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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS
12 Nr. 1931 metų Gruodžio mėnesio XI m.

Z

Kūdikiui
Eisim pas Kūdikį. Susiruošk. Reikia Jam šis tas nu

nešti: eglytės kvepinčią šakutę, smilkalų ir, jei dar moki būti 
paprasta, nunešk Jam savo sielos paprastumą.

Ar tik mudvi dviese eisiva? Žiūrėk, pilnos gatvės žmonių. 
Žiūrėk, kaip jie visi skuba, kaip renkasi į būrius ir vėl sklai
dosi, ir vėl išsiskirsto. Pasikvieskim jų kurį! Žiūrėk, štai eina 
diktatoriai, išdidūs, tikri, kad minia jų nuolankūs vergai. Ne, 
ne, neliesk jų! Kūdikis išsigąs jų šaltų sustingusių bruožų, jų 
veidų be šypsnio. O gal pasikviesti mokslininkus? Matai, ana 
koks būrys akiniuotų su štorais veikalų tomais rankose. Kaip 
jie ginčyjasi dėl paskutinių mokslų naujienų, kaip skuba užpa
tentuoti savo naujus išradimus, su kokiu įkarščiu gina savo te
orijas ir be pasigailėjimo niekina, neigia savo draugų nuomo
nes. Kaip jie žino, kas ant dangaus, kas žemės gelmėse ir kaip 
užmiršta pasiknisti kurią dieną, vietoj dulkėtų knygų lentynos, 
savo pačių uždulkėjusioj sieloj... Kad, nusiėmę nesveiko kriti
cizmo akinius, nupūstų dulkes nuo savo pačių sielos, Kūdikis 
juos išmokytų mokslo, nelygintino su jų stebinančia išmintim. 
Ten, ana, dar bėga uždusę artistai vaidinti meno mėgėjams. Jie 
neturi laiko, jie visuomet skuba. Susimąstęs eina (nusiginkla
vimo konferencijos .dalyvis. Taip giliai susimąstęs, kad užmirš
ta pakelti akis į dangti, kur ramiai plevena šviesesnė už visas 
kitas žvaigždes — Betlėjaus žvaigždelė. Nusiginklavimo kon
ferencijos dalyvis mąsto, kaip... geriau savo krašte sutvarkyti 
ginklų fabrikus. Jis nemato taikos žvaigždelės, neišgirs nė mū
sų'kvietimo. Palikim jį! Nepakeliui mums nė su tapytojais, 
kurie taip gražiai moka išmarginti pasilinksminimų sales, apka
binėti sienas paveikslais, tapytais tik... dėl simetrijos. Jiems 
svetima kūdikio širdukė, kūdikio akys. Jų madonos besieliai 
žvelgia tuščiom stiklinėm akim į tokį pat tuščią pasaulį, o jų 
kūdikiai, užmiršę šypseną, užverktom akutėm žvelgia į savo be
sielius motinas — madonas.
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1 G. Mall
Kalėdos
Iš lėto skabai lapelius: 
Vieną į jūrą ., į žemę kitą... 
Trečią pavėjui; ar jau regėjai, 
Kuris lapelis į karstą krito?

Taip trupa gyvenimas tavo:
Vienur dalelė, kitur dalelė...
Bet... sukuždėjo tylus balselis,
Maža žvaigždelė tamsoj išbudo, 
Ir... tavo laimė su piemenėliais

.Gieda: ,,Kalėdos! Kalėdos!“

Ne, nemokės tokie tapytojai priklaupti prieš Kūdikį, jiey 
kurie savo galvos niekam nelenkia, o laukia tik iš kitų žemų 
nusilenkimų prieš jų talentą.

Žinai ką? Surinkim, štai, tą būrelį kūdikių dar neiškreip
tais veideliais, dar spindinčiu akutėse paprastumu, kūdikių, iš
troškusių tikrojo mokslo, tikrojo meno, tikrosios taikos... Kū
dikis mus visus palaimins tikram kūdikiškumui ir tikrajai kū
rybai. Pasisakysim jam visus savo vargus, visas pagundas, vi
liones kopti Į titulų, garbės, aukštų vietų viršūnę. 'Sudėsim 
Jam eglytes — mūsų žalią viltį, smilkalus — mūsų pagarbą ir 
širdį— mūsii meilę.

Palaimink mus likti kūdikiais, Tu, visą savo gyvenimą juo 
buvęs, nes mes atsimenam Tavo žodžius:

i 1 k

„Iš tikrųjų sakau jurus, jei jūs nesigrįšite ir nepasidary
site, kaip kūdikiai, neįeisite į dangaus karalystę“ (Mat. 18,3).-

I
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A. Vilutytė
Vienas taškas

• >.

O motina, o tu, motule mano,
Tu nežinai, kas širdy mano dabar prirašyta!
Giedodamos vienuolės su žibintais pro šalį man praeina, 
Ir kaž kas širdy didžią tuštumą iškerta. *

Kaip lapas, kaip visų vėjų blaškomas
Po visą svietą išklajosiu, kaip paklydusi avis,
Ir negana bus žemės,
Ir negana klajojimų be tikslo nebus gana dar vis. 

. . .. — * v * i» . .

O tu tik vienas taškas,
Nežinomas, iš nežinios atėjęs.
Ir gyvenimas nušvito degančia raketa, — 
Mūsų laimės mirksnių nebuvo nei skaityta, nei žymėta.

c

Gyvenimą mano nežinion nusineši
Tu pats iš nežinios atėjęs.
Ir viskas mirs, numirs, kaip vasara pavytus, 
lik nenumirs. ką tu. skaitydams i^ano knygą, jon 

[buvai įdėjęs.

M. Mykolaitytė

Tu mano nerime
a . u

Kodėl gi vis su manim, tu mano nerime? — 
Ir dieną ir naktį tu vis su manim.
Tu ir saulę, ir sapną iš manęs atiiųi
Ir degini širdį, tarytum, ugnim.

Kam kartoji tu man tą užkeiktąjį vakarą? 
Tą vakarą sūtika kaž kas takuos’ — 
O akys!—Pilkosios akys ir mano ašara 
Klajoja, kaip rudenio vėjas laukuos.

• • • « • t • • • •

Tai kas, .kad pilkos akys tokios svetimos?
Tai kas, kad paklydo jos mano takuos? — 
Tik šalin, tik šalin eik tu, mano nerime! — 
Tik šalin.. Viena aš, viena aš liekuos...

Q
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M. Korgaudaitė.

Trys žodžiai gyvenime
* , ■ v

Eikš čia, sesule mano, sėskis prie mano šalies ir paklau 
syki, ką reiškia —

, Trys Žodžiai Gyvenime. ,
Pasakyki man, ar tu žinai 11 g ė s į?
Ar žinai Ilgesį, prasišypsantį skaisčiais pavasario žiedais... 

Kylantį išsirpusiom uogų kekėm..._ Ir.., amžinai augantį su be- 
galinėm auksinių rugių jūrėm...

Sesule, ar tu pažįsti jaunvstėj kylantį Ilgesį, kurs išbloškia 
žmogų iš ramaus gimtojo kampelio, kurs virpina troškimais al
suojančią krūtinę, kurs priverčia palikti motulę ir... eiti pasaulin

Pasakyk, sesule, ar žinai Ilgėsi, kuris žadina žmogų su 
pirmąja rytmetine žvaigždele, kad jis stebėtųsi tolumoj žibsin- 
čia josios ugnim, kuris skatina eiti į beribėje* žėrinčią Saulę...

Ar klaidžiojai ankstyva pavasarį auksinėse purenu lankose, 
ar gainiojai saulėj plazdantį drugį?

Ar tu žiūrėjai, sesule., į nusileidžiančios saulutės atspin
džius, ar džiaugeis alyvų krūmų balzganais šešėliais, ar žvelgei 
į žalsvą nuo žalių želmenų mėnulį...

Ar žinai Ilgėsi, kurs lenktų jaunutę galvą, Ilgesį tolimųjų 
nepasiekiamų aukštybių... Ilgesį, kurs tavo širdį pripildytų lū
kesiu, kurs tavo krūtinę kilnotų nerimąsčiu, kurs tavo akis pa- 

' trauktų į beribes... ir vėliau priverstų klaidžioti glūdumoje...
O sesule mano, jei į tavo Gyvenimo ruimą, nors kartą už 

klvdo Saulė — tu žinai 11 g ė s i. ; ■

Sesule mano, pakeiki savo akis ir pasakyki.
Pasakyki man, ar tu žinai Meilę?
Ar tu žinai Meilę, tą Meilę, kuri pasilenkia į tave kupina 

skaistaus džiaugsmo, laimės ir ilgesio, Meilę sielvarto ir kanęios...
Ar žinai Meilę, kuri pažadina miegančią sielą, kuri susprog

dina gulančius jąją ledus, kuri nųalsuoja šiltu zefyru ir pasi
lieja srauniais Užuojautos ir Pasišventimo upeliais...

Ar žinai ilgus šventadienio rymojimus prie svyrančios sau
lutės spindulėlių, ar žinai tylias mergautines godas ir jųjų dū
žius, ar žinai tas ištysusias ilgesio valandas...

Ar tu buvai užklydus į mylimojo akis,-ar esi kada skai
čiusi jo sielos atbalsius, kai pasakojai jam savo ilgesį, ar jautei 
jo širdies džiaugsmus, matant tavo šypsnį...
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Sesule mano, ar tu žina i Meilę, kuri susups to visą pasau
lį... Meilę, kuri pamiršta save... Meilę, kuri pasiaukoja gyventi 
visiems.., Meilę, kuri kenčia, jei negali kitų pamilti.,. 5 kuri rau 
da bučiuodama džiūstantį rožės žiedelį...

O sesule mano, jei tavo Gyvenimo ruimą buvo aplankęs 
Žmogus — lu žinai M e i 1 ę 

t

"p • .

• . . J;
» *

Sesule mano, dar vienas. Žodis.
Pasakyki man, ar tu žinai... Skausmą?
Ar žinai Skausmą, kuris juodo krepo debesimis apgaubia 

tavo veidą, kurs ašarom užlieja akis, nubalina tavo rausvas lū
pas, ir... begalinėm kančiom įsisiurbia į sielą... Kurs uždengia, 
nors ir mažiausią blikčiojančią dar Vilties Kibirkštėlę, kurs pri
verčia ir gerąjį Suraminimo Angelą apsidengti su tavim gedulu 
ir raudoti sykiu, ir raudoti... .

Ar supstė tavo sielą toksai Skausmas? Ar lydėjai brangų 
tau karstą, ar žengei, apigaubus beviltišku gedulu, ar lydėjai 
mylėtąjį tolybėn, matei jo atsisveikinimo žvilgsnį —- ir... bučia
vai jo jau užšalusias lūpas paskutinį kartą?...

Ar klaidžiojai tamsią Vėlinių Naktį, tarp klaikių kapinyno 
šešėlių... Ar valei sušalusicm gležnutėm savo rankom nuo pū
vančių, rudens išgeltintų, lapų mylimą kapą... Ar įpynei savo 
raudą į šiurpulingus nakties glūdumoje Libera akodus... ir bu
čiavai ašarom sudėkintą Žeme... ■ ■ * • ' *

O sesule... Ar tu rymojai ant Lūkėsiu pilies griūvėsiu... 
Verkei su raudaučiom prie tavo kojų bangom, ar blaškės tavo 
mintys iŠtysusių medžių šakose . . . Ar draikės tavo garbanos, 
šėlstant žiemai vėjams... ar tekėjo tavo veidu gailios ašarų sro
vės ir... ar kilo, Skausmo laužomos, maldaujančios tavo rankos 
į Dangų?... v

Ar žinai Skausmą, sesule mano, ar tu žinai Skausmą, kurs 
visa savo laisva jėga gniaužo tave prie purvinos Žemės... Ar 
žinai Skausmą, kurs šiurpiu balsu tau šaukia:

— Nūn amžina kančia! Tavo kelias —- amžina kančia! 
Tmvisados, visados liksi — viena...

O sesule mano, jei tavo Gyvenimo ruimą aplankė MJ r t i s 
— tu žinai S k a u s m ą.-

“ A
« > '■ "i*

Nūn žvelk į mane; sesule mano?
Sakyki, ar pažinojai Ilgesį, ar žinai- Meilę, ar pažįsti

Skausmą?,., '
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Uosto duktė
Jean Maudė re

■■ . . .- . ' XIX. ■
Nutarimai, rodos, tik tam. yra daromi, kad juos aplinky

bės išsklaidytų ir išblaškytų, kaip rudenio vėjas lapus. Liže- 
rakas vis dėlto savo nusistatymo tvirtai laikėsi. Nutaręs dau
giau nebesutikti Saros, jos nematė; bet iš tikrųjų jis norėjo ją 
sutikti ir tai buvo jo silpnybė, kuri jį labai erzino. Pasiprie
šinimo, pareigos ir troškimų bangos nuolatos kankino jo širdį; 
juk kaip dažnai tos ramios, kurčios bangos išmeta paviršiun 
savo nelaimingą auką, gerokai ją nukamavusios.

Kad išvengtų skaudžių ir vis kankinančių minčių, bijoda
mas mažiausio Saros gudrumo, jaunasis karininkas nusprendė 
visur būti su savo draugais. Su p. Ruoyėraz išstudijavo visą se
novišką Klaipėdos statybą; su ponu prezidentu Vivaret, kurio 
silpnybę bažnytinei muzikai visi žinojo, jis išklausė daugelio pa
maldų, kurios jam priminė gimtinės katedros pamaldas; o su 
komendanto pavaduotoju ieškojo gražių vaizdų tapybai. Įvai
rūs šposai, draugų gudrumai, net jų palankumas, tuo metu jau
nuolį neatitraukė nuo jo skausmo ir todėl jis ryžosi ieškoti su
raminimo ir įvairumo, meškeriaudamas Juodkrantėje.

Juodkrantėje jis rado besitriusaričią Aldoną. Garbinga 
lietuvaitė gražiai prancūziškai jam paaiškino, kad žvejys anksti 
rytą išvyko tiesti tinklų.

— A! — atsiduso Lizerakas.—Kurion pusėn?
— Tenai, — atsakė drąsi moteris, rodvdamas ranka, - 

toli...

Sakyki... ~ .
Jei tavo gyvenimą aplankė Ilgesys, sesule^ tavo vardas - 

Žemės Dukra,
Jeigu tavo gyvenime viešpatavo Meilė, tavo vardas —- 

Moteris.
Ir jeigu tavo gyvenimą skandino Skausmas — tavo var

das — Motina.
Taip, sesule mano. Jeigu tavo gyvenimą lankė Trys Žo

džiai, ir tu vis tik dar tebesišypsai, tu žinai, ką reiškia —
Trys Ž o d ž i a i G y v e n į m e.

8



471
Nusiminęs jaunuolis jau sėdo ant savo dviračio, kai Aldo

na pagalvojo:
— Jei ponas kapitonas truputi lukteltumėt... Meilytė 

džiaugtųsi, galėdama jus pasveikinti.
Tas vardas buvo tartum baisumas nukamuotai Gerardo sie

lai. Pakvietimo nereikėjo kartoti. Pasistatęs dviratį, jis ėjo se
klyčion, per langą pamatė prie rūtų dirbančią Meilytę. Ar 
tai iliuzija, kilusi iš jo kančių? Nuo jų paskutinio pasimatymo 
ji atrodė surimtėjusi ir labiau subrendusi.

Tikrai, Meilytės nulenkta galva ir -aukso kasos slėpė daug 
baisių minčių, ypač kai ji pamatė savo mylimąjį šalia žydės, 
ją apėmę tokia baimė, kad- jai atrodė paskutinė gyvenimo va
landa, ji pati nežinojo, kaip ji mokėjo tą savo nelaimę paslėpti 
nuo savųjų.

Dvi baisios mintys vienu laiku pradėjo kankinti įsimylė
jusią mergaitę; Ji suprato, kad likimas baudžia savo! aukas, kad 
Gerardas niekuomet jos nemylės, Ji dar vieną dalyką suprato: 
tas žmogus, kurį ji mylėjo ir aukštino, buvo nevertas jos meilės. 
Toks puolimas buvo Meilytei biaurus, ir todėl ji rūpinosi, 
kad Gerardas jau niekuomet nebegrįž j jų namus, nes jo jaus
mai jį pririšo — ji. gerai žino, prie ko.

Pajutusi kaž kieno žvilgsnį, ji pakėlė galvą. Prie lango 
stovėjo mylimasis.

— O! kapitone, kaip netikėtai!
Jos veidelis paraudo, bet Gerardas to raudonumo nepa

stebėjo.
— Atėjau žvejoti su Megninu, —. aiškinosi jis. — Jūsų se

sutė pakvietė mane truputį pas jus paviešėti... Ar nekliudau 
jums?

— Prašau užeiti, — tarė Meilytė, norėdamas paslėpti savo 
susijaudinimą.

Eidamas jis pakėlė išmėtytus ant kilimo įvairių spalvų 
šilkus.

— Puikūs, — pastebėjo jaunuolis. — Bet kas iš jų bus?
_ Juosta... Mes lietuvaitės mėgstam pasipuošti savu dar

bu, nes jame gyvena mūsų siela...
— Ar aš galiu matyti, kaip juostos audžiamos?
Jau pusiau išaustą juostą Meilytė pririšo prie sienos, o 

antrą jos galą prie liemens. Paskui, suskirsčiusi gijas nudai
linta lentele, ji pradėjo austi. Tuoj pasirodė gražus juostos 
raštas. Ta juosta vaizdavo mažosios lietuvaitės širdelę plakan
čią meile Lizerakui, kurios, deja, jis niekuomet nesupras, nes 
jau ją pamiršo.

— Koks nuostabus darbas! — gėrėjosi Gerardas. —- No
rėčiau, kad mano sesutė mokėtų nuausti tokį gražų daiktelį, 
kaip jūs.
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— Ar jūs turit sesutę?
—• Taip... Ji vadinasi Antuanetė. Ji jauna energingai blon

dinė. Kadaise mudu buvom neperskiriami...
__ Jaunuolio kalboje skambėjo nusiminimas. Jis atsiminė 
savo šeimą, ir buvo matyt, kad jam kilo noras papasakoti apie 
savuosius. Pažvelgusi į jį savo skaisčiom akelėm, Meilytė įspė
jo jo norą:

— Man butų labai malonu ką nors išgirsti apie jūsų šeimą...
Jaunuolis, žaisdamas juosta, susijaudinęs, ėmė pasakoti 

apie savo šeimos židinį, kurio buvo pasiilgęs. Ir kai Lizerakas 
pasakojo apie savo dirbančią motiną, apie Andrių, nuo kurio 
žvilgsnio ligoniai gijo, ir apie Tuanetę, padedančią visiems, o 
ypač motinai, Meilytė atsargiai, paklausė:

— Ar jūs savo gražiojoj tėvynėj, Prancūzijoje, nepalikot 
dar ko nors, kapitone... gal jūs sesutės draugę..., kuri galvoja 
apie jus ir dabar kenčia?

Lizerakas atsakė tokiu pat sujaudintu balsu, kokiu jis kal
bėjo apie savo namus:

— Būtų neprotinga įsivaizdinti, kad kas nors dėl manęs 
kenčia! Bet turiu prisipažinti, jog motina norėtų, kad. vesčiau... 
mano sesutės draugę, kaip jūs minėjot.

— - Puiku! — sumurmėjo Meilytė, stengdamasi nusišyp
soti. -— Tai ko jūs laukiat?

