-te būdamos parodė nemenkų ga-
■ bumų.-' . . , ' . ? ■.

‘ ’ * 1 • , I . ■

Ne mažiau, kaltinta ir dėl visuomeniškumo stokos. Didės-
■ • . o . ,

nė dalis mūsų mbterų inteligenčių visai nedirba, arba pamėgi- 
~ nusios greit mėta visupmenmiMarbą. Tai žymu ir vyresnėj, ir 

jaunojoj kartoj. Tiesa, studentijoj visuomeninis susipratimas 
kaskart didėja, bet, to nežiūrint, organizacinis darbas‘~yadova- 
vimo pareiga neretai tenka tik mažai saujelei? Su visuomeni- - 
nio susipratimo stoka kartu pasireiškia ir menkas pareigos su
pratimas. Jau daug turime universitetus baigusių ir_idaug stu
denčių, bet labai dažnai būna didelis vargas, kai reikia surasti . 
asmuo kokiai nors atsakingesnei pareigai, Moterėi inteligentei 

. nereikėtų tenkintis w vien siauru Šeimos ratu, reikėtų visai sąmo
ningai, ne vien mados dėlei, skirti savo laiko dalį ir visuomeni
niam, kultūriniam veikimui. ■

Įš menko visuomeninio susipratimo plaukia ir kitos silp- 
•^>-nybės — per mažas..’-domėjimasis spauda, ’ ^literatūra,- menu

Daugelis pasiduoda palinkimu! gyventi vien tuščiais dienos rei-
- ' kalais. ‘

Tai bene svarbiausi kaltintojų užmetimai, kurių dąugu- 
; ma visai pamatuotai buvo atremti arba pateisinti. mūsųLlaikų 

gyvenimo aptinRybėmis. Sakysim pasaulėžiūros atžvilgiu at-kė 
“ yra parodžiusi daug-atsparumo ir sąmoningumo. Tai tvirtina 

ir gyvenimo pavyzdžiai. Tačiau aišku, kad kiekvienam, sie- 
, » « . • . k M*» ’ • ■kiančiam aukštesnio tobulumo j niekada nėra perdaug savęs auk-" 

•< ■ • ■ ’ ■ ■ . . ■ _ " t ■ • ’ ( '.: v..
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lęjimosi nesavopasaulėžiūros principų vis aiškesnio ir, tikresnio 
supratimo, ; • < • •</.

Studenčių intelektualinio išsilavinimo stoką daugeliu at
žvilgių. pateisina vargingos pragyvenimo sąlygos, kurios žymiai 
daugumai musų studenčių yra visai neiš vengiamos. Be to, čia 
aišku kaltos ir mūsų vidurinės mokyklos. Tačiau visa tai dar 
nesako, kad mūsų moteriai inteligentei mokslas yra neprieina
mas, -— turime juk visą eilę moterų su mokslo laipsniais, turime 
rašytojų irvisuomėnininkių.

Pasikalbėjimas iškėlė daug gerų minčių, kuriąs-ateity jgy 
vendinus būtų galima pašalinti daug kliūčių, trukdančių ga
bioms studentėms siekti mokslą,.

Tai buvo pirmas at-kių sendraugių ir studenčių susiartini
mo žingsnis. Reikėtų daugiau rasti tokių progų, kurios jauną 
idealizmą'-suvesti? su rimta gyvenimo praktika. Tai būtų gera 
mokykla auginti stipriom, savarankiškom asmenybėm.

Knygų recenzija
Rutfolfo Blaumariio I n d r a n a i. Penkių veiksmų dra- 

ė, ma. Iš latviško vertė A. Domantąs-Sakalauskas. „Vairo“ B-vės 
leidinys. Kaunas, 1931 m. 89 pusi. Kaina 2 litai.

