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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS
1O Nr. 1932 metų Spalių mėn. XII

Kas yra ta, kuri kyla spindėdama 
lyg ryto aušra1)

v ' - .

Krikščionybė iškėlė moterį Marijos asmeny labai aukštai. 
Tik Kristaus sukurtos religijos dėka moters asmenybė galėjo 
evoliucionuoti iki to laipsnio, kad pagaliau sugebėjo sutrauky
ti tuos pančius, kurie kliudė jai reikštis savo prigimčiai tinkamu 
būdu ir gyventi moters — žmogaus gyvenimą. Bet ryšium su 
tuo padidėjo ir pasunkėjo moters pareigos. Šiandie daugybė 
moterų, ypač inteligenčių, šalia šeimos rūpesnių, turi pakelti ir 
visuomeninio gyvenimo rūpesnius, šalia namų šeimininkės ir 
motinos pareigų, turi atlikti ir savo pasirinktos profesijos pa
reigas. Aišku, toks pareigų sudvigubėjimas reikalauja daug 
jėgų, dvasios stiprumo, Todėrnenuostabu, kad mes dažnai be- 
triūsdamos, besirūpindamos pavargstame, kad kartais nustoja
me pasitikėjimo savim ir kitais, išsisemiame ir apatiškai žiūri
me į viską, kol pagaliau pasitraukiame iš veiklaus gyvenimo. 
Atydžiau stebėdamos savo gyvenimą, mes pagaliau padarome 
išvadą, kad tik tiek mes tesugebame išsilaikyti savo pozicijose, 
kiek šalia viešųjų darbų neužmirštame1 dvasios vidaus gyveni
mo, šalia nuolatinio rūpinimosi išoriniais dalykais neužmiršta
me dieviškojo Maldos ir Susikaupimo kalno. Tiek, kiek suge
bame jungti savyje Mortos ir Marijos idealą į vieną, kiek šalia 
nuolatinio veikimo ir ekspansijos sugebame palenkti savo dva
sią kontempliacijai. Turime sutikti su tuo, kad pirma reikia 
būti, kad galėtume veikti, reikia pačiai įsigyti tą, ką norime 
duoti kitiems. Daugybę klausimų išsprendžiame nesavo darbu 
ir rūpesniu, bet savo buvimu, ir mūsų gyvenimo pasisekimas pa
reina dažniausiai ne nuo to, ką mes veikiame, bet nuo to, kas

|> .r n Iii

9 Giesm. 6, 9. ,
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Linkevičius.
Ave, Marija
Tyliai suplasnojo sidabro akordas ~T*- 
Iš žėrinčių grožio žarijų.
Paskendo buitis žydriagelmėj simfonijoj, 
Simfonijoj — Avė, Maria!

Ne šypsnis, ne šypsnis į lūpas įsisegė— 
Iš aukso žvaigždynų iškritus liepsna, 
Ir žemės nejaučia plasdenanti siela. 
Nebejaučia, ne — —----

...Taip gera čia būti... — Prasiskleidė mintys, 
Lyg gėlės, gaivinančią rasą pajutę,—
Širdis nebemoka kalbėt, vien kartoja:
Taip gera čia būti, taip gera čia būti...

Ir nieks nenuskins jau nuo virpančių lūpų 
Liepsnos, kur iškrito iš aukso žvaigždynų, 
Nors „Avė, Maria” simfonijos finis 
Akordą nuo stygų nuskynė...

mes esame, nes mūsų veikimo būdas ir veikimo sritys, kuriai 
pasirenkame, pareina nuo to kas esame. Todėl ir svarbu 
išauklėti save pilnutine asmenybe.

Marijos, Dievo Motinos gyvenimo pavyzdys, kaip tik ir ra
gina mus prie didesnio dvaslnio^sūsikaupimo. Ji, kurios gyve
nimas reikšmingas ne garsiais žygiais, ne? didžiais darbais, bet 
asmenybės kilnumu ir šventumu, ji tegali šiais asmenybių su
smulkėjimo laikais patraukti moterį savo pavyzdžiu prie tikro 
dvasinio gyvenimo. Ji tegali parodyti mums moterims kelią 
prie tų moters — motinos asmenybės aukštybių, kurių valdoves 
poetas šiaip aptaria:

Göttinen thronen hehr in Einsamkeit,
Um sie kei Ort, noch ven ger eine Zeit;
Von ihnen sprechen ist Verlegenheit.

Faust

Poetas kalba apie tokias asmenybes, kurios nepriklauso 
nei erdvės,nei laiko,kurioms aptarti žmogaus kalba neturi žodžių,, 
apie amžinas, asmenybes. Jos ir turėtų būti mūsų gyvenimo ide
alu. Turėtume kurti savo asmenybę pagal tos pavyzdį, „kuri 
kyla spindėdama it ryto aušra”, nes tik ji yra ta, kuri gali padė
ti mums mūsų gyvenimą įprasminti ir sukurti tikras vertybes..

4



M. Korgaudaite.

Šešėlis
Popiečio ekspresas visu smarkumu dūmė per skaisčiu 

sniegu apdengtus laukų plotus. Saulė jau buvo gerokai palin
kus horizonte, kai privažiavo stotį.

Jaunasis vengrų smuikininkas apsidairo, paima savo ke- 
liomės Čemodaną ir eina į peroną.