— Aš visai to nenoriu, — atsakė Lizerakas. .
Tyla. Jaunuolis svajojo ir buvo išsiblaškęs. Apie ką jis 

galėjo svajoti, jei ne apie tą nepakenčiamą žydę? Norėdama 
nušviesti Gerardui jo nelaimės baisumą, jaunoji lietuvaitė pra
tarė :

— Aną savaitę aš jus mačiau... bet ne vieną...
O, kaip sunku buvo jai ištarti tuos žodžius! Kiek vargo 

buvo, kol surado jiems tinkamą toną!
" — Su kuo aš buvau? — paklausė Lizerakas tartum pro

sapnus.
— Su kuo? Aš nepažinau. Bet lietuviai neklysta, tai 

buvo žydė iš getto. s '
Karininko veidas tuojau surimtėjo:
— Jūs klystat, — atsakė jis švelniai, -—p-lė Brovska iš 

Klaipėdos. O kai dėl jos žydiškumo, tai visos jos draugės ne
pripažįsta jai tų privalumų -

Atsakymo greitumas ir balso sausumas vertė Meilytę dau
giau to klausimo neliesti. Pasakęs porą labai banalių žodžių, 
karininkas paskubomis atsisveikino, kas Meilytei buvo visai ne
priprasta.

Gerardas išvažiavo. Ar niekas nepakeitė to gražiai, bet 
kukliai išdabinto Meilytos kambarėlio? Gal būt, dar ir dabar, 
kaip pirmiau, saulė šildo tą kambarėlį, o rūtos jį pripildo savo
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kvapu? Ant grindų guli žibanti stropiai pradėta austi juosta. 
Dabar jo nėra — ir toji juosta tik skaudus atminimas...

Ko jis siekia, kur jis su tom savo paslaptingom akim dingo, • 
Meilytės skaisti siela negalėjo suprast. Kodėl, vai, kodėl, jis 
taip kankina nelaimingą širdį?...

„Kuri bevilčiai ir kankinančiais plaka“, kaip mini liūd
noji daina.

Mergaitės akys užplūdo ašaromis. Ji puolė ant kelių prie 
Šv. Antano, kuris Lietuvoje nuo tų laikų yra garbinamas, kai 
pakviesti grafų Pacų ir Tiškevičių italai atgabeno ant Nemuno 
kranto savo Šventuosius ir meną. Maldos pastiprinta, Meilytė 
jau blaiviau ėmė žiūrėti į susidariusią padėtį.

Kad Gerardas jos nemyli, tai didi nelaimė! Ir nenuosta
bu,, kad tas smūgis ją palaužė. Bet ji jaučiasi taip nuok to 
svetimšalio nutolusi, jog prieina išvados, kad jos labai neatsar
giai pasielgta, atiduodant jam savo širdį. . Nors Meilytė save 
mažai vertino, bet nusprendė, kad toji žydė visai niekam verta! 
Dėl Gerardo garbės, dėl jo šeimos gerovės/apie kurią jis ką tik 
papasakojo, Meilytė turi ji atitraukti nuo tos negarbingos mei
lės. Kad jis galėtų vesti “bent tą panelė, apie kurią kalba jo 
motina, tai būtų... deja!., gerai! . _

Bardama savo silpnumą. Meilytė nušluostė ašarą. Jos 
stipri valia padėjo jai surasti palengvinimą ir šviesą jos apsi
niaukusioje padangėje. Užmiršti save dėl mylimojo — įrodyti 
jam savo meilę, neduoti jaL nierdėti patamsėse. Ji pasiaukos 
Gerardui, t^y. dės visas pastangas, kad tik neįvyktų tokios jung 
tuvės, kurios tik retkarčiais esti laimingos.

Tai nusprendusi, mergaitė norėtų tuoj pradėti vykdyti sa-. 
vo planą, bet kaip? ką daryt? Niekam ji nenori savo paslaptį 
patikėti, išskyrus Antaną, kurio, deja’ dabar nėra. Jam ji viską 
pasakytų, nes žino, kad jis padarys savo seseriai viską.

Susirūpinusi sujaudinta, nuliūdusi Meilytė baigė juostą ir 
pirštais ją čiupinėjo, nes juk j i s buvo ja sužavėtas.

xx ' ■ » *
Skaudančiai širdžiai dienos be galo ilgos. Taip buvo ir 

Sarai Brovskai. Ko jis galėjo tikėtis po paskutinio jos elgesio 
Palangoj? Tas vis baisėjantis klausimas ją labai vargino. Gra
žioji žydė pati save nubaudė, ir dabar ji buvo meilužė, netekusi 
mylimojo.

Sara mėgino laisvomis nuo darbo valandomis Gerardo ieš- r x i • .
. _koli Klaipėdoje. Minioj ji matė jį kelis kartus. Bet niekuomet 

jisL nebuvo vienas, koks rimtas ponas su juo vis_ būdavo. Pa
tenkinta. kad šalia jo buvo vyras ne kokia nors moteris, Sąra, 
dar labiau nerimdama. įsimaišė į margą minią. Jei ji būtų įsi-

«
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tikinusi, kad, sušvilpusi, patrauks į save karininko dėmesį, būtų 
tai padariusi. , .

Artinosi 12 d. rugpjūčio, lemiamoji diena neramiame Sa
ros gyvenimo laikotarpy. __ ——— ~

Žmogaus valia yra nepastovi: tai ją išmuša iš vagos iro
nijos šypsena, tai vėl ji suklumpa, išgirdusi niekinamas lūpas. 
Kiekvienas menkniekis jaudina: laikas, valandos. Net ir tvirtų 
nusistatymų žmogus užmiršta juos, kai vargšė širdis pradeda 
kovą su išdidumu, o jausmai ima viršų.

,,Laime reikia mokėt naudotis: ji tik vieną kartą aplanko“ 
galvojo rytmečio saulės apšviestame kambary Gerardas.

Kapitonas greitu mostu numetė kaldrą. Ir, pažvelgęs per 
apvalų langutį, tą jo nemigos naktų liudininką, ir jo pergy
venimo sargą, jis jam šposaudamas tarė:

■ — Na, seni, taip toliau negali būti!
Tai tardamas kišo galvą šaltan vandenin, tartum patvir

tindamas tą savo pasiryžimą. \ .
Pavakare vaikščiojant su Lamprecies po krantą, pastarasis 

tarė: '
— Supirūpinau tavim, branguti.

Labai malonu, — atsakė nervingai šypsodamasis Ge
rardas.

— Tikėk manim, tai rimta. Tu sergi neurastenija; tavo 
išvaizda, manėj ne tik kaip tavo draugą, bet ir kaip daktarą gąs
dina. •»—,,'U ’

Lizerakas, atrodė, jokių išvadų iš to nedarė, bet draugo 
nuoširdumas jį jaudino: mūsų širdies durys tik-iki tam tikro_ 
laiko yra užrakintos; nuoširdumas, draugiškumas jas atrakina. 
Tamsią naktį Gerardas papasakojo Lembreeies apie savo nuo
tykį ir apie kovą su jausmais. Daktaras trūktelėjo pečiais: v

— Po šimts! jei jūs mvlit, tai veskitės!
— Mano motina..
— Na, gerai! ką tavo motina? Visi tėvai vienodai žiūri į 

vaikų jaunas svajones! Ar jie veda, ar ne?
Toki patarimai visai sukrėtė jaunuolį. Jis jautėsi bejėgis, 

nervai įtempti, galva tuščia Jeigu jis įtikintų tėvus ir vestų tą 
nežinomą svetimtautę, ar jis jaustųsi patenkinęs savo meilę?

Pakeitęs budėjimą su Gallier, karininkas išlipo į sausumą. 
Apie pusę vienuoilktos jis prižiūrėjo Meyersbradto darbininkus. 
Kai pasirodė nusiminusiu veidu Sara, karininkui pasidarė gaila 
jos.

Jis ją greitai pasitiko:
--- Liūdna? — murmėjo jis nuoširdžiai.
Mergaitė atsisuko. Jos žvilgsnis spindėjo džiaugsmu; ji 

nesigynė, nes ir mylėdama ji buvo, kaip ir visos jos rasės ir 
auklėjimo, truputį akiplėšiška.
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— 01 drebėdama iš laimės kalbėjo ji, —- tai jus. Aš bi
jojau... ~

Jis neleido pabaigti. Laikydamas jos ranką, jis tarė:
— Brangioji, visas tas dienas norėjau susikaupi, kad tin

kamai apsvarstyčiau padėtį, nuo kurios priklauso mūsų ateitis...
Ant jos peties drebėjo jo ranka. Dar kartą Gerardas įsiti

kino savo puikia dalia. Dabar visi manymai, kad gražioji žydė 
norėjo tik jį išnaudot dingo; jis pradėjo save smerkti už tokį su 
mylimąja elgesį ir todėl pasakė.

— Aš jus noriu pasivogti! Mes pusryčiausim Smiltynėj 
ar norit?

Ar ji nori?! Ji pasižiūrėjo priekaišto• iįr pasidavimo 
“akimis. Greit jie buvo kopų viršūnėje, nuoi kurios geriausiai bu
vo matyt Baltijos panorama. Apylinkės vaizdai ir restorano pa
dėtis buvo viena žavingiausių jų Klaipėdos krašto grožybių.

Lizerakas liepė stalą išpuošt gėlėm ir jį apdėt rytų ir va
karų skanėstais, kad pagerbtų Elijaus dukrą. Sara jautėsi 
laiminga ir išsiblaškiusi, nes juto artinantis laimingąją dieną. 
Kai ji gėrėjosi pirmą kart valgomais skanėsiais, Lizerakas, lū
pomis palietęs jos kaklą, kalbėjo:

— - Turim iškilmingai švęsti musų sužieduotuves, ar ne tie
sa, brangioji?

— Mūsų sužieduotuves.... — pakartojo ji nustebusi..
— Be abejo. Atsisveikinęs su jumis, tuoj pranešiu tėvams, 

kad jų sūnus „amžinasis“ žydas“, rado savo laimę Baltijos pa
jūry. Jūs to nepaneigsit?

O! koks žvilgsnis lydėjo tuos žodžius, dabar taip skambius, 
o dar neseniai tiek skausmo Sarai kainavusius! Ji tą parodė 
Lizerakui visu savo nuoširdumu ir įsitikinimu. Tai buvo my
limųjų pusryčiai lydimi' žavingais ateities planais; kad visiškai 
pavergtų karininko širdį, panelė Brovska leido virpėti visom sa
vo širdies stygom. Ji net nesidrovėjo prisipažinti, kad:

— Įsivaizdintk sau, brangusis, kokią baimę aš kenčiau! 
Mieste kalbėjo, kad, padėčiai pagerėjus, prancūzai greit bus čia 
nereikalingi...

— Mes dar nieko nežinome. Pagaliau, juk nėra ko bi- 
♦ joti.... — -----—

_ — Taip, kas man dabar? Aš jus aplankysiu Prancūzijo
je, kuri juk greit bus, ir mano...

Aistringu žvilgsniu pažiūrėjo ji į Lizeraką, kuriame jau 
buvo suausti trapūs ateities planai. Paskui jaunuolis ją paly
dėjo į jos biurą, nes ji dar turėjo dirbti. Jis skubiais žingsniais 
pasiekė krantą, kad per notarą pareikštų parapijai ir tėvams 
apie savo žygį; ir jis tikėjosi, kad tai jo laimei nieks negali pa 
sipriešinti.

Tą pat vakarą ir Sara ruošėsi tėvams pranešti negirdėtą
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A. Kosmas

Mathana
__„ ♦

» ■

Novelė.

Vidudienis degė virš piligrimų, kai jie vargingai kopė į Pie
tų .kalnų viršūnes. Dusliai alsavo seneliai ir, sunkiai pasirėmę 
savo ramsčių, linko prie žemės. Platūs moterų rūbai pasunkėjo, 
ir jos nešė juos, kaip slegiančias naštas. Šen ir ten iš išdžiūvusių 
vyrų burnų pasigirsdavo riksmas, bet toks sausas ir silpnas, kad 
nebepajėgė paskatinti snaudžiančius mulus keliauti greičiau.

Pačiame tylios eisenos gale žengė Mathana. Rodės, jos ne
palietė kaitros nuovargis, nes ji keliavo taip pat sparčiai, kaip 
ir rytą, kai nešė ant-galvos ąsotį vandens iš cisternos į piligrimų 
stovyklą. .los galva buvo nepridengta. Ji nusiėmė nuo galvos 
drobę ir pridengė ja miegantį kūdikį, kurį ji rūpestingai nešė 
ant rankų. ' Kūdikis buvo jaunos moters iš piligrimų tarpo. Jau 
tris kartus patekėjo saulė, kai Mathana prisidėjo prie piligrimų. 
Nuo to laiko ji nešė kūdikį ir slaugė jį, išskyrus tas valandas, 
kai pati kūdikio motina jį maitino. Mathana pasigailėjo mažy
čio, kuris, tik jai atvykus, savo riksmu pripildė stovyklą. Nesi
priešindama pavedė jaunoji motina savo paliegusį kūdikį Matha- 
nai, ir, Mathanos slaugomas, kūdikis visai nurimo.

Kai kūdikis ėmė judėti. Mathana pataisė jo apklolėlį ir 
pažvelgė į piligrimų vadą. Jos tamsus, liesas kaklas ištyso ir 
jos gražių griežtų bruožų veidu praslinko nepasitenkinimo šešėlis, 
kai ji pastebėjo, kad vado ieties galas vis dar tebeblizgėjo vidu
dienio saulėj, o jos Savininkas vis dar nesirūpino poilsio vieta. 
Mathana jautė, kad kaitra vis labiau ją kausto, todėl stengėsi 
traukti gaivinantį oro kvapą, kuris tuo stipriau kilo nuo šlaitų, 
kuo arčiau jie buvo kalnų viršūnių.

Staiga vadas sušukęs djngo už uolų, kurios riogsojo abipus 
tako. Laukinis sambrūzdis kilo piligrimų tarpe, Iš jų . išdžiū
vusių gerklių skrido spiegiąs riksmas. Prikabinti prie juostų gė
rimų indai daužėsi į skubančių piligrimų kelius, ir jų tuščias 
skambesys jungėsi su išgąsdintų mulų šnypštimu ir su jų pasagiĮ

džiaugsmą. Jos laiškas buvo laimės ir nugalėjimo šūkis. Ji 
laimėjo sunkią ir ištvermingą kovą; ji niekuomet tokios laimės 
nesitikėjo. Tas laiškas išėjo komercinio pobūdžio, nes ji norė
jo paslėpti savo pasiryžimus. Jį baigus, panelė Brovska džiaugs
mo kupina širdimi užmigo ■Vertė .1/, T.
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bildesiu. Žibanti kalno pašlaitė traukė į save ir žmones ir gyvu
lius. Kai Mathana priėjo kalno kraštą vėjas atnešė jai tik aštrų 
mulų prakaito kvapą.

Prieš ją vaisingas Oronto slėnis. Upė tingiai šniokštė vėly
vo popiečio šviesoj, ir Mathana atsiminė, kad Emeros apylinkės 
piemenys jai_ pasakojo. jog pavasarį upė jų kaimenei padaro dau
giau žalos, negu vilkai ar lokiai per ištisus metus. Ji sekė akimis 
nesuskaitomus upės vingius, kurie sidabru raizgėsi slėny
je ir susiliejo ten, kur turėjo būti jūra. Bet pusiaukely tarp upės 
išsivingiavimų paklydo Miathanos žvilgis ir sustojo ant kaž ko 
balto,-kas iš tolo atrodė milžiniškų akmens keturkampiu, ö iš 
tikro tai buvo Antiochijos miestas.

Ji užšliaužė ant akmens, pasidėjo kūdikį ant kelių, ir jos 
klaidžiojąs žvilgis paskendo tolyje. Gėlių stiebeliai glaudėsi prie 
jos kelhų-bėt Math anai geltonų žiedelių kvapas atrodė svetimas.

Ji-žiūrėjo į aukštą koloną, stovinčią ant kalno viršūnės. * *Minios grūdosi prie jos papėdės, ir jų balsai ūžė kaip jūra. Ant 
kolonos viršūnės stovėjo žmogus ir visus laimino: galinguosius 
romėnus, gudriuosius finikiečius ir persus, ruduosius indėnus ir 
tamsius etiopus, laukinius skitus ir net iš toli atvykusius milži
nus britanus ir galus. Žmogus stovėjo ant kolonos ir laimino pa
saulio tautas. Jam palaiminus, užgydavo žaizdos, susitaikindavo 
susiginčyję kunigaikščiai, bevaikės karalienės susilaukdavo kū
dikių, net neišmintingi gyvuliai lenkėsi jo žodžių galiai. — Žmo
gus stovėjo ant kolonos savaites, mėnesius, metus, saulės kaitroj, 
žaibuojant ir griaudžiant, nekreipdamas į tai mažiausio dėmesio.. 
Žmogus stovėjo tik ant savo lazdos pasirėmęs, kai saulė iš už jū
ros patekėdavo ir kai ji naktį nugrimzdavo, ir jo siela šnekėjosi 
su Dievu, kurio jis buvo pasiuntinys.

Žmogus stovėjo ant kolonos, jis buvo šventas ir pasaulis jį 
vadino Simonu Stvlitu.

Jam buvo žinomi visi paslėptieji dalykai. Mathana -jau 
apie tai buvo girdėjusi iš išmintingo Bizantijos koinobito lūpų. 
Piligrimai spietėsi apie koloną, kad išprašytų šventojo palaimini
mą. Valandos slinko, o jis nejudėjo. Minia pagalvojo, kad jis gal 
miręs ir iš sielvarto ėmė plėšyti savo drabužius ir muštis į krūti
nę. Laikas bėgo, ir šventojo dvasia sugrįžo į Savo išdžiūvusį luk
štą. Simono balsas prašneko miniai: .,Broliai, stiprus laivas buvo 
jūroj audros užkluptas. Jis vežė du šimtus sielų, kurios šaukėsi 
mano pagelbos. Kai jų nelaimę išvydau, meldžiau Dievo, kurs 
suteikė man malonę ištiėsti ranką į jūrą irjuos išgelbėti“.

Šiurpas nukrėtė Mathana. kai ji pagalvojo apie tą stebuk
lą. Ji žiūrėjo į savo nusilpusias liesas rankas, nuo kurių nuslinko 
plačios rankovės. -Ji atsiminė jas dailias ir apskritas, kai jos drą
siai perskirdavo kovojančius Sizos ganyklose avinus, kaip jos vir- •
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pėdamos audė jaunosios drobę ir, ach, kaip jos žaidė su juo, su 
Simonu, savo mažu sūneliu, kuri jai Dievas po skausmų buvo 
dovanojęs. Simonas vadinosi jis, kaip ir tas šventasis Aritrochijos 
apylinkėj. Tur būt ji per daug jį mylėjo, ir jos meilė vis kilo, kaip 
puodelis rūgusio avies pieno, kuri kūdikis kas rytą gerdavo. Ji, 
prie židinio triūsdama, galvodavo, kiek šįmet gali avių vaikus 
atvesti ir džiaugdavos, pamąsčius apie ėriukus, bet sykiu siuntė 
tylią maldą Dievui, kad juos aplenktų pantera. Ji galvojo apie 
kaimenę, bet daugiausiai apie būsimus'savo sūnaus turtus. Tur 
būt ji per daug mylėjo savo sūnelį, ir todėl jis buvo nuo jos 
atimtas.