Latviai-yra artimiausia mums broliška tauta, todėl pąžintr 
jų literatūrą yra mūsų pirmoji pareiga. Nemokėdami jų kalbos 
galime tą padaryti tik~per vertimus. Tačiau tie mūsų vertimai 
ne visada esti tinkami, kad iš jų galėtum spręsti apie literatiš- 
ką originalo* vertę. Šios rūšies ir - yra neseniai pasirodęs Blau- 

' manio dramos T n d r a n a i vertimas. Perskaitęs tokį vertimą, 
žmogus vietomis negalį net suprasti, ką autorius norėjo pasaky
ti, tai ką jau kalbėti apie vertimo meniškumą. Iš tokio vertinio 
tik galį sugaudyti veikalo fabulą. ■ »

Dramos siužetas paimtas iš sodžiaus gyvenimo. Tėvas no
ri atiduotr ūkį jaunesniam sūnui Karliui, bet motinos širdis vis • 

. dėlto pasilieka motinos. Ji stengiasi įkalbėti tėvui, kad neskriau
stų vyresniojo sūnaus Edvarto ir pagal latvių paprotį atiduo- 

I tų jam ūkį. Tėvas dar ne visai nusileidęs, bet jau tariasi su 
Edvartu. Tuo tarpu E d v arto žmona apgaulingu būdu pasako, 
kad Karlis iš kariuomenės negrįšiąs, nes vienas Petrapilio ponas 
jį paėmęs pas save. Tada tėvas atiduoda Edvartui ūkį. Jau- 
nasis Indranas, norėdamas ko greičiausiai pralobti, pradeda tė
vus skriausti. Senutę, beveik visai apakusią motiną, išvaro ban
dos ganyti. Pagaliau Edvartas parduoda aplink sodybą augan
čius medžius, sūkuriais tėvas buvo mistiškai suaugės Su tų.

o _ • • *,*.'* V ' •
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medžių nukirtimu kaip ir Krėvėš „Skerdžiaus“ Lapino -— 
lyg nutrūksta tėvo gyvybės siūlas. Tėvas tuojau apserga. Per 
teismą nori grąžinti sau ūkį. Sūnus perpykęs išvaro tėvus iŠ 
trobos į pirtį. Tėvai bylą pralaimi. Tėvas laukia grįžtant mo
tinos. Tuo tarpu Ėdvarto sūnus įmeta seneliui j>ro langą ak
menį. Tėvas susigraudinęs prašo, kad įdėtų jam tą akmenį į 
karstą. Grįžusi motina pagaliau pasisako, kad ji’ jau visai apa
kus. Šis paskutinis smūgis tėvą visai pribaigia. Jis krinta ant 
žemės ir miršta. . ■.

Taigi veikalo fabula visai nekomplikuota, bet gana dra
matiška. Tačiau tikrąjį veikalo dramatiškumą galima tik scenoj 
įvertintu'

Dar keli Žodžiai dėl paties verimo. Vertimo kalba labai 
prasta. Matyt, vertėjas nemoka ne tik sintaksės^ gramatikos, 
bet ir RašybosO, jau korektūros klaidų! Vertėjas rašo: kada 
turim pinigų, tada tau vis tas Karlis omeny (6 pusi.) . O man 
tuos nuostolius reikia panešti (12 p.). Norėčiau su jum keliais 
žodžiais prašinanti kas link šito dalyko (14, p.). Kas taip apsi- 
oeda, kaip jis, tas visados daugiau stengsis dėl savo pačios ir vai 
k ų, negu dėl tėvų (16 psl.). Taip pasauly buvo ir buskad kiek
vienas turi žiūrėti pirmyn (16 p.). Maža tokių, kas nori atsi
žvelgti atgal, kad pamatyt, kaip einas tiems, kas, eina iš paskos 
(16 p.). Reikia būt teisybei (25 p.). Pietus į pievą nenešk 
(27.p.). Ar ir persiprašyti dar reikės? (36 p.)... ' ®

Šie sakiniai, paimti tik iš keliolikos puslapių, puikiai iliu
struoja, kokia yra vertimo kalba. Ši 89 pusi, knygelėj tai gero
kas barbarizmu rinkinys. . Vertėjas padėjo pastabą, kad „be 
vertėjo žinibs-Vnlstyhiniam Teatrui vaidinti uždrausti“. Reikia 
paabejoti, ar Valstybės Teatras ir vertėjo prašomas sutiktų tokia 
kalba vaidinti scenoje.- Tiesiog nuostabu, kad toki vertimai 
dar suranda leidėjų. Gaila, kad vieno iš žymiausių latvių Ra
šytojų kūrinys taip nevvkušiai pasirodė mūsų kalba. EI. M-tė 

Julės Verne įU Ž20.000 metų ir kitų autorių apysakos, Ver
tė S. Zareckas. Kaunas, 1930—V. D.—m. 216 p. Kaina nepa
žymėta. .