Kūdikis sujudėjo Math anos glėbyje, ir nuslinkus! skara pa- 
rodė jo raudoną nesveiką veidelį, kuriame spindėjo skausmas. 
Širdingu pasigailėjimu prispaudė ji vargingą ryšuliuką prie savo 
krūtinės ir pirmą kartą graudžiai pamąstė, kad didžiausias gai
lestingumas čia gal būtu mirtis, nepaisant, jog ji širdimi meldė 
si kad kūdikis po Stylito palaiminimo pasveiktų. Gal ir jos sūnus, 
jei dar yra gyvas, turi vaikų, jis, kuris negalėjo žiūrėti į šakalo 
apdraskytą avį. Ji atras savo sūnų sveikų vaikučių apsuptą ir su 
mylima žmona prie šalies Šypsena nušvietė Mathanos veidą, kai 
ji prispaudė savo sausas lūpas prie kūdikio plaukučių. Paskui ji 
ėmė svajoti apie anūkus, apie kuriuos ji nieko nežinojo, kurio tėvo 
ji prieš dvidešimt septynerius metus iškeliavo ieškoti po to, kai 
skausmas dėl dingusio sūnaus be laiko išplėšė jos vyro Hesychiaus 
gyvybę. — Dienos nuovargis ją visai nuveikė. Mathanos vyzdžiai 
išsiskėtė, ir kai kūdikis ėmė garsiai verkti, ji pakilo ir nusinešė 
jį į pamiškę, į stovyklą, kurioj iau triukšmavo piligrimai.

Saulė jau buvo visai žemai, ir Mathana gerai žinojo iš savoL 
ilgų kelionių patirimo, kad jau už valandos, prieš pat naktį miš
ke ims rėkti nakties paukštis

» :Į: #

„Domine — tu exurgens* misereberis Sion, quia venit tem
pus miserendi eitis“. — „Viešpatie, tu prikelsi ir pasigailėsi Šio- 
no, nes atėjo pasigailėjimo laikas“.

Nakties paukštelis neramiai suplazdėjo medžio šakose, to
li staugė šakalas, ir jo balsas ardė tylų koinobito šnabždesį, ku
ris laikė ištiesęs rankas virš karščiuojančio jaunos piligrimės kū- 
dikio.Maža liepsnelė traškėjo sausose laužo šakose. Jos šviesa ne
ramiai šokinėjo veiduose, is kurių tarpo skyrėsi pakrikę jaunos 
motinos bruožai.

„Pasistenk nusiraminti, moterie, nes tu neteksi kūdikio ir 
prašyk Dievo, kad tavo skausmas Jo neužrūstintų. Jis, pasiimda
mas kūdikį, daro jam gailestingumą, ir tavo jaunuose metuose 
gali tau kitą padovanoti“ ö
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Mathana sėdėjo- ant išvirtusio medžio stuobrio ir pastebėjo, 
kaip po koinobito žodžių sudrebėjo jaunos moters veidas. Bet 
jai pasirodė, kad jauna, moteris ne tiek kentėjo dėl kūdikio, kiek 
dėl įžeisto išdidumo, kad ji. sveika moteris, turi tokį paliegusi 
kūdikį „Gal būtų geriau, kad kas kūdikį paimtų54. Taip neaprū
pintas, be apsaugos gulėjo jis ant savo motinos kelių, kad Mat- 
hanai pasidarė jo gaila. Moteris visai nepaisė, kad nuo jos vaiką 
paėmė. Ji tik pasitaisė savo drabužius, lyg kad kas butų nuo jos 
paėmęs sunkią naštą.

„Moterie, tu pasigaili vargšo svetimo tvarinėlio ir imi 
vargą savo metuose. Už tai turi susilaukti daugJVisagaliomalo
nių“. — Mathana pažvelgė į rimtą koinobito veidą, ir jųdviejų 
akys susiliko. Žaibu švystelėjo senutės galvoj mintis, kad puiku 
būtų turėti tokį šventą sūnų. Bet išdžiūvę vienuolio bruožai jai 
atrodė baisūs, ir ji nuo jo nusisuko. Jos balsas buvo tik tylus 
šnabždesys: „Taip, aš laukiau daug iš Dievo malonės — visko“.

Koinobitas sekė ją akimis, kaip jos neapšviesta figūra tai 
Išnykdavo tarp medžių, tai ir vėl pasirodydavo prie stovyklos 
degančių laužų. Nepaprasta moteris. Jis mąstė apie tai, ką buvo 
girdėjęs apie ją kalbant stovykloj. Tuoj sukaks dešimt metų, kai 
ji ieško savo sūnaus, apie kurį nieko nežino, nežino, ar jis gyvas, 
ar miręs. Dabar atėjo prie Stylito kolonos, žinoma, paslapčia ti
kėdamos, kad šventojo žvilgsnis atneš šviesos kibirkštėlę į jos 
širdies beviltę.

„Vox in Rama audita ėst, ploratus et ululatus“. — Romoje 
buvo išgirstas balsas ir didis raudojimas“. „Rachelė aprauda sa
vo sūnų ir nenori nurimti“. Dievas daug su kuo moterį suriša, 
jos vaikai kainuoja jai karčių ašarų, — Įsigilinęs į savo mintis, 
atsigulė koinobitas prie laužo ir susisupo į savo platų apsiaustą.— 
Mėnulis tą naktį buvo priešpilnis, ir jo šviesoj jis pamatė kitą 
moterį, Athenais, Bizantijos karalienę, gražią, kaip ryto aušrą, 
su gedulo rūbais keliaujant į Jeruzalę. Ir čia buvo kūdikio liki
mas, kuris padarė moterį nelaimingą. . ~

Moteris, valdovė pusės žemės rutulio, palaiminta kūno gro
žiu ir išmintim, keliauja į Jeruzalę. — Moteris liūdi dėl s savo kū
dikio. — Moteris eina prie Stylito stulpo — moteris ieško savo 
sūnaus — Rachel-—Motinos

Koinobito mintys šokinėjo sykiu su merdinčia liepsna. Jis 
- išsitiesė savo apsiauste ir užmigo.

„Apleista Thalampsine kariuomenės stovykla yra^ muitinin
ko grobis irvargšui džiaugsmas. AŠ tau sakau, Efraimai, kas nu
keliauja į Thalampsiną. pasiekia šalį, apie kurią protėvių kny
goj pažymėta, kad jos upės pienu ir medum teka. Palaimink. 
Jehova, juokdarį į—: “
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Plaukuotas kumštis smogė į raudoną, kaip vynas, žydo vei
dą. ,,Kiaulė esi, bjaurybė, ar užmiršai mano koją, užmiršai, kad 
aš vakar vienu šios kojos žingsniu nuspyriau tau nuo pilvo klas
tingąjį skitą? Ar tu tuo, Menuchinai, atsilygini ,,juokdariui?“ — 
Efraimas sunkiai alsavo iš susijaudinimo ir jo susigūžusi stovy- 
la laukė, kada jo draugas ant jo puls. Bet taip neįvyko. Aukštasis 
Menuchinas tik braukė nustebęs savo barzdą ir, linguodamas 
galvą, mąstė: ,,Teisybė. Efraimai ir mes jį šventuoju norėtume 
pavadinti. Ir kumščio smūgis buvo atlyginimas už vakarykštį 
tavo žingsnį“.

Romėnų karininkai artinosi prie abiejų sėdinčių po alyva, 
ir už jų nugarų vėl Susiglaudė jų perskirtiejį krūmai.

.,Ar tu jį dabar matei, Mąrcianai, tą stebuklingą šventąjį? 
Kaip esu tikras, kad mūsų karalienė yra, nesulyginima poetė, 
taip šitą amžinai čia stovinti Simoną laikiau geriausiu diplomatu 
mūsų karališkojo kaligrafos1) — Žmogus? —-Ar šitas išdžiovin
tas lukštas gali būti žmogus? Jis nevalgo, nuo jo bėga miegas 
ir jokie ryšiai nejungia jo su žeme. Jo sielą ilsisi amžinybėje, ir 
jis grįžta į žemę tik žmones laiminti“.

Karininkas Marcianas sustojo ir juokdamos pažiūrėjo savo 
palydovui į veidą.

,,Ar čia tu, Rutinai, ar ne tu? Ar tave atvertė mūsų gražio
sios atėnietės Justina2) ? Bet. rimtai šnekant, tas Simonas yra 

-stebuklas. Kirmėlės jam gyvam kūną naikina, o jis vis laikosi. 
Irvis dėlto jis juk yra gimęs iš paprastos mirtingosios. Kai aš 
vakar pavakarę perėjau Mandrą prieš šventojo koloną, minia grū
dosi prie įėjimo į vidurinį kiemą, kur tik vieni vyrai tegali įeiti, tu 
žioplių tarpe tupėjo sena moteris. Atrodė, kad sielvartas visiškai 
prislėgė jos sielą.

Vieni ją vadino girta, kiti pamišėle, nes ji pasakojosi, kad 
atradusi savo sūnų, kurio jau beveik 27 metus ieškojusi. Didžiau
sias riksmas kilo žiopliti tarpe, — ji vadinantį Simoną Stylitą 
savo sūnumi, — tada koinobitas išvaikė gaują, kurią aš mielu 
noru būčiau kardu pamokęs. Nepaisydama jo gražių įkalbinė
jimų, moteris paliko prie mūro gulėti. Tada jis apdengė ją sa
vo apsiaustu ir nuėjo. — Ar toji moteris tikrai pamišus?Aš 
mačiau vakare stovintį ant kolonos Stylitą barzdotą, baisų, mu
mijos veidu ir — mintis, kad jis gali turėti tėvą ir motiną, salva 
venia, man atrodė beprotiška“.

Marcianas tylėjo. Takelis vis ėjo statyn ir staigyn, kuo 
jie artyn kopė į kalną, kur buvo Stylito kolona. Piligrimų bū
rys vis kelyje didėjo ir jų balsai ūžė, kaip kylanti vakaro audra.

1). Pašaipos vardas karaliaus Teodosiaus II už jo nepaprastą pamėgi
mą dailaus lašto.

Aliuzija i karalienės kūrinėlį „Kiprijonas ir Justina“.
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Jau du kartu saulė nusileido, o Mathana vis dar gulėjo iš
sitiesusi prie mūro. Iš urvo išlindo gyvatė ir apsirangė apie 
jos ranką. Mathanos siela kalbėjosi su Simonu, jos sūnum. Ji 
jo troško dar pačioj kelionės pradžioj, jos patarimo maldaująs 
balsas prasiskverbė Į jį, ir griaustiniu sudundėjo atsakymas: 
„Tas, kurį tu klaustum apie sūnų, vadina tave Motina“. — 
,,Motina“. Lietus ir kruša krito ant kviečių lauko, kurio kiek
viena varpa buvo viltis. — Mathana gulėjo išsitiesus prie mūro, 
ir jos siela kalbėjosi su Simonu.

Mathana: „Sykį buvai įsidūręs juodą dyglį į savo grei
tas kojeles ir atbėgai pas mane. Tu verkei ir kandai iš skaus
mo mano ranką, kuri tau išėmė spyglį. Savo dar anuomet 
švelniom lūpom aš iščiulpiau mažą žaizdelę. Tada tu galėjai 
pieną gerti tiesiog iš avių tešmenų, nes jos tavęs nespardė. Va
kare, kol užmigdavai, mėgdavai ant mano kelių žaisti su mano 
kasomis. Aš klosčiau tavo nekaltą nuogą kūnelį, o tu, krykš
taudamas, vėl nusiklodavai. Tu, Simonai, negali, to atsiminti, 
bet mano sielą yra kupina tų atminimų. Mane plėšo skausmas 
ir mano ilgesys tavęs šaukiasi.“

Simonas: „Motina“.
Mathana: ,,Tu tari tik tą vieną žodį, bet mano siela virpa 

nuo jo. Žmonėms tavo balsas atrodo duslus, bet man rodos, 
kad mari į ausį čiauška saldus kūdikio balselis. Leisk mane 
pas save. Leisk man tave pamatyti. Jaučiu, mirtis plasnoja 
virš manęs. «Leisk mane prie tavęs. Maldauju, dėl Dievo mei
lės, leisk man mirti prie tavo suakmenėjusių kojų. Nešioju rū
bą, kurį buvau dėl tavęs išaudusi, prieš išeidama tavęs ieškoti. 
Ant jo atsigulsiu, ir tavo akivaizdoj mirtis bus man saldi.“

Simonas: „Motina“.
Mathana: „Iš visos minios išskyręs, vadini mane motina. 

Ji yra tarp tūkstančių svetimųjų, ji, kuri tave nešiojo savo glė
byje, prie kurios krūtinės tu buvai sotus, kurios rankose bau 
dei pirmuosius žingsnius,, kurios sielą savo šveplavimu „įnamy- * 
tė“ džiuginai — ji negali eiti pas tave. Jie visi tave mato, tik 
ji, tik motina, tavęs neturi matyti.“ <■

Simonas: „Motina“.
Mathana: „Liūdesys skamba tavo balse. Atleisk savo mo- » 

tinai. Skausmas ją sumaišė. Jos senos rankos prieš porą die
nų slaugė sergantį kūdikį. — Ach, tavo motina iškeliavo ieškoti 
žemiško sūnaus, o rado žmogų, minių vadinamą šventuoju. Bai
sus šventumas, kuris motiną nuo sūnaus atskiria. — Viešpatie, 
skausmas mane daro'nuodėmingą, nepaisyk to! Aš Tau dova
noju savo sūnų, tik leisk per jį pasveikti anam kūdikiui!“

Simonas: „Molina, tu atėjai apkabinti žemišką sūnų. Jau 
nieko jame nėra, kuo galėtų motinos akis džiaugtis. Bet. jei 
būsime verti, mes pasimatysim“.
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Mathana išgirdo lyg iš dangaus, dvigubą aidą: „Kristuje, ku
lis yra artimumas ir šviesa4-. — „Amžinoje kitų laikų ramybėje“.

• . rk ;!< :j:
■ ■ *• 
r * ' •

Rytą koinobitasrado sustingusį Mathanos kūną. Piligri
mai ėjo su juo kartu. Jauna moteris taip pat ėjo sykiu ir savo 
stipriose rankose nešė krykščiantį kūdikį. Jis tiesė rankutes prie 
gulinčios ant žemės, ir io motina pasodino jį šalia Mathanos, 
tikėdamosi, kad nepaprasta moteris atgis nuo Šveiko kūdikio 
čiauškėjimų. Pagaliau išsitiesė pasilenkęs ties ja vienuolis ir pa
rodė jos vaškini, mirties bruožais, veidą.

„Mirusi šventojo motina“.
Jis sudėjo savo rankas ant krūtinės ir ilgai meldėsi. Ap

link buvo tyla. Tik, pabaigus maldą, atskrido nuo šlaitų žmo
nių ūžesys, kurie skubėjo prie Stylitc stulpo. Ūžė skausmo ir 
žemiškos silpnybės jūra, o joje skendo kūdikio juokas.

•<
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Linus Bopp )

Mergaitės psichikos savotiškumai
'1

Į Charakterio bruožai
(Psichologiškai pedagogiški pasvarstymai)

- Nbrs-kai kurie psichologai ir labai rūstauja, kai psicho
loginiuose nagrinėjimuose pasitaiko ir poezijos citatų, vis dėlto 
šitą straipsnelį pradėsiu poezija. Žinoma, į tai reikia žiūrėti, 
kaip į priemonę padaryti vaizdingesni patį svarstomąjį dalyką. 
O jeigu šitas pavaizdavimas bus paimtas iš tokios pasaulinio 
masto rašytojos, kaip S i g r i d U n d s e t, tai kaip tik dar la
biau ir dar autoritetingiau pabrėš viso to sąryšį su gyvenimo 
tikrove..... ......... ..  —------ —' ~ ~

Moteriški didžiųjų šios rašytojos romanų, būtent, Kristi
nos ir Ingunnos, veikėjai kurį laiką visiškai pasineria mylimam 
vyre, jojo glėbyje rasdami viską — pilnutinį pasitenkinimą ir 
pilnutinį savo troškimų išsipildymą, jojo glėbyje pamiršdami 
viską, kas yra aukščiau Eros: Dievą ir Kristų, Bažnyčią ir šven
tuosius, sielą ir išganymą, tėvą ir motiną, tikrai pasielgdami, pa
sak Nietzsches žodžių, lyg įsimylėjusieji būtų anapus gero ir 
blogo. Ar turėjo rašytoja teisę taip moteris vaizduoti?

Dažnai galima pastebėti, kad susižiedavimo laikotarpį 
mergaitės vertingumo atžvilgiu nužengia keletą laiptų žemyn, 
kaip jau pastebėjo ir Alban Stolz, susižiedavimo metą prilygin
damas narkotikų sferai. Ypač dažnai galima pastebėti, kad 
mergaitės iš gerų katalikiškų šeimynų, kartais net vienuolynuo
se auklėtos,jnepaisydamos jokių perspėjimų, teka už kitos reli
gijos vyro, sudarydamos rimtą pavojų, jeigu jau ne savo, tai 
busimosios kartos tikėjimui, Retkarčiais pasitaiko net ir tokių, 
kurios atsisako nuo katalikiškų vedybų, pameta savo jaunų die
nų tikėjimą, didžiausią turtą, saugotą tiek kartų ir tiekai kartų 
jos dabar jį atima. Ir šitokių faktų akivaizdoj_mes atsiduriame 
prieš sunkiai įspėjamą mįslę. Kur dingsta atsakingumo jaus-

.h Linus B o p p yra Freiburg'o u-to (im Breisgau) profesorius., 
daug rašęs pedagogikos srityj. Ryškiausias jo veikalų bruožas yra peda
gogikos problemų sprendimas pasaulėžiūros srityj, kas matyti ir iš veikalų, 
pavadinimų: „Liturgische Erziehung“ (1929), „Die erzieherische Eigenwerte 
der kath. Kirche“ (1928), „Weltanschauung und Pädagogik“ (1921), „Mo
derne Psychoanalyse, kaih. Beichte und Pädagogik“ if k. Vert.
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mas dėl praeities ir ateities? Ar negalėtų mergaitė galvoti kiek 
giliau ir aiškiau?

Nusikaltimo formų tyrinėjiinąi^priėjo išvados, kad vyriš
koji lytis šitoj stityj linksta daugiai! į aktingąsias formas, o 
moteriškoji daugiau į pasingąsias ir mišriąsias; vadinasi, pas 
vyrus daugiau turi reikšmės jų pačių aistros, o pas moteris pri
klausymas nuo aplinkos asmenų, pasireiškiąs didesniu prisiriši
mu ir atlaidumu. Vyriškoji lytis todėl duoda daugiau aktingų 
nusikaltėlių, moteriškoji daugiau pasingų, daugumoj randančių 
išraišką lytinio ištvirkimo srity j.

Gydomoji pedagogika tiki, kad gali pasitaikyti atsitikimų, 
kai mergaitės, gyvenančios riet ir tvarkinguose santykiuose, pa
čias save išniekina, pačios save pažemina, rodos, lyg piktoji 
dvasia būtų jas apsėdusi. Kaip ligi to prieinama? Jos pasi
duoda suvedžiotojui daug mažiau iš sensualumo, kaip iš džiaugs
mo ir dėkingumo, kad joms pažadėta meilė ir ištikimybė, o po 
to pasijunta esančios apgautos ir pažemintos. Toliau jos puola 
nuodėmėm iš pykčio ir keršto, nes idealų vistiek nesą, ir jos 
mano jau nebegalinčios į juos tikėti. Čia atsitinka tas pat, kas 
atsitiko ir su Šekspyro Otelu: jis užmušė Desdemoną ir pats save 
ne dėl pavydo, bet dėl to, kad jam buvo išplėštas tikėjimas į idealą.

Kiekvienas sielų ganytojas ir auklėtojas, skausmingo juo 
pasitikinčių žmonių patyrimo pamokytas, žino, kokios pavojin
gos, tiesiog pražūtingos, įtakos mergaitės gyvenimui gali turėti 
prisimeilinimą s. Mergaitei sunku rasti objektyvų mos
tą savo vertei pažinti. Ji mieliau priima kitų įvertinimą ir to
dėl nekartą pasitiki tiesiog aklai pataikūnų žodžiais. Pasaka apie 
gudrią lapę ii kvailą varną pasikartoja tūkstančius sykių. Vy
ras save vertingumą mato savo veiklume ir savo galybėje. Jo 
savijauta yra realiai pagrįstą visai kitokiu būdu. Ji glūdi jame 
pačiame. Tuo tarpu mergaitė, savęs įvertinimo tašką perke
lia į kitus. Tuo būdu ji daros labai nesavarankiška apsispren
dime. Pasitikėjusi susižavėjusiais žvilgsniais ir kitų pa 
gyrimais1). mergaitė dažnai nebemoka pat i apsispręsti.

Religijos mokytojams ir žmonėms, dirbantiems pastoraci
jos darbą, nekartą tenka pastebėti, kaip mergaitės n e p a p r a s
la i| atkakliai da r o p r i (e k a i š t u s tikėjimui, ir 
Bažnyčiai, kuriuos jos paėmė iš kitų. Bet užtenka 
tik rimtai ir įtikinančiai joms atsakyti, kaip jos tuoj pameta sa
vo užsispyrimą ir lygiu atkaklumu pradeda ginti kitokią nuo-

*) Šitas mergaičių psichikos bruožas uždeda vyrams šventą pareigą, 
parodyti mergaitei kelią į tikrąjį apisprendimą, nė kiek jai nepataikaujant, 
nes čia pataikavimas turi daug blogesnių pasėkų, negu kur kitur. Šitas 
bruožas irgi parodo, kiek vyrai yra atsakingi už mergaičių- puolimus. Vert.
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monę. Žinoma, pasitaiko ir tokių, kurios savo kritiškumu pra
lenkia net berniukus, bet paprastai savo nuomonę mergaitės gi
na atkakliau, nors toji nuomonė dažnai esti svetima.

Taip pat galima pastebėti, kad mokinės savo nusistatymą 
mokytojo atžvilgiu apsprendžia palankumu ar n e p a 1 a n- 
kurnu dažniau, negu berniukai. Svajonės apie mokytojų as
menis yra grynai moteriškas bruožas. Jis turi svarbios pedago
giškos reikšmės, bet brendimui gali būti ir pavojingas. Nuosta
bus dar ir tas faktas, kad mergaitės ir moterys net su negy
vais da ik t a i s, -pav., darbininkės su mašinomis, gali rasti 
daugiau asmeniško pobūdžio santykių, negu daiktiško. 
Tiesa, kai kada ir darbininkai sabotažo metu nedrįsta daužyti 
savo darbo mašinų, bet moterų santykiai su darbo įrankiais turi 
ypatingą atspalvį. Taip pat skundžiamasi, kad jaunos mergai
tės, tiesa, gerai skaičiuojančios, tvarkančios knygas, tarnaujan
čios, bet joms visoms gręsiąs išidėalizėjimas. Ypač tai atsitinka 
su tomis, kurios per anksti pradeda dirbti nemėgiamą darbą. 
Tokios dvasiškai niekados pilnai nesubręstą.

Gerai yra žinomas, bet tyrinėtojui vyrui sunkiai pa jaučia
mas daiktas, kad moterys kiekvienam žingsnyj greičiau pastebi 
visus tuo dalykus, kurie reikalauja globos ir užuojautos, vistiek 
ar jie pasitaikytų žmonių, ar gamtos gyvenime. Moters pajau
timo dovana yra daug gyvesnė ir gilesnė, negu vyro; tai dovana, 
kuri yra surišta su kūrybine, moters jėga .

I

2. Psichologinis nušvietimas
Kaip reikia šituos faktus suprasti? Lyčių psichologija 

šiandien jau nėra tos nuomonės, kad moteriai tiesos sritys būtų 
neprieinamos.. Mes juk žinome, kad mūsų laikais moterys yra 
pripratusios net prie mašinų darbo. Bet tai kas sudaro esminį 
skirtingumo bruožą, nežiūrint menkesnių dalykėlių, yra įvai
rūs santykiavimo būdai?Moteris "yra priešinga viso
kiam negyvtimui ir uždarumui. Ref lėksimo ir abstraktinio mą
stymo struktūra pas ją nedaug aukščiau pakyla už vaizduotės ir 
jausmų gyvenimą. Nietzsches šūkis ,,Šalčiau ir aiškiau“ paro
dė vyrišką santykiavimo su daiktais bruožą, nors ir vyriškoji 
jaunuomenė dažnai protestuoja prieš jį arba ieško jį pakeisti kuo 
kitu. Moters santykiavimas yra daugiau vardinis, konkretus 
individualus, turtingesnis jausmais ir subjektyvus. Todėl, kaip 
moteris, taip ir mergaitė turi ryškų norų sąvokas ir tikslus, idė
jas ir idealus apipavidalinti, suformuoti, padaryti vaizdinges- 
nius, kad jie galėtų ir širdį sušildyti. Šituo atžvilgiu moteris 
yra m e n i š k e s n ė už tipišką vyrą. Teisingai sakoma, kad 
abiem lytim yra prieinama viršasmeniškumo karalystė. Bet 
vyro kelias į tą karalystę eina per Logos, tuo tarpu moters —
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- per Eros. Reikia tik taip Logos, taip Eros suprasti gerąja prasme.
To pasėka kaip tik ir %yra ta, kad mergaitė sunkiai gali 

prieiti objektyvų savęs įvertinimą, laisvą nuo pašalinių įtakų ir 
pagrįstą abstrakčiu mąstymu. Paprastai savęs įvertinimo prie
mone jai tarnauja kitų nuomonės ir pastabos. Ji reaguoja į 
jas labai gyvai, giliai jas pergyvena ir todėl joje greičiau kyla 
bendras žmogiškas noras būti kitų aukštai vertinama.

Buvo minėta, kad moteriškas su daiktais ir asmenimis 
santykiavimo būdas yra turtingesnis jausmais. L. Klages pa
stebi, kad jausmai irgi turį mums bevedi tokios pat verčiamo
sios galios, kaip ir jutimai. Jiems daug sunkiau atsispirti, negu 
paprastiems fantazijos vaizdams. Tuo būdu daros supranta
mas stipresnis mergaitės susirišimas su aplinkos žmonėmis, ku
rie daro malonios įtakos, kurie realizuoja idealus arba tik at
rodo juos realizuoją. Dėl to suprantama taip pat, kad mergai
tei lengviau pareikšti savo esmę jausmų pagalba, kad ji labiau 
kenčia dėl jausmų nebuvimo arba „išsekimo“, ir dėl to sunkiau 
jai tuo metu atlikti religinės pareigos; tuo būdu lengva save ap
gauti, nes nuolat besikeičią jausmai užtveria kelią sąžinei iš pa
grindų pasvarstyti savo elgesius.

Dėl to mergaitei aplinkos žmonės lengvai būna priežasti
mi arba puolimo arba atsikėlimo. Būna priežastimi p u o 1 i- 
m o, kai išidealizuoti asmens pasirodo neverti tosios garbės; 
atsikėlimo, kai jie lieka ištikimi ir savo kilnumu sužavi 
mergaitės dvasią ir atgaivina tikėjimą į paniekintą idealą. Tikrą 
nepriklausomybę nuo išviršinio pasaulio mergaitė gali tik tada 
pasiekti, jei kiekvieną kartą, norėdama apsisaugoti nuo nema
lonios aplinkos, ieškos pagelbos turiningam savo vidaus pa
saulyj. Šitas dvasinis vidaus pasaulis subrendusios moters yra 
ir turi būti toks, kaip ir vyro, nors ir skirtingų bruožų. Žino
ma, Čia reikia nemaža padirbėti, rūpinantis įgyti susitelkimo dva
sios. Šv. Augustino žodžiai turi parodyti kelią: „Noli foras irę, 
te ipsum redi; in inferiore homine habitat. veritas, et si tuam 
naturam mutabilem inveneris transcende et teipsum“. — „Neik 
į lauką, sugrįšk pats į save, žmogaus viduje gyvena tiesa, ir jei 
rasi savo prigimtį nepastovią, pakilk aukščiau savęs“. Tik toks 
vidaus pasaulis duoda pagimdo tikėti, kad bus galima pergalėti 
pavojingus aplinkos pergyvenimus. Jei šitas lavinimo ir auk
lėjimo idealas nepasiektas, aplinkos auklėjimas nieko nepadės. 
Kaip lig šiol mergaitė prisitaikė ją supančių žmonių pasaulė
žiūrai, taip paskui ji prisitaikys kitokios aplinkos dvasiai. Juk 
be vidaus atsparumo jai bus viskas tos pačios vertės.

Dabar mes turime savo rankose raktą suprasti mergaitės 
santykius su religijos mokytoju apologetinių p r i e k a i š- 
tų atžvilgiu. Tiesa, mergaitė daro priekaištus labai atkakliai.
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nes jai aplinka padarė smarkios įtakos. Bet ramus ir rimtas 
kapeliono atsakymas daro tokios pat įtakos ir pirmąjį priekaiš
to teisingumo įspūdį mergaitės sieloje sugriauna. Jo vietoje irgi 
iš aplinkos ateina tiesos gynimo įspūdis, ir jis pasilieka. Mer
gaitė jo laikosi taip pat atkakliai, kaip ir pirmojo, Žinoma, čia 
yra visados pavojaus tojo laimėto gero įspūdžio tuoj vėl ne
tekti. Užtat pedagogika reikalauja įspūdį sustiprinti ir pagilinti 
proto pei svarstymu ir kritišku nušvietimu. Tik po to įspūdis 
gali būū atremtas į stiprų pagrindą, _ turintį šaknis vidaus pa
saulyj, ir todėl ne taip lengvai išgriaunamas kito priešingo įspū
džio.

Tokią mergaitės ypatybę anaiptol nereikia laikyti silpny
be. Juk ir įvairios tautos įvairiai mąsto. Prancūzų, anglų, vo
kiečių, rytiečių mąstymas ryškiai skiriasi vienas nuo kito, ir 
vis dėlto šilų tautų žmonės gali turėti vieną tikėjimą. Bažny
čia yra visų jų reikalinga su įvairięmis jų ypatybėmis, kad iš
reikštų savo esmės pilnybę L).

Literatūroj galima rasti kartais tokią lygybę: moterišku
mas == vaikiškumas. Bet yra amžinas kūdikiškumas ir 
amžinas kūdikiškumas. Ši paskutinį Išgarfytojas nurodė 
kaip idealą, nežadėdamas dangaus karalystės tiems, kurie ne 
pasidarys, kaip-kūdikiai. O jeigu a m ž i n a s moteriškumas su 
tuo sutampa, tai dėl to tik-reikia džiaugtis. Subjekty viskas mo
ters palinkimas dar irgi nieko blogo apie moterį nepasako, Visi 
mes renkamės savo darbą pagal mūsų interesus ir nusistatymus 
Subjekty vinio vienašališkumo pavojus gresia moteriai, bet ne
mažiau jis gresia ir vyrui, tik iš kitos pusės.

Keliamas klausimas, kokią visa tai turi prasmę.“ Jam iš
rišti nurodoma į moters motinystę, kaip tiesioginį josios pa
šaukimą, ir jame ieškoma rasti išaiškinimą ryškiausių moters 
ypatybių. Motiniškumo ir priežiūros jausmas yra persunkęs vi
są moters būtybę, ją visą apvaldo nuo pinuos rytmetį atskridu 
sios mities ligi paskutinio vakare gęstančio rūpesčio. Jis lyd = 
moterį visą gyvenimą nuo mažos mergytės dienų, kada ji rėdė 
lėles, ligi senelės amžiaus, kuri ir senatvėj viskuo rūpinasi. Šitą 
motiniškumą nereikia suprasti tik fiziologine prasme. Praplės
tas jojo supratimas leidžia suvokti moters nusistatymų ir josios 
santykių pobūdį taip su Dievu, taip su žmonėmis, taip su pa 
šauliu.

 *• ■ i

U Todėl ir moters kitoks galvojimas anaiptol nerodo, kad moteriai 
ir vyrui negalėtų būti vienodas tikėjimas. Vyro sieloje tikėjimas žadina 
daugiau aktingas dorybes, moters sieloje tas pats tikėjimas žadina dau
giau pasingas dorybes. Bet abejos yra lygios vertės. Vyrai dalina sakra 
mentus, o moterys juos saugo sielos gelmėse. Vert.
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3. Pedagoginis įvertinimas
Be to, kas buvo pasakyta, galima suprasti, kad mergai 

tems ypač tinka šie Rottels‘o žodžiai: „Paskiro žmogaus širdyje 
dieviškieji dalykai yra silpna šviesa, kartais prašvintanti, kar
tai vėl prigestanti, ir net patys kilnieji, iš vidaus Dievo paža
dinti žmonės turėjo būti iš viršaus globojami ir stiprinami, jei 
norėjo visuomet laikytis Dievo ir amžinybės“. Suprantama to
dėl, kad auklėjimas kaip tik ii’ yra ta išviršinė pagelba, kuri 
savo darbe turi žiūrėti moters ypatybių.

Visų pirma auklėjimas turi eiti n e g a t y viii e kryptimi, 
vadinasi, kad iš moters ypatybių nebūtų, padarytos tokios iš
vados, kokias norėjo padaryti Rousseau būtent: palikti moterį 

‘ nesavarakišką pūsaulėžiūros atžvilgiu, priklausančią šitoj srityj 
nuo tėvų arba nuo vyro. Lygiai klaidingas yra Jean Paul pa
sakymas, kad „mergaitės dorovingumas yra papročiai, o ne 
principą?4. Jeigu moteris iš tikrųjų yra palinkusi į pasyvų pri- 
sišliejimą prie kūų, tai šio meto auklėjimas kaip tik ir turi su
teikti moteriai daugiau savarankiškumo.

Pozityvinis auklėjimo tikslas turi būti abiem lytim 
tas pats, būtent: religinis ir dorovinis subrenčTi- 
m a s. Prie jo priklauso tikras išsilaisvinimas nuo aplinkos, sa
varankiškumas vidaus pasaulio atžvilgiu, įgyjimas aukščiausių 
normų, kurios vienos gali duoti tikrų nurodymų kritingu mo
mentu ir padėti apsispręsti. Bet metodas, nurodąs, kaip tų normų 
įgyti, abiem lytim turi būti kitoks. Mes žinome, kad jausmai 
nekartą greičiau atspėja tiesą intuityviniu būdu, negu nerangus 
protavimas. Ir jei jausmų gyvenimas ar dėl prigimties ar dėl 
auklėjimo yra ypač grynas n kilnus, jis gali būti begalinės reikš 
mės moters pažinimui. Kai kurios moters šitos skaisčios ir 
kilnios širdies pagalba buvo jau seniai suradusios tiesą, tuo 
tarpu refleksinis vyrų protas dar tik prie josios keliavo. Tokią 
brangią moters ypatybę teko patirti ir šv. Augustinui Cassicia 
cum‘e, kur jis ginčyjosi su savo mokiniais ir kur dalyvavo šv. 
Monika. Todėl ir moters auklėjimo tikslas turi būti: sudaryti 
mergaitės sieloje dorovinių ir religinių pažiūrų tikrumą su pa
galba principų, kurie buvo įkūnyti idealinėse asmenybėse, ir 
mergaitės širdį palenkti į jų pusę, fApskritai; mergaitėms reikalingas konkretus idealo •■pavaiz
davimas- ir pągyvinimas. Jau vienas pitagorninkas yra pasa
kęs: „Leiskite kūdikiui augti gražioje bendruomenėje“, kur ide
alai yra pasidarę tikroje ir tuo būdu įgiję traukiamosios galy
bės. Todėl religinė pedagogika turi labiausiai kreipti dėmesį į 
tai, kad Jėzaus Kristaus asmuo būtų atvaizduotas Jo viršžmo- 
giškoj. dieviškoj didybėj ir kartu žmogiškam meilume ir žavin
gume. Svarbu taip pat kalbėti apie Dievo Motiną, apie šven
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tųjų asmenis ir, bendrai, apie Šventųjų Bendravimų, prie ku
rio priklauso ir angelai. Vis tai yra konkretūs asmens, kuriuo
se yra įsikūnijęs idealas, o šitas įkūnytas idealas labiausiai su
žavi mergaitės dvasių. Mergaitė ypatingai daug reiškia Moti- 
nos-Bažnyčios idėjai, apaštalavimo ir pastoracijos idėjai, nes čia 
randama pageibos reikalaujančių, kurios mergaitė ypač su
pranta. Džiaugsminga tiesa, kad pašvenčiamoji malo- 
n ė yra ne kas kita, kaip triasmertio Dievo apsigyvenimas žmo
gaus sieloje, kuri tuo būdu virsta mažyčiu dangumi, gali ir 
turi būti panaudota sudaryti minėtam vidaus pasauliui.

Kiekvienai dogmai ar dorovinei tiesai prieiti turi būti pa
rinktas asmeninis kelias, o nuo pažintos tiesos aukštybių turi 
būti nužengta į konkretų gyvenimą, kad tuo būdu būtų galima 
parodyti, jog ir tikrovėj tos tiesos yra įkūnijamos. Tokiam la
vinime, suprantama, fantazija turi ypatingos reikšmės.

Kaip galima toks kelias, tebūna leista parodyti vienu pa
vyzdžiu. Mokslas apie Eucharistiją, apie transųbstancijaciją 
su substancijos akcidensų sąvokomis, be abejo, reikalauja gilaus 
galvojimo. Religingesnėms sieloms toks žaidimas abstrakčio
mis sąvokomis gali pasirodyti net netinkąs kilniems dalykams. 
Vis dėlto jis konsekventiškai veda prie to tikrojo mokslo ir gi
lesniam supratimui yra reikalingas Bet jį perteikiant, galima 
išeiti iš konkrečių faktų. Štai aš išeinu iš ganytojiško mano 
pergyvenimo. Parengiau kartą kelionei į amžinybę jauną moti
ną, kuri sirgo džiova. Mirtis artinosi dideliais žingsniais ir savo 
šešėliais dengė mirštančios veidą. Tėvas surinko vaikus O v .
aplinkui mirštančios motinos, lovą ir pasakė: „Pasaky
kite mamai sudie“. Motina... savo žvilgsnių, kurio jau 20 
metų, kai negaliu pamiršti; atsisveikino kiekvieną kūdikį. 
Kalbėti ji jau nebegalėjo, bet žvilgsnis^sakyte sakė: ,,Kūdiki, 
numylėtas, skausme pagimdytas kūdiki, aš mielai atiduočiau tau 
ne tik šitą živlgsnį, bet ir atsisveikinimo pabučiavimą, atsisvei
kinimo žodį, atiduočiau save pačią, savo širdį su josios meile, 
savo sielą su josios mintimis ir norais, atiduočiau visą save!“ 
Bet mirštančioji motina jau nieko nebegali, kaip tik žvilgsniu 
atsisveikinti. Ji nieko negali palikti. Ji nusviro ant priegalvės 
ir mirė. — Štai kitas atsisveikinimas: Išganytojas ir mokiniai pa
skutinės vakarienės metu. Ir Jam, Kuris savuosius mylėjo ligi 
mirties, per maža atsisveikinimui žvilgsnio arba žodžio. Ir jis 
norėtų savo mokiniams palikti save su kūnu ir siela, su die
vyste ir žmogyste, norėtų mielai su jais pasilikti, nors Jojo Tė
vas nori, kad Jis grįžtų į dangų per skausmus ir mirtį. Bet 
Jis yra Dievas, Jis gali padaryti taip, kaip nori. Ir štai Jis pa
silieka su žmonėmis amžinai--- duonos ir vyno pavidaluose.