Šis vertimas yra tuo naudingas, kad apysakėlės surinktos 
iš įvairių autorių -- tarsi kokia antalogija. Viši dalykėliai pa
rinkti nęperdau g ilgi; įdomūs. Čia erotikos, kaip įprasta, ypač 
nuotykių romanuose, beveik visai nėra, bet vis dėlto apysakaitės 
yra įdomios. Šis dalykas turėtų rasti vietą visuose mokyklų 
knygynuose. < J'.

Vertimo kalba nebloga. Stilius sklandus, vertimas gražus, 
kaip paprastai esti S. Zarecko, jau įgudusio vertėjo. J. M.
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Dr. Juozas Eretas. Vytauto Didžiojo Universitetoprofe- 
sorius, M e i s te r E c k e h a ft a s t š H ö c h h e i m o
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gyvenimas — byla ——. mokslas; mitinės literatūros studija IV 
su vienu žemėlapių if Šešiais paveikslais. liaunas, Vytauto D. 
1930 metai; Vytauto D. universiteto Teologijos-Filosofijos fakul 
tp leidinys, 8°. 150 pusi,, kainą 4 lit. (nepažymėta).

„Meister Eckehart“ didis vardas, bet ir didis klausi-
. . * . - • * • ' 1X1 ■ C. , ‘ ’ *• • .

mas. M[ęs jį žinome, be4 drauge ir nežinome“, <
■ 4JU ‘ < - *■

iuodą autorius
šios stucIi jos prakalbai nlotto, Hauck‘p prieš kelias dešimtis me-
tų suformuluotą mintį Ten pat, prakalboje, a utorius pasisa-
ko, kad „šis, teologijos atžvilgiu neįžengiamas^ miškas autoriaus, 
žinomą, vilioti negalėjo, tačiau jį įpareigojo Eckehartas, kaip 
germanistikos mokslo objektas, kurio niekas, kas tik rimtai na
grinėja vokiečių kalbą irliteraturą..“negali~ąpeiti“. „šią stu
diją rašydamas, sako autorius toliau, negalėjau išvengti ir teo
logišku problemų, kurių sritį liesdamas, pasidaviau prityrusių 
autorių globai“. Sau duoda daugiau laisvės savo specialybės 
srity.' • <. • ” ; ■ -?

Autorius nori tuo savo darbu duoti germanistiką studijuo
jantiems ir vidurinių amžių dvasiniu judėjimu susidomėjusiems- 
šiokį tokį supratimą apie vieną žymiausių tų laikų dvasios kar- 
ž'ygf ir? drauge kreipti didesnį dėmesį į šį šviesų, ir originalų 

. laikotarpį. ■/—
Turiny: gyvenimo aprašymas, meister Eckeharto' byla, 

Eckeharto svarbiausieji mokslo ir mistikos bruožai, kaip Ecke- 
aartas skelbė savo mokslą, ar Eckehartas buvo kaltas? Gale įde
tos išnašos ir bibliogratfinės žinios. « r

Sis veikalas,- kaų) jau pažymėjome, yra mokslo-reikalui
skirtas, taigi, reikalaujia iš skaitytojo pasiruošimo. Visų pirma.
reikia būti Šiek tiek susipažinūsiam su pačia mistika ir nors, 
bendrai, su jos istorija (Tai palengvina tas pats autorius, davęs 
.mums šalę šios, dar tris studijas ir bent kelius straipsnius žur
naluose). Reikia platesnės orientacijos viduramžių, pasaulinėje, 
kultūros ir baziwcios istofijoje. Taip pat reikia ir teologijos 
klausimuose nusimanyti ir pagaliau kiek arčiau pažinti domini 

~~konų ordeną, kurio confratru buvo ir meister Eckehartas. Ta-
pastabas, žinoma, tereiktų Įsidėti tiems, kurie į šią studiją eitų 
lengvai nusiteikę, ir vien šio veikalo lapuose norėtų rasti visus, 
net elementariausius, sau reikalingus dalykus. Bet anaiptol, tas 
negali būti klintimi gyvos minties inteligentams paimti šią stu
diją į rankas ir pažvelgti pro tą naujai iškirstą langą į stebūk 
lingą mistikos pasaulį ir į mistikos literatūros produktus, nes vei
kalo kalba yra gyva ir įdomi, klausimo pastatymas beveik intri
guojantis ir 'traukia skaitytoją vis gilyn...