Per šitokius asmeninio įsijautimo vartus į mūsų tikėjimo 
šventovę mielai įeis kiekviena mergaitė: Žinoma, yra rimtas
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reikalavimas nepasilikti tik gryno vaizdingumo srityje, bet ant 
jo, lyg ant kokio pamato atsistojus, kilti į proto apšvietimą ir 
j abstraktesnį supratimą. ,,Nieko taip nereik bijoti, kaip reV- 
gingai sujaudintos širdies, bet turinčios kvailą galvą“, — tei
singai pasakė Hirscher. Progų tokiam principingam ir ab
strakčiam aiškinimui duoda gyvenimo ir poezijos veikėjai, isto
rijos, meno ir religijos didvyriai. Reika tik netingėti jų pasi
rinkti. Tuo būdu darosi galima auklėti mergaites savarankiš
kumui, kas moterų auklėjime yra pagrindinis dalykas, nes be jo 
tas skaudus pasidavimas aplinkos dvasiai vėliau greit išeis 
aikštėn.

Jau Grigalius Didysis pastebėjo, kad sielų ganytojas turi 
būti patraukiąs asmuo, bet tą patikimą, kurį jis sukelia kituose 
žmonėse, jis turi mokėti nuo savęs perkelti į Dievą ir j Jo Tiesą. 
Tas pat reikia pasakyti ir apie religijos mokytoją. Savo įtaką 
mokiniams, ypač mergaitėms, jis turi mokėti pakreipti į tikrąjį 
josios objektą, -

Baigdamas savo mintis, pacituosiu ištrauką iš vieno laiš
ko, kurį rašė Adalbertas Stifter savo broliui Antanui: Sakai, 
neapsivesi. To dabar dar tu nežinai. Bet jei reiks kada apie 
tai pagalvoti, žiūrėk, kad mergaitė būtų tyli, paprasta, pati sau 
ištikima, vadinasi, nežiūrinti į tave, bet pabrėžianti savo būdą 
ir esmę net tave papeikdama, kur/reikia... Kas yra sau vi
sados ištikimas, tas arba turi tvirtus principus arba yra 
iš prigimties stipraus charakterio. Ir vienas ir kitas dalykas 
reikia branginti. Tuo tarpu toji, kuri norėtų visur tik tavimi 
remtis ir daryti.taip, kaip tu nori, toji gali greit pradėti elgtis 
ir taip, kaip kitas nori. Apie ją nieko tikro negali pasakyti. 
Jei ji turi moters ydų, atleisk jai; mes visi turime ydų. Ir toji 
vyro ypatybė, kad jis nori. jOg moteris lyg ir pranyktų jame, 
nėra iš mažųjų jojo ydų. Mergaitė jau dėl psichinių savo ypa
tybių yra daug nelaiminga, ir todėl aš josios gailiuosi. Jeigu ji 
pasidaro dar nelaimingesnė, tai didelė dalis kaltės glūdi ne joje, 
bet aplinkoje ir tose aplinkybėse, kuriose ji buvo išauginta“.
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St. Užupytė

Du kartu atbudusi’)
Senaisiais laikais moteris buvo vertinama tik kaip lytiška 

būtybė. Vienintelis vertingas moters idealas buvo šeimininkė 
ir motina. Pasaulis, kuriame viešpatavo tuolaikinis valdovas — 
neribotas vyro išdidumas ir aistra — suprato ir vertino moterį 
tik kaip giminės, rasės palaikytoją, bet nenorėjo subtilioje mo
ters sieloje rasti savo dvasios, savo minčių atbalsio. Vyrui 
žmona buvo tik žmona, bet, jokiu būdu, ne išmintinga ir švelni 
jo gyvenimo draugė, kartu su juo skinanti kelių rožes ir rau
nanti takų erškėčius.

,,Mergaite, sakau tau, kelkis!“ — kadaise prikėlė Kristus 
gyvenimui mirusią Jairo dukrelę.

,.Moters pasauli, sakau tau, kelkis!“ — naujų laikų, švie
sių ir vertingų laikų, pranašo šauksmu pabudino moterį Kris 
tus, kad ji, gyvendama kitiems, neužmirštų gyventi ir sau.

Kristaus Motina, toji, kuri drąsiai gali vadintis moters 
idealu — Marija, nėra dievybė, bet, paprastas žmonių vaikas, 
savo gyvenimą sklidinai pripildęs dieviškumo ir žmogiškumo 
pilnybe Vis vien, kaip mes į ją žiūrėsim, visada ji atrodys 
panaši į perlą ar į saulės nuskaidrintą rasos lašelį, kuriame atsi
spindi visas moters pasaulis. V

Sujungusi savyje žmonišką prigimtį sū dieviškumo pilny
be, Marija galėjo tapti Dievo Sūnaus Motina ir drauge nenutolti 
nuo moters pasaulio, duodama mums mergelės, motinos ir žmo
nos pavyzdį. Ji tikrai be išdidumo galėjo pasisakyti: ,,Nuo da
bar pagarbinta vadins mane visos žemės giminės“.

Drauge su Marija, Marijos asmenyje- krikščionybė garbi
na visa, kas8vadinama ,,moteris“ nes krikščionybė yra pir
masis moters atbudimas.

Šeštuoju ir devintuoju savo įsakymu Kristus pakėlė mo
terį iš tos žemumos, į kurią buvo ją įstūmusi pagonybė. Kris
tus pakėlė moterį iš lytiškumo purvo ir išaukštino ją savo kal
bomis, savo elgesiu, apgaubdamas ją savo dieviška aplinkuma. 
Didysis Mokytojas norėjo matyti moterį yirtinamą kaip asme
nybę, kaip pilnutinį žmogų.

Kartą nuilsęs, ištroškęs ilsisi Kristus prie Jokūbo šulinio

ą Pagal L inhardl: „Von Menschen u. Dingen der Zeit".
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— - Rabbi, duok man amžinojo gyveninio vandens, kad aš 
niekada netrokščiau' —- prašo Kristaus moteriškė, atėjusi van
dens pasisemti.

Rabbi nevengė moterų. Nepaniekino nė šios samarietės. 
Jis atidengė jai aukštas savo dieviškumo paslaptis.

Ši scena prie Sikaro šulinio, nuošalus pasikalbėjimas su 
niekinama moteriške apie dieviškas paslaptis, apaštalams ir to 
laiko įstatymų žinovams buvo nesuprantamas dalykas. Tačiau 
Kristus žinoio, ka daras.

Jis pasakė gatvės mergaitei: „Aš tavęs nesmerkiu“, ir at
gailaujančiai Magdalenai: „Aš tau atleidžiu“.

Jis nevengė Betanijos. Čia Kristus praleido mieląsias savo 
valandas, kada nuilsęs, purvinas ir alkanas atsisėsdavo ant Mor
tos ir Marijos namų slenksčio. Čia, saulėleidžių prieblandoj, 
spindinčiu veidu, atskleisdavo Marijai didžiąsias savo Karalys
tės paslaptis. Čia, Marijos ir Mortos asmenyse, sujungė tai, kuo 
— moteris turi rūpintis -- sujungė dvasiškus ir žemiškus rū
pesčius. > -----

Pačio Mokytojo įvertinta, pabudinta iš vergavimo į gyveni
mą kitiems ir sau, moteris jau pirmuose krikščionybės lai
kuose įgauna reikšmingą ir nepamainomą vaidmenį. Marija su
jungė dvi didžiausias moters tobulybes — Motiną ir Mergelę. 
Senovė garbino tik motinystę. Senasis Testamentas perpildy
tas vyriškio drąsa, ištverme, - net brutališkumu. Krikščionybė 
brangindama motinystę, pašventino ir skaistybę. Naujasis Te
stamentas moko žmones švelniausiais tonais, šiurkščioje vyro šir
dyje ugdo moterišką jo molinos sielos palikimą.

Tokiu būdu Kristus, pažadindamas moters sielą naujo 
idealo siekti, išmokydamas išdidųjį vyrą gerbti subtiliąją moters 
vielą, yra geriausias moters. draugas ir patarėjas. '

Krikščionybė be baimės ir paniekos pasitinka taip pat ir 
naujųjų laikų bangą, kuri \ is labiau ir labiau užlieja visą mo
ters pasaulį. Mergaitė, moteris šiandien daug kitaip pasireiš
kia, negu seniau. Dabartiniai laikai jau ne tie, kada namai ir 
vaikai apėmė visą moters veikimą. Laiko dvasia, padidėjęs gy
venimo smurtas, nuolat- sunkėjanti vedybų galimybė išstūmė 
naujų laikų moterį iš įgimto tylumo, iš namų ir šeimos užvėjos 
ir padarė savistovia savo ateities kūrėja. Net sukūrusi gražų 
šeimos židinį, šių dienų moteris jau neįstengia saugoti savo ir 
savo šeimos laimę su tokiu namų motinos rūpestingumu, kuris 
žiūri vien savo židinio ir savo vaikų. Naujoji moteris, pajutusi, 
kad ir‘ji gali būti tiek pat išmokslinta, kaip vyras, kad ir ji 
gali savistoviai dirbti, stengiasi išsivaduoti iš vedybų sunkumų ir 
vyro priklausomybės.

Sis antrasis m o t e r s a t b u d i m a s, išugdytas nuolat 
besikeieianč’os laiko dvasios, turi ir geūų ir blogų savo pusių.
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Taip vadinama modernioji, emancipuota moteris labai dažnai dėl 
savo grožio, patogumų ir kitokių „margasparnės peteliškės“ ypa
tybių užmiršta niekad netemstantį moters idealą — Mariją ir 
pasiduoda dienos apsvaigimui. Bet iš kitos pusės, šių laikų 
moteris suprato, kad yra žemėje ilgėsiu ir rūpesčių, kurie ne
apsiriboja vien savais namais, vaikais ir vyru — moteris paju
to, kad yra visuomenė.

Tokį tat moters atbudimą krikščionybė pasitinka ne fa-1 
natizmu aptemdytu žvilgsniu, bet kilniu pasiryžimu pagelbėti 
naujųjų laikų moteriai, kad ji nenutoltų nuo kilniausios iš visų 
žemės moterų ir drauge nebūtų k mčia__ir akla gyvenamo mo
mento šauksmui ir mojimui Antru kart atbudusi moteris, no
rėdama būti tikra moterim, privalo išugdyti savyje drąsų sava
rankiškumą ir didžią asmenybę, nenuslopindama tiesioginio sa-_ 
vo pašaukimo kūrybos.

Per v’są moderniosios moters gyvenimą nenutraukiama 
grandimi eina heroj iškas savistovus noras išsilaisvinti iš priklau
somybės. Seniau moteris turėjo aklai klausyti savo tėvo ar sa
vo vyro. Josios silpnybė buvo jos stiprybė, kuria ji supančio 
davo ne atspariausius vyrus ir padarydavo juos savo garbinto
jais ir. sargais. Bet dabar moteris privalo pati savim rūpintis. 
Garbė moderniajai moteriai, kad ji pati drąsiai stoja kovoti su 
pasunkėjusiomis pragyvenimo sąlygomis, pati viena stengiasi 
nugalėti kliūtis, pastikančias jos kelyje. Tačiau ji niekad nepa
miršo, kad tai nėra jos prigimties, paskirtos ramiam šeimos ži
diniui, savybė. Bet, kaip gyvenimas ją pašaukė, ji neapsikasė 
savo prigimties pylimu, bet drąsiai stojo į kovą už būvį, už vi
suomenės ir savo laimę. Dažnai mus stebina tai, kad šių die
nų moteris nori atrodyti stipri, kad nori atsikratyti ilgųjų plau
kų grožiu, kad savo rūbams ir išvaizdai stengiasi duoti vyriš
kumo atspalvį. Tačiau tai nėra nauja moteriška „suktybė“, bet 
išdava iš pagrindų pasikeitusios laiko dvasios. Juk labai daž
nai šių dienų moteris nesiekia prigimto savo pašaukimo — šei
mos, bet pasmerkia save savistovumui, pareigai ir dąrbni drau
ge su vyrais. Dėl to visiškai nenuostabu, jei ji specifiškoms 
savo savybėms duoda tik mažos vertės. Ji nenori rodytis ama
zone ar vyriška, bet ji nesipriešina ir gyvenimui. Tiesa, tokia 
„sumodernėjusi“ moteris kartais atitolina mus nuo tikrojo mo 
terš vazdo, tačiau tie vyriškumo bruožai išnyksta visose šių die
nų moteryse. Jkurios sugeba derinti laiko reikalavimus su savo 
prigimtu kuklumu.

Moderniškosios savistovios moters likimui visiškai pana
šūs Marijos, vienišos našlės, metai. Mirus vyrui, o Jėzui išėjus 
savo Tiesos skelbti, Marija liko vieniša, apleista našlė, kuri vie
na pati turėjo užsidirbti sau duoną. Ir ji. kaip neviena šių
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dienų moteris, savistovia’ grūmėsi su gyvenimo vėsulais. Tai 
naujoji moteris. -

Mes turime pagerbti naująjį, teisingai suprastą, moterų ju
dėjimą, kuris išmokė šiandieninę moterų kartą to, ko nė vie
nas amžius jos neišmokė — savistoviai, savomis jėgomis tvarkyti 
gyvenimą.

Daugumas moterų įgyta savistovumą ir darbo laisvę tiek 
teįšnaudoja, kiek jos reikia sau duonai užsidirbti. Tik labai 
maža dalis šeimoj gyvenančių moterų atkreipia dėmesį į savo 
xidų, į savo asmenybės Ugdymą, į tylų auklėjimosi karžygišku- 
mą. Nepalyginamai vertingesnė moteris, kuri jungia savyje sa
vistovumą su asmenybės ugdymu. Tokia moteris sakosau: 
anksčiau mes, moterys, buvome tik grakštus vyro šešėlis, jo min
čių švelnus aidas; mes formavome savo būdą sulig jo būdu; 
manėme, kad aukščiausia moters dorybė yra siela ir kūnu atsi
duoti vyrui, ugdyti tai, kas subręsta abipusėj meilėj. Bet šian
dien mes ne tik galime, bet ir privalome Dievo, o ne vyro, pa- 

. gelba ugdyti įgimtus savo gabumus, suformuoti savo asmenybę, 
rūpintis savo sielų likimu.

Savo sielos turtinimu ypatingai gali rūpintis netekėjusios. 
Šių dienų neištekėjusi moteris be didelio vargo gali užsidirbti 
sau pragyvenimą, ir kai ji savo vienatvę ne prakeiksmui, bet 
Dievo siekimui naudoja, tai visą savo gyvenimą ji pripildo die
višku šventumu. Ji žino geriau už ištekėjusias savo seseris, ko 
ji meldžiasi, kas tai yra visiškas Dievu pasitikėjimas. Tokia 
yra moters, apie kurią klausiama, kuo labiau turim stebėtis — 
ar jų sielų pilnumu, ar jų moteriškų rankų dosnumu. Jos pa
rodo, kad moteris gerbiama ir laiminama ne tik dėl vaikų gim
dymo, bet taip pat ir dėl skaisčios sielos, skleidžiančios apie sa
ve meilę, tikėjimą ir šventumą.

Tiesioginis, pačios prigimties įdiegtas, moters pašaukimas 
yra motinystė. Tačiau moderniąją moterį gyvenimoi ratas išplė
šė iš siauro savo šeimos ir gimtojo namo motiniškumo ir nu
bloškė ją į plačia prasme suprastą motiniškumą. Laiko dvasia 
moterį pastatė visuomenėje; ir čia moteris turi paskleisti moti
nišką šilumą. Tik ne tą motiniškumą, kuris išsisemia vyro iiy 
gal būt,tik dviejų vaikų meilėje, bet didžios sielos, save pamirš- 
tančios sielos motiniškumą! Modernioji moteris turi įgyti tokį 
motiniškumą, kuris su nieku ypatingais ryšiais nesurištas, nuo 
niekeno nepriklausomas, vienoda meile apglobia ir saugoja vi
sus žmones — draugus ir priešus. ?■

Kadaise manėme, kad niekas skambiau nedainuoja apie 
moters garbę, kaip Šileris dainoje-apie varpus. Tačiau jis ap
dainuoja tik ntažą moters pasaulio dalį — tiktai apie motiną 
ir šeimininkę. Šiandien mes žinome, kad naujoji moteris tuo

I
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Taigi nenuostabu, kad didžiosios namų ruošos mo- 
Ames, Jowa, be savo tiesioginio uždavinio — namų

Jungtinėse, valstybėse ruošos mokslas yra specialiai dėsto
mas universitetuose ir valstybinėse ūkio aukštose mokyklose, 
kur šia mokslo šaka ypatingai yra domimasi. Ūkio ir namų ruo
šos mokslai turi daug tarp savęs bendro. Kaip ūkio mokslas vis 
labiau plėtojasi ir sudaro Vis labiau komplikuotesnę mokslų 
grupę, taip ir namų ruoša vis labiau-tvarkoma mokslo pagrin
dais. Tuo būdu, ūkio ir namų ruošos mokslai, taip ankš t arkle
nas su kitu susiję, vienas iššaukia kitą. Todėl dar prieš karą 
įsteigta farmeriams ūkio mokykla (Extension Service) neapsiri
bojo vien tik mokslišku ūkio klausimų nagrinėjimu, bet ir didelę 
savo pastangų dalį nukreipė mokslui apie namų įrengimą' ir apie 
namii ruošą 
kyklos, k. a 
ruoša, supažindina dar ir su ūkio darbais.

Čia dėstomos mokslo šakos, turinčios bent kokio sąryšio 
su namų ruoša, k. a. fizika, chemija, psichologija, medicina, po
litinė ekonomija ir t. p. Taip pat yra specialūs skyriai 
priežiūra ir auklėjimas 4. „Namų tvarkymas“, 
vaizdavimui čia yra laikomi vaikų darželiai, kur mažyčiai gry
name ore žaidžia ir dirbau k. a. suskina pietums daržovių, su
skubo žirnelių ir t. p. Kad studentės galėtų įgytas žinias prak
tiškai pavaizduoti per egzaminus, yra įsteigti puikūs na
mai, kur yra prižiūrimi prieglaudų kūdikiai, ir jaunos mer
gaitės pakaitom visai savistoviai turi dirbti visose namų ruošos 
srityse. „Maitinimasis ir išmitimas“ skyriuje yra mokoma ne ~ 
tik virti ir kepti, bet studentės prie to dar daro įvairių chemi
nių ir fizinių junginiu bandymus ir įvairių metodų įtaką pro-« 
dūktų kokybei. Teorętinis mokslas teikia žinių apie mišinius ir 
svarbiausiojo mitinio kokybes, apie sveiko žmogaus maistą, apie 
maitinimą ligonių ir t. p. Maisto veikimui patikrinti yra laiko-

,,Vaikų
Pratyboms ir pa-

negali tenkintis, jai per ankštas tas pasaulis, kurį davė senieji 
amžiai. Du kart atbudusi, du kart pašvęsta, moteris apima vis 
naujas savo veikimui sritis. Pirmą kartą atbudusi moteris bu
vo pašvęstą Dievui ir šventumui. O išsilaisvinusi savo dvasia, 
moteris įstengė nubusti antrą kartą, nubusti gyvenimui — ko
vai ir kūrybai. *
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mi bandymams šunes ir baltosios žiurkės. Pietų paruošimas ir 
stalo serviravimas y ra dėstomas taip „vadinamoj ,, vieningo j 
virtuvėj“.

Skyriuje „Namų ruošos prietaisai ir mašinos“ jtu įreng
ta nesuskaitoma daugybė įvairių prietaisų ir mašinų. Čia stu 
dentės yra supažindinamos su įvairiais prietaisais, ■'įįvaJriomi^ 
ruošai mašinomis, kad galėtų lengviau ir daugiau sutaupyti laiko. 
Ir čia reikia žinoti įvairius fizikos dėsnius. Studentės yra supa
žindinamos su įvairių mašinų mechanizmais, kad, reikalui esant 
galėtų pačios pataisyti kiek sugedusią mašiną ir, tuo būdu, sutau
pytų laiką ir pinigus.

„Institutų vedimo skyriuje4’ teoretinis mokslas yra taip pa? 
papildomas pratybomis: studentės gali susipažinti su visokio 
tipo valgyklomis, įrengtomis studentijai. Pirmykščiai siuvimo 
kursai išsivystė į platų skyrių „Apsiregimas ir audiniai“. Ten 
pagaminti drabužiai, suknelės, paltai megztiniai nesiskiria nuo 
fabriko ar geros siuvyklos darbo. Čia visais atžvilgiais' yra išstu
dijuojami audiniai, lavinama estetinis skonis ir mokoma gražiai, 
estetiškai apsirengti.

Be paminėtųjų skyrių, labai žymų vaidmenį vaidina čia 
dar kambarių dekoravimas i piįtaikomasis menas), kūno higiena 
ir lavinimas. Palyginamai dar nesenai yra įsteigtas skyrius, 
pavadintas „Namų ir politinės ekonomijos mokslas“. Tas sky
rius svarsto ekonominius klausimus, susijusius su namų ūkiu ir 
stengiasi šiandieniniam įvairių fabrikų gaminių mišiny padėti 
šeimininkei išsirinkt tinkamą prekę. Tas skyrius taip pat rūpina
si-nūdienio namų ūkio organizacijomis ir problemomis, kurios 
gali rūpėti mūsų laikų šeimininkei. Paskutiniu laiku tam sky
riuj studijuojamos šeimyninio gyveninio pakrikimo priežastys, 

_ mokoma saikingo, išmintingo gyvenimo šalia šeimos. Taigi ša
lia grynai techniško darbo žinių, čia paliečiama ir dorinė šei
mos gyveninio pusė čia supažindinama ir su „auklėjimu šeimy
niškai laimei.“ /

Dėka tokių visais atžvilgiais puikių mokyklų, Jungtinių 
Valstybių mergaitės gali visai, tinkamai pasiruošti šeimyniniam 
gyvenimui.

Pas mus namų ūkio ir ruošos mokyklos dar tik pačioj iš- * » sivystymc stadijoj. Mūsų mokyklos dar neturi tokių plačių už
simojimų. nė tokio plataus masto, kaip Jungtinėse Valstybėse, 
bet ir pas mus toj srity jau pasiekta gražių rezultatų. Mūsų 
namų ūkio, ruošos, sodininkystės ir daržininkystės mokyklų tiks
las— išmokyti ūkininkaites tvarkyti namų ūkį moksliškais pa
grindais, išmokyti jas gaminti sveikus ir skanius valgius, supa
žindinti su naujaisiais namų ruošos metodais. Kiek prasčiau 
yra su einančiomis aukštąjį mokslą mergaitėmis. Bet jau ir čia
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daromi žygiai, kad ir aukštąjį mokslą išėjusios mergaitės galė
tų būti geros šeimininkės. Taigi be žemesniųjų žemės ūkio, ruo
šos mokyklų, namų ūkio apleistus dirvonus pasiryžo plėšti ir 
nesenai įkurtoji namų ūkio sekcija prie žemės ūkio akademijos 
Dotnuvoje. Bent kartą ten atsilankyti ir susipažinti su naujais 
šioj srity išradimais, su naujausiais darbo metodais turėtų kiek
viena šeimininkė. Sekcija dirba naujai pastatytuose rūmuose, 
kurie yra patogūs, šviesūs, gražiai moderniškai įrengti, Baigu
sios šią sekciją, galės ne tik namuose šeimininkauti, bet nusima
nys ir daržininkystės, gyvulių ūkio ir t. p. Studijuojančioms 
įrengta mokomoji kepykla, mokomoji virtuvė, pavyzdingi san
dėliai konservams, daržovėms, uogoms sudėti. Netrūksta ten 
naujausių virimo ir kepimo įrankių dirba pačios studentės, tagi 
darbas varomas ne vien tik teoretinėmis pamokomis, bet ir prak
tika. Reikia tikėtis, kad ši sekcija išaugs į plataus masto Jung
tinių Valstybių aukštųjų ruošos mokyklų pavyzdžiu.

Valgomojo stalo papuošimas
4. Petrauskaitė.

Svarbią gerai tvarkomų ir prižiūrimų namų dalį sudaro 
valgomasis kambarys, arba, kaip dabar dažniau pasitaiko, vadi
namasis gyvenamasis kambarys, kuris atstoja ir valgomąjį, ir 
darbo kambarį, ir svečių salioną. Sunkiais pokariniais laikai* 
vis dažniau ir dažniau iš gyvenamojo buto plano išbraukiamas 
galionas ir kiti vien reprezentacijos reikalams skiriami kamba
riai, o paliekami tik tie, kuriais naudojasi šeimos nariai; juo la
biau, kad pažengęs higienos mokslas reikalaute reikalauja svei
kiausius ir patogiausius buto kambarius pavesti patiems gyven> 
tojams, o ne kelis kartus per metus tepasirodantiems svečiams. 
Tokiam gyvenamajam kambary susirenka visa šeima prie bend
rojo stalo praleisti bendrai poilsio valandas, pasidalinti rūpes
čiais Tf džiaugsmais. Kadangi kasdieninis mūsų darbas atima 
vis daugiau ir daugiau laiko, sunkios gyvenimo sąlygos verčia ir 
vakarus, ne tik dienos rytus, skirti duonai uždirbti, taį šeima vis 
rėčiau gauna progos susieiti. Pietūs, pavakariai, vakarienė pali
ko beveik vienintelės progos susitikti tėvams ir vaikams. Dėl 
to kiekvienos namų šeimininkės uždavinys tą valgymo laiką pa
versti tikrai maloniomis poilsio ir bendravimo valandomis.

Nesvarbu, kokie pietūs paduodami į stalą, ar prašmatnūs, 
turtingai paruošti, ar kuklūs darbininko valgiai. Net visai nėra 
reikalo pietus paversti proga apsiryti. Maloniai ir jaukiai nuo
taikai sudaryti daug svarbiau, kaip tie valgiai paduodami į <sta- 
lą. O čia jau kiekviena, net neturtingiausia, šeimininkė visuomet 
įgalės papuošti kad ir kuklų savo stalą, estetiškai paruosti vai-

J
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gius. Bent tik visiškai apsileidusi, sutingusį,. ar jokio estetinio 
skonio neturinti šeiminnkė nenorės suteikti sau ir kitiems malo
numo. Gražus valgomojo stalo sutvarkymas turi dar didelės 
reikšmės ir auklėjimui ir auklėjimuisi: pripratę bent porą kar 
tų per dieną pabūti jaukioje ir estetiškoje aplinkumoje, neju
čiomis pasidarome švelnesni, sutvarkome savo judesius, vengia
me šiurkščių pusikių.

Valgomasis stalas turi būti visuomet švariai pridengtas 
staltiese. Pietums ir vakarienei geriausiai tinka balta lininė, ar
ba kitos medžiagos staltiesė ir tokios pat servetėlės. Nereikėtų 
užmiršti ir mūsų gražių lietuviškų kaimuose austų staltiesių, 
kurios turėtų rasti vietos kiekviename valgomajam kambaryje. 
Pusryčiams galima imti spalvotų staltiesių] tik, žinoma, tas 
spalvas būtinai reikia derinti su kambario sienų apmušalais, 
baldų ir indų spalva.. Įvairios rankų darbo staltiesės, spalvotos, 
baltos, išsiuvinėtos, taip pat tiktų. — Užsieny kai kur imta var
toti popierinės staltiesės ir servetėlės. Tai, aišku, yra labai prak
tiška, sutaupo pinigų, o svarbiausia laiko šeimininkei, nes jų ne
reikia skalbti o labai lengva- pakeisti nuolat švariom.

Vienos staltiesės ir indai negali tiek papuošti stalo,, kiek 
Įvairios gėlės ir žalumynai. . Jų nereikia niekuomet užmiršti 
Jau ankstybą pavasarį, vos saulei kaitriau sušvitus, slėniuos ir 
skardžiuose, ypač saulei atokaitoje ,pilna mažų melsvų žibučių. 
Jos labai gražiai atrodo pamerktos kartu su pora žalių ar rudų, 
iš rudens dar palikusių lapų, j žemą, stiklinę vazą. Vėliau ver
bų šakelės, ypač tinkančios Verbų sekmadieniui ir Velykų laikui, 
dar vėliau — daugybė įvairių įvairiausių laukų pavasario gėlių 
ir sprogstančių medžių šakelių. Vasarą gėlių netrūksta dėl to 
netenka sukti galvos, ir labai lengva gražiai ir maloniai papuo
šti stalą. Kiek sunkiau yra rudenį Bet ir čia galima dar su- 
^aįdi būdų. Visų pirma, ne tik valgomąjį stalą, bet ir visą 
kambarį, gražiai puošia geltoni ir rausvi, rudens nudažyti, ta 
pai. Viena kita šakelė gan ilgą laiką atrodo gražiai ir visiškai 
atstoja gėles. Bet ir be tų rudens lapų galima dar labai gražiai 
papuošti stalą su vystančiomis ar šalnos pakąstomis gėlėmis. 
Tokių ir miestuose gyvenantieji dar' turi savo darželiuose, ve
randose ir balkonuose. Kai rudens vėjas sudrasko dar likusias 
gėles, šalna sunaikina gražiausius žiedus, dar galima juos surin
kus sudaryti puikią puokštę Reikia paimti žema, pakankamai 
didelė, pailga ar apskrita vaza ir pamerkti vienus žiedus tankiai 
vienas šalia kito taip, kad visai nebūtų matyt stiebų. •.•■Čia ne
svarbu atskiro žiedo forma, bet tik jo spalva: jos turi būti la
bai stropiai derinamos. Šalia alyvinės spalvos rudeniu astrų 
labai gražiai atrodo juodos šeivamedžio uogų kekės, oranžinės ir 
geltonos meutuko galvelės, kurios paprastai labai ilgai laikosi ir
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Katalikų Universitetas; įsikūręs, įneš naujos gyvybės į mū
sų mokslo pasaulį. Kaip kitose šalyse, taip ir Lietuvoj, Katalikų 
Un-tas tęs senąsias Katalikybės kultūrines tradicijas ir 
kurs naujas mokslo vertybes. Būdamas nedidelis, jis turės ne
paprastos auklėjamosios reikšmės mūsų jaunuomenei. Jis ge
riausiai galės išauklėti džentelmeno tipą, padėti susiformuoti 
tvirtą charakterį’ nes glaudus bendradarbiavimas profesorių su 
studentais turi didelės taip mokslinės taip auklėjamosios-bei ug
domosios reikšmės.

Katalikams svarbu turėti ne tik teologijos fakultetus, bet ir 
teisių, technikos, medicinos fakultetus. Katalikybės dvasia per
sunkti turi būti visi mokslai. Jungtinėse Valstybėse, kur katali
kai turi apie 20 savo privatiniu universitetų ir kitų aukšto tipo 
mokyklų, kur modernizmas įsigalėjęs aukščiausiam laipsny, ka
talikų universitetai be teologijos fakultetų, turi dar gerai 
į r e n g t u s t e c h n i k o s, komercijos, ž u r n a 1 i z m o, 
m c d i c i n o s, teisių ir k. m o k s 1 ų fakultetus.

Katalikų Universitetas taip pat išaugs į tokį plataus 
masto mokslo židinį. Ypač jis yra užsimojęs plačiai išplėtoti tas 
mokslo šakas, kurios liečia Lietuvos kūrybą ir gamtą.

Steigiamajame Katalikų Universitete nepamiršti ir moterų 
reikalai. Projektuojama tam tikra socialinė moterų mokykla —- 
institutas prie universiteto. Joji aukštoji moterų socialinė mo- 
kvkla duotų mūšų kraštui tikrai naudingi! darbininkių labdary- 

.1 ’ ■ , c

bės, socialinės globos, blaivybės ir. p. srityse. Katalikų Univer
sitetas, įsteigęs tokį institutą, nusipelnytų visai Lietuvai, nes pas 
mus toji darbo dirva dar visai nejudinta, ir moterys neturi tinka
mo pasiruošimo dirbti savo taip skirtingoj1, darbo dirvoj.

> S«4* * d*'*" . *** > "*•

net pakelia lengvus šalčius. Taip pat labai gražiai atrodo balti 
jurginai, sudėti kartu su 4 ar 5 tamsiai raudonais žiedais. Aiš
ku, nuo pačios šeimininkės skonio gabumo ir įpratimo pareis
vienoks ar kitoks spalvų ir gėlių derinimas, čia norėta tik pri
minti. kad ir iš pažiūros jau negražios, vystančios, vėjo apdras
kytos gėlės dar gali labai gražiai papuošti stalą ir kambarį.

Žiemą, ypač Kalėdų metu, tinka žalios eglaitės. Arba ga
lima pasinaudoti ir kambarinėmis gėlėmis, kuriu turi kiekviena 
namų šeimininkė.
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Moderniškas katalikių mergaičių judėjimas Olandijoj
Kadangi svarbiausio s šio veikimo vadovės yra „Nazareto 

moters, tai pirmiausiai reikia paminėti šią kongregaciją.
P-lė Sweers laikraštyje „Dun“ (1931m. gegužės mėn. nume

ry) tarp kitko šitaip rašo: „Viena iš nuostabiausių Katalikų 
Bažnyčios savybių yra ta, kad ji niekuomet nesikeičia, niekuomet 
nepasensta, bet visais amžiais, kada keičiasi net visos žmonijos 
istorija, ji randa naujus kelius vesti sielas prie Dievo.“

Ankstyvesniuose viduramžiuose mes matome benediktinus, 
kurie iškėlė rankų darbą, o XII'šimtai., kada visa tų laikų visuo
menė buvo paskendusi prabangoj ir lėbavimuose, pasirodė šv. 
Pranciškus Asyžietis, kuris skelbė neturtą. Beversdami toliau 
istorijos lapus, pamatysime, kad Reformacijos laikais, kuri ta
da tiek įnešė chaoso į krikščionių gyvenimą, atėjo šv. Ignacas 
Lojolą su mokytais ir gerai organizuotais Bažnyčios doktrinos 
gynėjais ir sėkmingai varė kovą su protestantizmu. Ir taip vi
suomet buvo, taip ir bus. Bent kiek pasikeitus socialinio gyve
nimo aplinkybėms, Bažnyčia duoda naujų priemonių katalikų 
veikimui, visuomet pasilikdama savo esmėje nekintanti,, vis nau
ja ir vis jauna, . .

Bažnyčia ir šiais laikais rodo tą stebuklingą prisitaikymą. 
Mes pastebime, kad šiandien Vakarų Europoj puikiai klesti ka
talikų gyvenimas pagal tikėjimo principus ir dogmas, bet ma- 
tame, kad yra be galo daug ir apostatų,, ypač darbininkų tarpe. 
Didelės netikėjimo, socializmo ir komunizmo organizacijos au 
ga iš tūkstančių, apleidžiančių krikščionybės dogmas. Matome 
taip pat, kad kunigai ir vienuoliai dažnai netenka jokio kontakto 
su tais, kuriuos jie norėtų gelbėti,-ypač dėl to, kad daugumas 
apostatų atsiranda dėl skurdo ir^ dėl sunkios socialinės būklės. 
Bet reikia džiaugtis, kad šiais sunkiais laikais gimė arba geriau 
sakant atgimė pasauliečių apaštalavimas, ypač Amerikoj, Ang
lijoj, Belgijoj, Vokietijoj ir Olandijoj. Iš tikro, pasaulietis gali 
ten įeiti, kur kunigas neįeis. Pasaulietis gali vąrtoti tokias veiki
mo priemones, kurių kunigas negali vartoti, pagaliau pasaulie
tis turi glaudesnius ryšius su tais, kuriems pagalba reikalinga, 
ir labai sėkmingai gali jiems pagalbą teikti. ' • ~

Bet toks pasauliečių apaštalavimas seksis tik su ta sąlyga, 
jei tame darbe bus parodytas visiškas atsidavimas, be jokių re
zervų, ir jei bus dirbama, įtempiant visas savo pajėgas, paauko
jant tam darbui visą “savo gyvenimą. Norint, kad apaštalavimas 
gerai sektųsi, pasaulietis kartais turi daugiau pasiaukoti, negu 
asketiškiausias vienuolis. Jei pasauliečių apaštalavimas tik ro- 
dys kompromisą tarp vienuolyno ir pasaulio, tai jis niekuomet 
neturės jėgos ir reikiamos įtakos. Pagaliau gerai pavyks toks^ 
apaštalavimas tada, kai jis bus varomas per tvirtą ir gerai su-

t
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tvarkytą organizaciją, visiškai paklusnią Bažnyčios hierarchijai, 
kurios ji bus tarpiškai vadovaujama.

Tokia organizacija yra „Nazareto moters“. Įš viršaus žiū
rint, jos yra pasaulietės. Savo drabužiais jos niekuo nesiski
ria nuo visų kitų moterų. Jos neturi jokios uniformos, tik ne
šioja sidabrinį kryželį, iš kurio jos viena kitą pažįsta — dau
giau nieko. Bet savo viduje jos yra tikros—vienuolės, nes po 
šešių mėnesių kandidatavimo, prasideda tikras praktikos laiko
tarpis, kuris tęsiasi du melu. Šešis mėnesius naujokės gyvena 
kongregacijos namuose, paskui šešis mėnesius dirba praktikos 
darbus ir vienus metus jos būna lavinimosi namuose. Pabai
gus bandomąjį laiką, jos daro nekaltybės, visiško paklusnumo, 
kaip jėzuitai, apžadus ir pasiaukoja apaštališkajam neturtui.

Nazareto moters gyvena visos drauge. Jos turi vyskupo 
patvirtintą statutą ir joms vadovauja viršininkė, kuri turi vi
sišką valdžią. Tačiau viskas vra vyskupo priežiūroj. Haarle- 
mo vyskupas pavedė šiai organizacijai tvarkyti jos vyskupijoje 
visą „Gralio“ mcrgajčiTrTpldejinią.

11. „Gralio“ veikimas.

„Gralio“ organizacijos tikslas yra suorganizuoti mergaites, 
baigusias maždaug, pradžios ar kurią kitą žemesnę mokyklą, kad 
jos ne tik būtų apsaugotos nuo gręsiančių pavojų, bet ypač kad 
jas išauklėtų tvirtomis ir veikliomis katalikėmis. Narės, kaip 
ir vadovės, turi būti tikri apaštalai.