Autoriui, padauginusiam mūsų mokslinę literatūrą tokiu 
^vertingu veikalu, mes galime būti tik dėkingi. J. D.
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Naujausioji vokiečiu literatūra moterų ir jam artimais 
? ■ Klausimais ■

Moterų klausimas' ir surištos sujuoproblemosyra vieni 
iš gyviausių ne tik moterų, bet ir šiaip_mąstancios visuometiės>- 
reikalu. Juk tai visuomenei negali būti vis tiek, kokios yra 
moterys, kuriais keliais jos eina, kokiais idealais gyvena. Pra
dėjus moterims gyventi naują savarankišką gyvenimą, tas . _
klausimas dar labiau paaiškėjo, atsirado ir uolių naujosios vi- L 
suomenės santvarkos rėmėju ir garbintoju, bet nestigoirgriež- 
tų priešu. Suprantama, kad ir spaudoje, tiek 'mokslinėj, tiek / 
skiriamojplatesniams visuomenės sluokslniams periodikoj, šis < 
klausimas nuolat judinamas ir gyvai svarstomas, Griežta fe
minizmo šalininkė M. von Remnitz išleido' „Das Weib und sei
ne Bestimmung“, šalia kitu tos rūšies rašiniu.

1930 m. pasirodė labai nuodugnus, stropiai paruoštas ko
lektyvus veikalas „Geschlechtscharakter und Volkškraft“, kur 
bendradarbiavo 18 asmenų, vyrai ir moters. Veikalas platus, 
596 puslapiai, nagrinėjamos žymiausios šią dienu moterų Pro
blemos, k. p., feminizmo esmė, antropologiniai lyčių skirtu- 
maif lyčių charakteriai": vyriškasis ir moteriškasis pradas kul
tūroje, mados klausimai, mergaičių auklėjimo reikalai,-.motė- -, 
ry stės~t"eis ė si, mote nsirkuttw^^^ 
ta, kad tautos jėga ir stiprumas glūdi abiejų lyčių specifinio 
charakterio išlaikyme, ir tik tai tegalės apsaugoti kultūrą nuo 
visiško žlugimo. ’ "

Svarbiu megaičių auklėjiimo klausimu daug medžiagos 
duoda Dr. Suzanne Engelmann veikale ,.Die Erziehung des 
Mädchens“, 1929 m. 134 p. Matydama - dideli reikalą susirū
pinti tokiu auklėjimu, kuris pajėgtų išplėsti visas mergaitės sie
los glūdančias galias, atitiktu jos savotišką psichologiją, auto-. 
r ė mėgina nurodyti modernius auklėtojui kelius i moteriškojo 
jaunimo auklėjimą visose gyvenimo srityse f nąmuoš, mokyk
loj, paruošti busimąsias įvairių profesijų darbininkes ir motinas.

Gertrud Bäumer įdomioj brošiūroje „Dier Frau in der 
Krizis der Kultur“ giliai pajudina moters vaidmenį žmonijos 
kultūroje, mėgindama išspręsti dabartinės moters padėti ir Jos 
santykius su ją apsupančiu moderniuoju pasauliu, Tos pačios 
atorės įdomios, yra ir „Studien über Frauen“.: .; .

Kas norėtų susipažinti su moterų judėjimo istorija, tas 
galėtų pasinaudoti Reicke Ylze „Die Frauenbewegung“, 80 p.9 
Lcipžig,. Rėčiam. Labai suglausta, bendrals^brupžaįs^charak- 
terizuojanti moterų judėjiimą brošiūrą padėJ -bendrai susi
orientuoti šiuo klausimu, nors vaizdas lieka nevisiškai pilnas, 
trūksta ypač katalikių moterų sąjungų platesnės apžvalgos. , 
Redaguoja J. Jatulytė • Karo\cehzūros leista
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Rutelionienė. Klaikumall d. . _
;:''<:::lDr.J. Leimonas. „Pavasaro“ Sąjungos istoriniai bruožai.

Išleido „ Pavasario “ Sąjungos Centro Valdyba.
Kaunas, 1931 metai?

Žvaigždutė. Angelo Sargo Vaikų Laikraštis . 5 Nr. 1931 m.
kovo mėn. 1 d. ~ ' ' ’ ' .

■ - , . . * , ■ r ■ , , 1 ■

Moterų dirva. Vasaris, 1931. Mėnesinis žurnalas, leidžia
A. L. R. K. Moterų Sąjunga.

Vytis. Vasario, 1931, Nr. 3. Lietuvos VyčiųOrganas.
Garsas. Lietuvių Romos Katalikų Susi vienijimo Amerikoje—

; organas. ’ ' ■
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kuris buvo jums mielas mokyklos suole, 
kurs buvo kilnių idealų žadintojas ir 
skiepyto jas, kurs buvo šviesos ir šilimos 

židinėlis!

Jam jau 20 X
Pagerbkite jį šiose sukaktuvėse, savo pre
numerata padėdami jam. eiti jaunosios 
besi mokančios, kartos gyvenimo keliavedžio 
pareigas. Savo prenumerata paremkite di
džiausią ir seniausią katalikiškosios moks

leivijos mėnesinį žurnalą
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Ą D R E S A S: d - ‘ <
„ATEITIS”, Kaunas, Lasvčs Al. 3.

Prenumeratos kaina: nemoksleiviams — met. 
15 lt. pusm. 8 lt moksl. — met 6 lt pusm. 3 lt
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atsakymai rodo, kad dauguma ligšiolinių skai;
Į^ju4ūr^iLimvd geriausiai patenkinti todėl, kad jisai 

šviesuolio reikalavimus. ,

Nesigailės „ŽIDINĮ-1 užsisakęs ir 1931 m. 
nes žurnale ir toliau kiekvienam sąsiuviny bus naujausių 
lietuvių lO^r0S3W sričių' aktualių
straipsnių, plačios meno, mokslo, mokyklos ir auklėjimo, 
politikos, visuomeninio ir akademiškojo gyvenimo apžval- 
gos, gausus naujausių savų ir svetimų knygų recenzijos, 
žurnąlųapžvalgalr t. t. ■■■.<"■

„ŽIDINYS“ eina nuo 1924 mėtų pabaigos. Užsisakyti 
; niekumet nevėlu.

Prenumeratos kaina: met. 35 lt., pusm. 20 lt. 
pradžios mokyklų mokytojams: met; 80 lt. 
pusm. 15 it Užsieny metams 45 lt. ■■■7

Adresas: .ŽIBINYS*. Kaunas, Laisvės Al. 3.
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I PER „MŪSŲ VILHIIĮ “ Į SOSTIHĘ VILMHĮI

»1

Nėra Lietuvoje kito žurnalo, kuriseitųkaslOdienųgra- 
žaus didelio formato 24 puslapių yra tik vienas žurnalas

„Mūsų Vilnius“ gina Vilniaus reikalus, rašo kuoplačiausiai Vil
niaus vadavimoreikalais, deda daug gražių iliustracijų iš 

.■'■-v• ■ <:• ;;3<
: „Mūsų Vilnius“ punktualusžurnalas.Jis pasirodo kiekvieną 

■% \ 10, 20- ir 30 dieną kiekvienomėnesio. .> ■. . ■
„Musų Vilniuje“ bendradarbiauja žymūšlrpubliciatai rašytojai,-

- kaip Vygandas d-ras J. Purickis,vprof. M. Biržiška, kati.
\ ’ J.Tumas — Vaižgantas, prof. Z. Žemutis, ■ J. A. Herba-

; čiauškąs, Petras Ruseckas, d-ras Q.Rutenbergas,PetrasBa-,
į įickas, Matas Šalčius, visa eilė okupuotos Lietuvosrašytojų.
Į „Mūsų Vilnių“ redaguoja Vincas Uždavinys.

„Mtiftų Vilniujė“ rasite gražiąusios medžiagos,gražiausiųštraips- 
nių, gražiausių iliustracijų/visiems artimų minčių.

r7 „Mūsų Virnius“ pigus žurnalas. Metams su visais priedais 
kainuoja 7 Ųtai, pusmečiui — 4 litai. Užsieniuose -20litų. - 
Vieną numerį gausite nemokamai susipažinti. ICas surinks 
6 prenumeratas, tas septintą gaus nemokamai.

[ Rąšdiite šiiia adrese Kaimas, Daukanto < 3, SkamiAnkite tel. 10-88.
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