Visas auklėjimas susideda iš religinės, moralinės ir socia
linės dalies. Svarbu, kad mergaitės, išaugusios į katalikes mo
teris, mokėtų atlikti savo pareigas šeimoje ir visuomenėje.

Materialinis organizacijos pagrindas remiasi ne aukomis, 
bet tomis pajamomis, kurios gaunamas, išskaitant iš jų uždar
bio ir kurios surenkamos iš gana aukšto nario mokesčio. Užtat 
„Gralio“ organizacija aprūpina visus darbininkės mergaitės rei
kalus: religinius, socialinius ir ekonominius. Ir tik tokiu būdu 
ta organizacija pajėgia duoti mergaitei tai, ko ji pageidauja.

Religinę-moralinę auklėjimo _dalį aprūpina kunigas, Mari
jos kongregacijos direktorius, kurio žiniai priklauso visos „Gra
lio“ organizacijos narės Socialiniam auklėjimui yra steigiami 
klubai ir kursai. Pasilinksminimo klubai duoda narėms ma
lonų atsikvėpimą nuo darbo

Visos katalikiškų mokyklų ir organizacijų mergaitės, ne 
jaunesnės kaip 13 metų, gali būti šios organizacijos narės. Jos 
iš pradžių laikomos naujokėmis, lik sulaukusios 15 metų, gali 
būti pakeltos į tikrąsias nares.

Kad būtų išlaikytas dvasios ir metodų vieningumas, vado
vės yra centralizuotos į institutą, kurio buveinė yra „Nazareto
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moterų“ centre/ Parapijų ir dekanatų jaunimo patarėjai visuo
met turi, duoti tam institutui patarimų visaip svarbesniais judė
jimo klausimais. Instituto vedėja yra ,,Nazareto moterų“ vir
šininkė. Institutas rūpinasi „Gralio“ judėjimo vadovių auklėji
mu ir joms pareigų bei darbo paskirstymu.

III. „Gred/o“ oryanizacijos santvarka.
Mes jau žinome, kad ..Gralio“ judėjimas yra -tvarkomas 

„Nazareto moterų“. išauklėtų dviejų metų bandymu ir praktika, 
los moters yra visos organizacijos branduolys. Apie tų bran
duolį grupuojasi penki rateliai f

1) ’ Laikinos „Nazareto moterų“ pagalbininkės, kurios drau
ge su šiomis gyvena, drauge dirba ir atlieka tas pačias parei
gas. .Jas rengia veikimui ištisus metus. Paskui jos eina į 
visas to judėjimo eiles.

2) Toliau eina jaunoji gvardija. kurių sudaro parinktas
dorų, pamokytų jaunu moterų korpusas. .Jos turi būti baigu
sios tam tikrus ’iijil mėnesių veikimo kursus ir kas metai turi 
atlikti astuonių dienų rekolekcijas. Jas skiria centro viršinin
kės, kad jos vadovautų klubams- moralinėj, religinėj, meno ir 
mokslo srity. Vyskupai .pataria, kad tos gvardijos nariais būtų 
katalikės studentės. -

3) Vietos, vadovės ir viršininkės, kurios yra renkamos pa
prastų „Gralio“ organizacijos nariu, ,

4) Apie šias grupuojasi paprastos“ narės, kurios jau turi 
maždaug 15 metų.

5) . Pagaliau lieka jauniausios mergaitės, t. y. naujokės.
Dideliuose miestuose yra statomi atskirų kuopų centriniai 

namai su fili jomis ir atskirais namais prie didesnių dirbtuvių. 
Tų centrų viršininkės, kurios yru „Nazareto moters“, priklau
so nuo vyskupo. ‘

IV. Judėjimo dvasia.
i ■ t

Kad būtų išlaikyta veikimo dvasia, ši organizacija turi tam 
tikrus paaukštinimus ir laipsnius rimtus susirinkimus ir veiki
mo klubus. Kiekviena narė iš pradžių bent šešis mėnesius, lai
koma aspirante. Tuo tarpu ji lanko taip vadinamus pasikalbė
jimo vakarus, kad gerai suprastu judėjimo santvarkų, pažinių 
savo idealus, kad. įgvlų tikra susipratimų ir kai]) reik suprastų 
savo pareigas. Aspirantės turi visas teises lankyli visokius lavi
nimosi kursus ir pasilinksminimo klūkus. Jos nenešioja jokios 
uniformos nei kryželio.

Jei aspirantė patenkinamai atb’eka savo, kai]) katalikės, 
pareigas, po šešių mėnesių ji būna priimama į pirmų laipsni. 
Ju idiv-las liuli nraktihmmmemmis veikliomis katalikėmis *- ■ . A M
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mergaitėmis, kuriomis; visuomet būtų galima pasitikėti. Šios pii- 
.mojo laipsnio narės taip pat lanko rimtus pasikalbėjimo vaka
rus. Iš dalies jos įeina ir į veikimo klubus.

.•“Toliau eina antras ir trečias laipsnis. Iš kiekvieno laips- • /
nio vis daugiau reikalaujama. Šios turi jau būtinai būti akty
vios judėjimo narės. Jos turi tvarkyli savo gyvenimą pagal 
krikščioniškąsias 'dorybes. Taigi ..Gralio“ judėjimas nori sufor
muoti nariu ir vadovių branduolį, suprantantį, kad idealas yra 
rimtumas Jr kilnumas, kad savo gyvenime jos turi padėti tvir
tą pagrindą ir kad Šis pagrindas galima padėti tik didelėmis pa
stangomis, darbu, jėga ir drąsumu, meile ir nuolankumu, pasi- 
aukavimu ir noruorganizuoti ir vadovauti tūkstančiams, vado- 
vuali jiems taip, kad tie tūkstančiai su džiaugsmu mokėtų at
likti.. nelengvas, gero ir doro gyvenimo pareigas, ir kad tas pa
reigas tinkamai atlikusios. jaustųsi laimingos. Taigi tokiii tiks- 

t ) »? • <J ( J <-

lų siekia ..Gralio“ organizacija, kai]) rašė kunigas G. Lameli 
laikraštyje ,,l)un“ (1931 m. gegužės mėn.).

Šios organizacijos narės žino, kad kiekvienas judėjimas 
likviduojasi dėl disharmonijos, todėl jos siekia ne tik išviršinio 
vieningumo po vėliava ir kuris pasireiškia bendroj uniformoj 
ar kryželio nešiojime, iš kurios jos viena kitą pažįsta, bet jos 
siekia ypač išvidinio vieningumo, pasireiškiančio jų iššimoksli 
me, susipratime, ir suspietime narių prie vieno aukšto, gražaus 
tikslo. Taigi tas tikslas-jas vienyja ir čia visiškai nekyla kiaiL- 
simas, kam tarnauti: Dievui ar pasauliui. Nuo tokio vieningu- 

-mo jos eina prie tikro draugiškumo ir gražaus sugyvenimo sa
vo tarpe be jokio pavydo, be jokių klasių ar kitokio skirtumo 
• viskas antgamtiniame šventųjų bendravime.

Vienas judėjimas, vienas idealas, vienas tikslas, viena -vė
liava, viena uniforma; vienas šūkis „Excelsior.!“; .^Mieliųja’ kil
niems mūsų idealams’“ jas šaukia, Ne bijotis, ne nusiminti, 
bet pirmyn’ Vis pirmyn ir pirmyn su didžiausiu entuziazmu, 
be jokio svyravimo. Tokia yra ..Gralio“ judėjimo dvasia.

..Gralio“ judėjimas labai smarkiai pradėjo augti ir savo 
narių priskaito jau dūkstančius. Net Buitenzorge. Olandų Indi
joj, jau. yra .,Gralio“ namai. Tas judėjimas jau turi įstaigą, 
kuri padeda išsirinkti .profesiją ir darbo biurus. Antrą praėju
sių Velykų dieną, 2500 ..Gralio“ mergaičių atliko, pratimus .Am
sterdamo sporto stadione su choru. Žiūrėjo 25000 žmonių. Pa
sisekimas buvo toks didelis kad m t visiškai neutralūs laikraš
čiai negalėjo to nepaminėti Visi kurio matė tas iškilmes, jau
tė ir suprato, kad tas judėjimas labai daug žada visos Olandi
jos katalikiškumai. A, Masionis,

. (is.„Kataliku Vivo").
v
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ŠĮ MĖNESI SUKANKA 10 METŲ nuo JULIJOS ŽEMAI- 
TĖS-ŽIMANTIENĖS, vienos iš pirmųjų moterų rašytojų mirties. 
Käs nežino Žemaitės, kas nesidžiaugę gyvais jos sukurtais vaiz
deliais, taip gyvais, kaip pats gyvenimas?!

Žemaitė gimė 1815 m, gegužės m. 31 d. Plungės parap., 
Bukantiškės dvarely, bajorų šeimoj, 1863 m. sukilimo metu jau
nutė Julija visu kuo padėjo sukilėliams. Praėjus- sukilimui, 
Julija, išėjus tarnauti į Džiūginėnų dvarų, susipažino su bau
džiauninku Laurynu Žimantu ir už jo ištekėjo. Turėdama jau 
50 metų, pradėjo Žemaitė rašyti. Rašinėjo į „Varpą“, „Ūki
ninką4’ ir k. laikraščius. Susipažinus sų lietuviais inteligentais, 
visuomenės veikėjais, įsitraukė į visuomeninį darbą ir uoliai jį 
dirbo. 1916 m, išvyko į Ameriką aukų rinkti Lietuvos pabė
gėliams šelpti. 1921 m. sugrįžo« Lietuvon ir tų pačių metų gruo
džio mėn, 17 d. mirė. Plačiau apie Žemaitę ir jos raštus sekan
čiam numerv. c

STUD; AT-KIŲ „.GA JOS“ KORPORACIJOS MERGAIČIŲ 
BŪRELIS turi tikslą išauklėti geras katalikes gydytojas ir kiek 

įgalint skleisti higienos žinias liaudyje, saugoti nuo susirgimų. 
Šiame semestre nartai? pasiryžo lankyti barakus, susipažinti su 
bįednuomenės gyvenimu, kad, arčiau pažinus žmonių socialę 
būklę, galima būtų lengviau nugalėti vargstančių žmonių skurdą. 
Savo veikimo plane taip pat numatė atlankyti kitas vietas: kaip

• • * * . * *** * 1 .ZTf**’~** "a. mokyklas, vaiku darželius, prieglaudas etc.
Teoretinių žinių papildymui ruošiama keletas paskaitų iš 

masažo srities ir katalikes moters gydytojos uždaviniai? Be to, 
visos mergaitės greitu laiku pradės versti į lietuvių kalbą 
gėlę, pritaikintą liaudžiai iš moters higienos.

Neužtenka gražius'-Tikslus ir sumanymus turėti, bet reikia 
juos įgyvendinti. Prie To: lt einama.? Šį semestrą sušaukta 2 su
sirinkimai, kuriuose nagrinėta svarbesnieji reikalai, atlankyta . 
pavyzdinga Jablonskio pradžios mokykla, kreipiant dėmesį į 
jos įrengimą higienos atžvilgiu. Suruošta filisterių M. Jasęvičiū- 
tės ir S. Mikšytės draugiška išleistuvių arbatėlė, kurios metu 
malonioje nuotaikoje pareikšta čcdegėms laimingo gyvenimo ir 
drauge pasisekimo, teikiant pagalbą kenčiantiems, - ■/-.

Būrelis turi 13 narių. . Visiems ' darbam-s'vykdyti'■■^rą.,.i^ 
rinkta 3 narių valdyba: pirm. J. Pietkūnaitė, vicepirm. O. Jus- 
kevičaitė ir sekr. N. Borisaitė. O. J.

42



505

Kazys Inčiūra, MYLINČIOS MOTERYS^ ’ j,Sakalo“ B-vės 
leidinys. Kaunas 1931 m. Kaina 3 lt. Viršelį piešė dail. K- 
Šimonis.

Turime penkioliką ilgesnių ir trumpesnių apysakaičių bei 
novelių. Tai jau antra šios rūšies Inčiūros knyga. Beveik kiek
vienoj šių apysakų vaizduojama moteris, ar bent simboliškai 
žvilgteriama į meilę. Jųjų visų molto paties rašytojo žo
džiai — *

— Meilė! Tu — mūsų nuodėmė ir išganymas. —
Tik nemanykim, kad Inčiūra šioj savo knygoj plačiau su

prastų šį žodį. Čia meilė — mylinti moteris ir... nelaimingai 
žuvęs arba ją nuškriaudęs~vyras

Apysakų fonas — Lietuvos kaimas. Tik viena kita iš
siskiria — persikeldama į miestą ar teatro scerią. Iš viso Inčiū
ros kūryboj daug teatrališkumų. Kartais ištisi veiksmai, kalba 
ir mintys, net jo kaimiečių tipų, pasinaudoja tuo teatrališku 
stilium, kas, žinoma, daro tam tikrų disonansų.

-Mylinčios Moterys ištisa mylinčių moterų širdžių ga
lerija: štai abiturientė, dailininkė, šokėja, juoda ir balta mačiusi 
Bajorienė, jaunos kaimo mergaitės, įsimylinčios kultūrtechnikus 
ir kitos

Jei autorius turėjo intencijos tik išvilkti aikštėn meilės kan
kines —- jam pavyko. Jo moterys mato tik vieną — savo my
limą ir nieko daugiau, jos — kankinės tikra to žodžio prasme. 
Inčiūra tai puikiai sūpranta. Jis žino tą dvejopą moralę, ma
to moterų skriaudą, pilnai atjaučia moterų skausmą paklydus, 
tačiau..; jo juodagarbeniai ir gražialiemeniai palieka tokie pat 
vylingi, mylimi ir labiausiai, kai tuo tarpu mylėjusioji... skęsta 
ežero vidury. Jai nekyla jokia išsigelbėjimo mintis, ji nepagal
voja, kad ji turi teisę gyventi Jeigu literatas yra ne tik kro
nikininkas, ne tik konstatuotojąs, nors ir su tam tikra) poetingu- 
mo dozay tai jnes galime laukti iš jo ir gilesnio gyvenimo pras
mės įžvelgimo, ir to paties gyvenimo įvertinimo. Mylinčios Mo
terys to neturi. Jos mums nieko kilnesnio nesukelia, nieko kil
nesnio neduoda. Vietomis kyšąs perdaug jau nuogas realizmas 
dar labiau slegia skaitytoją, Kai kurie išsireiškimai tiek savo
tiškai nauji, kad drovu net cituoti (13 p^, 68 pusi, ir k.). Ar 
tai priduoda estetiškumo?

Bet nežiūrint į tai, randame ir tikrai gražių posakių, nekal
bant apie naujus sudėtinius žodžius, kurių ^pasitaiko kiekvienoj 
apysakaitėj.

Bendrai, Inčiūros moterys — mylinčios arba mylėjusios 
dažnai fantastikės, aukojančios visą gyvenimą juodaakiams, 
žvilgančiais gaurais riteriams-karaliūnams, mvlimiesiems. Beveik
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visų jų meilės galas tragiškas -— jos lieka apleistos ir žūva ar
ba išdidžiai gyvena, su savo gėla... — ---

Skaistesnių minčių kiek duoda Aukso obuolių sodai, Dainų 
ir Vargo Žemės pasakos,..

Fabulos atžvilgiu visos apysakaitės, paprasčiausios.
Širdingesnis vaizdelis - — Šipuliai, kur vaizduojama maželės 

žąsų piemenaitės meilė broliukui; dar — Širdis, Rūpintojėlis.
Kompozicijos atžvilgiu labiau vykusios — Misijos,. Apie 

negrižusj lakūnų, Dailininkės Verdi išpažintis.
- Likusios tėra škicai. Iš viso gal geriau tiktų šiam rinki

niui vaizdelių vardas, nei apysakų, nes kartu randam ir visai 
ne apysakiškų dalykų, kaip Žvaigždžių lemtis, Dainų ir Vargo 
Žemės pasakos. .

Knygos viršelis tikrai gražus. Knygelė lengvai skaitoma, 
tik nemalonus tas perdaug kyšąs teatro scenos ,.sultingas“ gyve
nimas... M. K. Ragelė.

MOTINA IR VAIKAS, mėnesinis žurnalas, skiriamas prieš
mokyklinio amžiaus vaikų sveikatai ir auklėjimui. Žurnalą lei
džia Lietuvos Vaiko Draugija, redaguoja redakcinė komisija. 1931.

Tai yra vienintelis šiam tikslui skiriamas žurnalas, bai
giąs jau trečiuosius savo gyvenimo metus, Jis telkia į svarbų 
kultūros darbą motinas ir mažų vaikų auklėtojas, duoda joms 
praktiškų patarimu, žinių iŠ higienos, medicinos, auklėjimo. 
Žurnalas taikomas labiau miestietėms, bet dėl savo ponuliam- / i X
mo ir praktiškumo tiktų iš dalies ir šviesesnėms kaimo moti
noms. Be bendro pobūdžio straipsnių, kiekvienam numeryje yra I • ’
dar nedideli skyreliai, k., psv.. , kaip užimti vaiką“; kur nuro- 
doma labai daug žaidimų vaikams, pamokoma, kaip padaryti 
pačiam ir visai pigiai įvairiausių žaisliukų, kurie dažniausiai 
vaikų labiau mėgstami už pirktinius. ..Vaikų darželiai“ ir,.vai
ko virtuvė“ dar du svarbūs i& savo praktiškom žiniom, labai 
naudingi skyriai. Beveik kiekviename numeryje yra ir keli gim
nastikos pratimai vaikams ir kūdikiams.

Pavarčius žurnalo puslapius, tuoj krinta į akį, kad pa
imta sveika, racionalinė auklėjimo kryptis: ne lepinti kūdikis, 
bet užauginti tvirtas, darbui ir gyvenimui tinkąs žmogus — tu
rėtų būti kiekvienos motinos tikslas. Nesivaduoti vien motiniš
kuoju instinktu, nepasitikėti vien juo, bet žiūrėti į savo moti
nos auklėjamąjį darbą šeimoje kaip į rinitą kultūrinimo darbą, 
kaip į viso auklėjimo pagrindą — štai vedamoji žurnalo min
tis. Dėl to ir išauginti gerai išauklėtų motinų kartą yra vie
nas iš pagrindinių mūsų laikų reikalavimų“ (N 2, 4 pusi). Tat 
žurnalo redakcija ir bendradarbiai kovoja su įsišaknijusiomis 
auklėjimo klaidomis. Kiekviename numeryje jų randama dau
gybės, ir vis naujų! Kartais, rodos, mažmožis^ o žiūrėk, jaut-

I •
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riai vaiko sielai palieka neišdildomo įspūdžio. Auklėtojai turi 
gerai-pažinti vaiką; jo vidaus gyvenimą, pastebėti mažiausią jo 
sielos virpėjimą — tuomet tik seksis tikrai auklėti, bet ne dre
siruoti, kaip dažnai pasitaiko. Žurnalas nemažai vietos skiria 
ir tokiems-svarbiems klausimams. kaip pav., kaip reikia elgtis 
su sunkiai auklėjamais vaikais, kaip jie bausti ir Lt. Ir čia 
bendra žurnalo kryptis rodos, bus ši: vaikai labai atsargiai 
bausti, gerai ištirti jų kaltę ir jos priežastis, vengti šiurkščių žo
džių ir grasinimų, nemušti vaikų. Kartais neatsargiai tartas žo
dis, per žiauri bausmė gali tik pagadinti, o ne pataisyti vaiką. 
O juk baudimo tikslas yra ne keršyti, bet paraginti vaiką pa
čiam nugalėti savo ydas ir bloguosius polinkius.

Vaikus auklėdami suaugusieji neturėtų slopinti jų inicia
tyvos, Bėt palikti jiems kuo daugiausia kūryboj laisvės. Tik 
tuomet galima išugdyti veiklu Tr energinga, sumanu žmogų, o

** * C ■ * % > *-* f ) C 7 v v t ’ C /

šiais laikais lik tokių—gyvenimas tereikalauja. Dėl to žurnale 
rasime daug patarimų, kaip ugdyti vaiko iniciatyva ir paska
tinti jį savarankiškai kurti, kokiu duoti jam žaisliukų, kaip su
tvarkyti jo dienotvarkę, ar leisti jam dirbti ir padėti suaugu
siems, kaip žiūrėti į pačių vaikis atliktus, kad ir netobulus, dar
bus. Auklėtojoms tenka sunkus uždavinys — pažinti vaikų psi
chologiją, ir kartu- su jais vaiko akimis žiūrėti į pasaulį, būti 
su jais vaiku, bet ir išaugti kariu su jais didžiais žmonėmis.

Siek tiek paliečiama ir lietuviškumo problema mūsų šei
moje, bet peimažai. Šis klausimas tiktai vertas dar didesniu 
susidomėjimo, Pav., kad ir lietuvių kalba mūsų šeimoj. Tuo 
klausiniu butų galima daug karčios tiesos pasakyti mūsų moti
noms, kurids taip sudarko iš pat mažų dienų vaiko lietuviškąjį 
tarimą ir taip nesirūpina gražia ir taisyklinga jo kalba, kad jo
kia-mokykla vėliau neistengs io nutaisyti. Čia ..Motinos ir Vai-

V C ( . </ v

koT redakcija galėtų daug padaryti, keldama savo puslapiuose 
lietuviu kalbos klausima, paragindama motinas, .šeimininkes ir 

u , C JJ. ■ \ i

auklėtojas pasirūpinti taip pat ir lietuviškais namų ruošos, vir
tuvės įrankių, valgių ir Lt pavadinimais. Tai visų pirma, mo
terų uždavinys. - Žurnale niekur neteko pastebėti religinio auk
lėjimo dalykų. Šiaip ar taip, kiekvienai .motinai teks su tuo 
klausimu susidurti, iki jos vąikai pateks į mokykla. Aš abe
joju, ar galima išauklėti tikrai doras, darbštus, geras vaikas,

♦f .o ' y-

kokio norėtii ,,M ir V? skaitytojai ir bendradarbiai, visai nuo
šaliai palikus religiją.

Baigdama šias kelias pastabas, noriu dar pabrėžti viena 
teigiamą žurnalo ypatumą,— tai maloni, tikrai motiniškos mei
lės kupina, nuotaika, kuri dvelkia iš jo puslapių. Tai geriau
sias įrodymas, kad ir šių laikų moderniosios moterys gali būti • 
ir švelnios, mylinčios motinos. Daugybė paveikslų reprodukci
jų, šiaip vaizdelių iš vaikų gyvenimo puošia negausius žurnalo

45



508
* ‘ , 1 ■ . ’ r

puslapius. Redakcija labai vertina moters motinos darbą, ke
lia jos pasiaukojimą, bet ir reikalauja iš jos nemaža. Dėl to 
karčiai pašiepiamos ir negailestingai peikiamos nerūpestingos, 
savo asmens malonumų bei patogumų tepaisančios moterys, vi
są dieną praleidžiančios su atverstu romanu rankose.

Suspietęs apie save nemažą būrį motinų ir auklėtojų, gyvai 
bendradarbiaudamas su jomis, teikdamas atsakymų į jų klausimus 
ir spausdindamas jų patyrimus, žurnalas tikrai yra naudingas, 
tiek motinoms, tiek mažų priešmokyklinio amžiaus vaikų auklė’ 
tojoms. A. P,

Pro f. K. Aleksa, MOTERIAI APIE MOTERĮ. Vieša pa
skaita (sutrumpinta), skaityta Žemės Ūkio Akademijoj 1931 m. 
sausio m. 18 d. Kaunas 1931.

Šios brošiūros recenzija noriu daugiau informaciniai per
žvelgti profesoriaus K. Aleksos paskaitos turinį, ir prie progos, 
ties vienu kitu punktu kiek apsistoti, pabrėžti vieną kitą min
tį, kuria turėtų susirūpinti mūsų moteris.

Manau, už paskaitos skaitymą jau seniai profesoriui padė
kojo klausytojai, už josios atspausdinimą dėkoja dabar — skai
tytojos.

Tiesa, apie moterį daug buvo kalbama, nemažiau buvo ir 
rašoma, reikia tikėti, kad šis pavienių asmenų susirūpinimas 
pereis ir į visuotiną šiuo klausimu susidomėjimą.

Profesoriaus K. Aleksos paskaita yra vienas drąsesnių šū
kių į darbą. Jo plačios pažiūros ir pažinimas moters gyveni
mo gali užtikrinti pasisekimą. Jo tikslas *— įsąmoninti mote
rį — kas ji yra ir kas ji privalo būti, nekalbant jau apie tai, 
kad turi žinoti ir kas ji buvo.

Šitai užsibrėžęs,-profesorius taip sako, kalbėdamas apie vi
suomenės santvarką, kurią vyras susidarė tik savo patogumams:

,,... Man rodos — aš dideliai neapsiriksiu pasakęs, — 
kad čia per maža duota vietos* moteriai; be to, per maža pats 
žmogus tiriamas, mes per maža žinome jo biologinius savumus, 
arba, tiksliau pasakius, jeigu tie savumai mums ir žinomi, tai 
tas lieka vien tiktai teori ja: motinos suk a u s t y t i m e s 
b i j o m ė s mūsų žiniomis p a s i r e m d a m i p a d a- 
daryti realias iš v a d a s“ (7 pusk).

Kad tai yra teisybė, netenka abejoti. Tas yra visur, kur 
tik apsisuksiu!. Mes žinom, tačiau taip nenorom pasisakom. 
Vartojam įvairiausių literatūrinių priemonių savo mintims reikš
ti, lyg kokią apysaką rašydami, kad tik giliau pačią prasmę pa
slėpus.

Kalbant apie vyrų ir moterų lygybės klausimą, ne tik vi
suomeninėj, bet ir dvasinėj srityj, profesoriaus iškelta baimės 
ypač pastebima:
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. ,,. . . pabrėžiu tik tai. kad to ji moralė, dora,
k u r i t ė r a t i k ta i vienų vyrų sus ta t y t a* buvo 
i r t i k t a i jiems p a t o g i; ji skriaudžia pusę žmonijos, 
prieš ją protestuoja kita žmonijos pusė; dar pridursiu, jog ir 
vyrai vis skaudžiau tuos nemalonumus jaučia. Tiktai mote
ris vergė neprotestuodama gyveno taip, kaip 
t a s v y r a m s p a t i k o, kaip vyras per įstaty
mu s, o k a r t a i s n e t p e r t i k y b ą jai gyventi 
į s a k ė (7 pusl.L

Tas yra gryna teisybė žiūrint į moters būklės istoriją. 
Daugelis senovės tautų, neturėdami viešų įstatymų, o tvarkyda
mi savo gyvenimo religija pavergė moterį. Bet tik daugelis. 
Nes kita tų tautelių dalis gerbė ją. Profesorius, atmesdamas 
„trump^Tnatriarvhato laikotarpį ir tas negausias tauteles, kur 
moters vadovauja , nedavė pilno istorinio vaizdo. Nežinau kuo 
vadovaujantis taip buvo padaryta. Gal tai Tik šioj brošiūrėlėj, 
gal kokių kitų kliūčių tam buvo, gal noras tuo labiau, paveikti 
klausytojas ir paskatinti prie moterų judėjimo, duodant tik skau
džius josios pavergimo faktus. Kaip ten bebūtų, vis tik Čia pra
silenkta su žadėtų objektyvumu. Kodėl? Imant dalyką moksliš
kai, svarbu nagrinėti jį vispušiskai. Antra, darant išvadas ir 
lyginant su dabartine padėtim, svarbu konstatuoti faktą, kad 
moters silpnumas ir priklausymas kaip so
cial i n i a m,, t a i p ir dvasiniam gyvenime yra ne 
i š p r i g i m ties a r D i e v o valio s, k a i p t a i s k e Tb i a- 
m a b e t g r y n a i a m ž i ų a u k 1 ė j i m o i š d a v a, kaip pir
mykštis apreiškimas buvo iškreiptas;

Visą tai mes randam giliau pastudijavę moters gyvenimo 
istoriją. Po to dar aiškiau matom sunkų moters-vergės kelią, 
vyro geidulių išsiliuosavimą. atsipalaidavimą nuo bet kokių są
žinės varžtų, taip įsigyvenusį dar ir mūsų laikuose.

Teisingai profesorius sako, kad —
,,Seksualiniais klausimais kalbėti laikoma labai nedoru 

darbu, bet laikoma dora ir su panieka atsigręžti nuo tų, kurie 
suklydo kartais tiktai dėl nežinojimo . (8 pusi.).

Dėl dvejopos moralės labai aiškiai išsitaria Dr. P. Kalvai
tytė 1929 m. 3-4 Nr. ,,N. Vaidelutės“ straipsny. „Prostitucija, 
kaipo socialė blogybė, ir kaip su ja kovoti“. Tarp kitko ji šiaip 
sako: „Prostitucija, kaip dvejopos moralės padaras ir išaugęs 
iš tos moralės ištvirkavimų vaisius, negali būti įveikta, kol pa
matai, t. y. dvejopa moralė, stipriai laikysis . (80 pusi.).

Kas yra toji dvejopa moralė, manau kad visi supranta. 
Kaip su ja kovoti, taip pat nėra paslapties dalykas. Ir taip, kol 
i š v y r o nebus reikalaujama lygaus skaistumo, 
kol j i s n er a s jį praradęs, tol viešieji namai bus
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Profesorius, kalbėdamas apie tas įstaigas, pažymi, kad 
„tada, kaip ir dabar visai nebuvo registruojami viešieji namų 
lankytojai vyrai, jų sveikata netikrinama. Pasiremiant . lygybės 
principu tai turėtų būti, bet vyrams būtų labai nepatogu, o juk 
jie įstatymus leidžia“. 124 pusi.).

Svarbu moterų kultūrinis judėjimas.
Iš moterų būklės istorijos mes nieko ypatingo negalim pa

simokyti. Sulig profesoriaus, senovės moteris nėra sąmoninkai 
savo padėties įvertinusi. Pavieniai balsai žūsta maža arba^ nie
ko nesuteikdami visam luomui. Joms kartais pavyksta valdyti 
vyrus, bet jos niekuomet nėra rūpinusios silpnąja žmonijos 
puse.

Paskutinio šimtmečio istorijoj mes matom visai ką kitą.
Į darbą einama organizuotai, apimama visas gyvenimo 

_ sritis. Jei nekalbėsime apie visokius vykstančius sukrypimus, ne- 
teisingas pačių moterų pažiūras į savo teisių reikalavimus, pralei
sime tų moterų veikimą, kurios tik karikatūrina moterį, būda
mos neigiamoj vyrų įtakoj, rasime labai daug moterų, dirbančių 
kilnų darbą įvairiose srityse

Ypatingai profesorius pabrėžia motinystę Jo nuomone: 
„Motinystės jausmas labai brangintinas ir šiuo klausimu 
moterys turi kuo plačiausiai išsitarti; jų Jeisės čia ugdyme ir 
auklėjime turi būti dauggiau vertinamos. Tiktai jos galės taip 
šitą klausimą s u t v a r k v t i, kad aukščiausia s m o t i- 
n o s ja u s m a s n c b ū t ų -pale ist u v y s t ė s s u p u r v i n- 
t a s, ar nevirstų bizniu, kaip tas dabar dažnai yra“. (40).

Šią mintį aš noriu ypatingai pabrėžti, nes motinos rolė 
vaikų gyvenime o tuo pačiu ir viešojoj santvarkoj yra be galo 
didelė ir atsakominga. (’ia reikia, nusiimti bet kokias kaukes ir 
viešai pasisakyti. kad d i d ž i u 1 i U ši ų dienų šeimos 

< k r i z i o v ė ž i u v r a v i d u j i n i s š e i m o s p a‘k‘r i k i m a s. 
•5 š k r e i p i o s n e t e i s i mg o s pažiūros į s u s i t u o k u- 
s i u g v v e n i m ą. Nei vienas gydytojas neabejoja,, kokios bėga- , ’ ■ ■ ‘ J•lines Įtakos daro, i būsima kūdiki moters gyvenimas, lai kodėl 
n e s i r ū p in a m a s u d a r v t i m o t i n o m t i n k a m o s 
aplinkumos? Jeigu sakom: iš girtuoklių tėvų gimę vaikai 
lieka girtuokliais, kodėl mes mitvlim, kad iš geidulių vergu tė- 
vų gimsta nesuvaldomų aistrų vaikai?’

Čia moteris turėtų prabilti.
Bent kartą išsiaiškinti ir pasiliuosuoti iš dvasinės ir mora

linės vergovės. C» ■
Reikia tikėtis, kad moteris įvertins gerbiamo profesoriaus 

pastangas, keliant joms dvasinį įsisąmoninimą ir uoliai prisidės 
prie šaukiamo darbo. O Dotnuvos studentės, specialiai rengda- 
mosios moterims skiriame skyriuj, priims į talką ir Kauniškes. 

shid. M. Korqaiidaite,

6
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SESUČIŲ ŠNEKOS. Su 11 š. m. „Pavasario’' Nr, pasirodė 
seniai laukiamas, mergaičių reikalams skiriamas priedelis — 

' Sesučių šnekos. Šitos „šnekos“ yra jau ne visai naujas dalykas. 
Seniau „Pavasaris“ turėjo tokį pat mergaičių skyrelį — „Laukų 
lelijos“, bet dėl kažkokios priežasties jos užmigo iT atsibudo tik 
po k eterių metų jau kitu vardu. Kai šios „šnekos“ pasirodė. 
„Pavasario“ išėjo dar tik dešimtis nr. Žinoma, per tokį trumpą 
laiką, ir dar tokiose ankštuose rėmeliuose, negalėjo kalnų nu
versti, bet pradžia darbo graži.

Bent trumpai pažvelkime kokius klausimus svarsfm-sesutės 
savo „šnekose“. Matyt, „sesučių šnekų“ redaktorė užsibrėžė pir- 
mon galvon auklėti mergaitėse tą visų taip trokštamą „amži
ną moteriškumą“, Tam tikslui ir paskirta daugiausia 
vietos: moters akys, moters širdie, tava rankos, pažvelk j sielą, 
moters pasiuntinybė ir k. p. Antroje vietoje (savo'daugumu) 
eina taip vadinami konkretiški klausimai (praktiški patarimai): 
moters pasiruošimas šeimos gyvenimui, mergaičių apdaras, į 
.miestą ir k. p. Be to. kiekvieną kartą pridedama nuderu gyve
nimo apžvalga ir šeimininkėms patarimų. “

„Sesučių šnekose“ .tonas“ visur išlaikytas, straipsneliai 
populiarūs. Kai kur (šeimininkėms patarimuose) gal net per
daug to populiarumo, kartais net komiškai atrodo.

Inteligentės moterys turi savo žurnalą — „N. Vaidilutę“, 
kaimo moterys (šeimininkės) „Moterį“, tik vienos kaimo mer
gaitės — busimosios šeimininkės — kaž kodėl taip nuskriaustos. 
Jų reikalams „Pavasaris“ paskiria vos 2—1 puslap. Todėl „Se- 
Ančiųšnekos“ ir turėtų būti tokios, kad galėtų apimti visus busi
mosios šeimininkės dvasios reikalus. Aukščiausias Kūrėjas, davė 
moteriai jautrią, gražią, subtilią sielą, todėl reikia ji iš jaunų 
dienų ir auklėti taip, kad tos sielos ypatybės pasireikštų, o ne 
būtų nustelbtos. Tačiau „Sesučių šnekos'^ būdamos tokiose rė
meliuose kaip dabar, savo uždavinio tinkamai atlikti negalės.

Nenoromis lenda į galvą mintis, kad mūsų moterys prie 
organizacinio gyvenimo dar nėra priaugusios, jeigu jos pasiten
kina tik lokiu savo reikalų aprūpinimu. Juk „Pavasario“ są
jungoj yra mergaičių dar daugiau negu vyrų, o mergaičių reika
lai taip apleisti. Jeigu „Pavasario“ sąjunga rengiasi kurti at
skiras vyrams ir mergaitėms organizacijas, tai pirmiausia turėtų 
pasirūpinti ir visus narius prie to prirengti. Turėtų ir pats 
„Pavasaris“ užleisti daugiau vietos mergaičių reikalams. Kol 
dar nėra atskiro mergaitėms organo, reikėtų jų reikalams pa-

S •

skirti bent vienas ..Pavasario“ lankas, nes tokios mažytės „>S’e-* < 
sučiu šnekus“ negali patenkinti mergaičių dvasios reikalų.

. ' EI. M.
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Mieli skaitytojai!
* *

Su praėjusiu „N. Vaidilutės“ numeriu buvo išsiųsta 
„N. Vaidilutės“ kvieslys ir pašto perlaida.

Kviečiame visus prenumeratorius atnaujinti savo 
prenumeratą, o neatsilyginusius prašome atsilyginti ir taip 
pat neatidėliojant atnaujinti prenumeratų, nes vėliau už
sisakiusiems gali pritrūkti ,,N. Vaidilutės“ ateinančių metų 
1 Nr., kaip kad įvyko šiais metais.

Ypatingai prašome N. Vaidilutės“ platinto jus atsi
lyginti 1931 metų ir senesnes skolas ir pranešti po kiek ,,N. 
Vaidilutės“ egzempliorių siuntinėti 1932 metais. Platinto
jos išplatinusios 8 egz gaus „N. Vaidilutę veltui.

„Naujosios Vaidilutes kaina: metams 10 litų, pusme
čiui 5 litai; moksleiviams metams 5 lit., pusmečiui 3 litai; at
skiras numeris 1 litas; užsieny dvigubai;

Adresas: Kaunas, Laisvės Al. 3. III kamb., telef. nr.
26-76.” J----- “—— —• —

Dežuruojamos valandos nuo 12—14 vai. kasdien 
be šventadienių

,.N. Vaidilutės“ administracija.

k .

Redaguoja J. Tverskaitė. Karo cenzūros leista
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Žydinčiam sode . .
Iš nežinomo kranto .
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J. Drungaitė, Vėliava iškelia’..................................

Žiburiai . . .
Girdžiu .. . .
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1
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. 418
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A,-Vilutytė, Vienas taškas . ■ • • • • • . - . 467 į

II. STRAIPSNIAI.

L. Bopp, Ką pasirinkti • _ • ................................. 407
■ Mergaitės psichikos auklėjimas ..... 483

A Čeilytkaitė, Priešmokyklinis auklėjimas . . . . . . 172
J. Drimbaitė, Kunigaikštienė. Birutė literatūroj . . . . . 65
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J Jatulvtė Dvaras ir kaimas Žemaitės, L. Pelėdos ir Šatrijos Raganos

kūryboj . . . . . . ... 29
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e ■ *
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