Jis čia pirmą kartą.
Jau antri metai, kai jis lanko visus didesnius Europos 

miestus koncertuodamas. Šį sykį jis čia.
Pamažu pereina stoties rūmus. Apsižvalgo stebėtojo aki

mis ir nueina prie auto.
Viešbuty, ant savo kambario durų prisega vizitinę:

A r n o 1 d a s I m r e K...
smuikininkas.

—... Paskutinis koncertas, — skaitė raudonos mergaitės 
lūpos ir žalsvos akys žiūrėjo į vidury plakato juoduojantį silue
tą, — Programoj jauno smuikininko kompozicijos. Svarbiausia 
dalis: „Gyvenimas”.

Ina tik šiandien atvažiavo po atostogų ir štai, koks siur
prizas—ji galės būti koncerte!

Arnoldas Imre! Ji puikiausiai jį žino. Prieš porą savaičių 
jis koncertavo Šveicarijoj. Ji klausė tada jo per radio. Dabar 
pamatys jį čia ir klausysis salėje.

— Arnoldas Imre K. jaunas vengrų smuikininkas... Kokia 
laimė! — džiūgavo — jaunutė dainininkė.

Moderniškas plakatas išnyko iš jos akių. Ji mato smuikuo
jantį juodaplaukį vengrą, o ausyse aidi jos pačios daina...

Vakaras. Ties koncertinės salės durimis spūstis. Įvairia
spalvės šviesos pro atdarus langus veržiasi į gatvę. Čia pat au
gančios liepos dreba keistais šešėliais. Jų viršūnės tyliai lin
guoja, savo ošimu sudarydamos bailią ilgesingą gaidą, tarytum 
preliudiją. . . _

Paskutinis koncertas. Kasoje pritruko bilietų.
Nuo baltųjų rūmų nusitęsia eilės juodų žvilganžių auto 

Šaligatviais, lyg šoky, eina pora už poros...

5



360

Paskutinis koncertas. Programos pradžioje jo smuiko gai-v 
da — „Gyvenimas”.

Skambutis. Pirmas, antras, trečias. Užgęsta didžiulės mar
gaspalvės šviesos. Prasiskleidžia užuolaidos, sunkūs aksomo 
kilimai, atidengdami kiek palinkusį smuikininko siluetą.

Salė nutyla ir vėl staiga suūžia--sveikinimais. Ploja il
gai, nuoširdžiai.

Nuo scenos linksi smulkutis veidas juodomis žibančiomis 
akimis. Rankoj laiko smuiką.

Pamažėli viskas nurimsta. Prabyla pirmieji nedrąsūs gar
sai. Tūkstantis akių įsminga į sceną. Stebi kiekvieną smuikinin
ko judesį, kritiškai apžiūri visą laikymąsi, o paskui nejučiomis 
nuklysta su viliojančiais garsais, toli, toli, tenai, kur mėlynasis 
Dunojus.

— Gyvenimas,—-kartoja tos pačios raudonos mergaitės 
lūpos.—Gyvenimas, šnibžda Ina Valdonytė, pirmoji konservato
rijos mokinė, prisišliejusi kėdės atramos,—koks ištikrųjų yra 
tas gyvenimas ir koks jis pasirodys jo smuiko aiduos?

Salė lyg išųiirus.
Smuiko garsai kas kartą drąsiau skrieja į tamsumą, kur 

šviečia pražilusios galvos, žiba jaunystės akys. Įsidrąsina smui
kas ir visa galia prasijuokia. Visa jaunatvės ;ėga. Štai, džiaugiasi, 
krykštauja mažu vaikučiu, tiesia liaunas rankytes. Bėga... ne
lygiais žingsneliais ir jau, jau pakibo ant motinos kaklo... Juo
kiasi, spardosi kojukėmis.

Juokiasif krykštauja smuikas ir visų klausančių veidai nu
sišypso jaunystės juoku, nusišypso jaunystei.

. —- Taip, gyvenimo pradžia, — šnibžda tylūs balsai, — gy
venimo rytmetis, aušrelė, pirmieji pavasario saulės patekantieji 
spinduliai žydrame, žydrame danguje.

Staiga netikėtai suvirpa nauja styga. Taip stipriai, —lyg 
naujai pabudęs gyvenimas, lyg naujai pražydęs žiedas.

Pražilusios galvos neramiai pakyla. Kraujas, paskutinieji 
kraujo lašeliai bėga į veidus ir vystančios lūpos nejučiom su
šnibžda:

— Meilė.
Jaunųjų veiduose sužiba džiaugsmas. Vienu ūpu alsuoja 

krūtinės šaukdamos: A
— Meilė!
O smuikas virpa. Štai, plasnoja aras galingais sparnais, 

skuba, bėga, lekia, tūkstančius mylių padangių mėlyne pas ją.
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vienintelę. Ir, rodos, nebus galo tam džiaugsmui, tai saulei..
Ir, rodos, visas pasaulis pakilo vienintele gaida ant lupų:

— Meile, Tu, tik tu gimdai gyvenimą! Meile, tu, tik tu 
esi gyvenimas! ~

Sykiu su netikėtai paliestu stygos vii pėjimu, juodos Ar
noldo akys nuklysta į salę. Jis nudžiunga pamatęs įsisvajojusius 
veidus,' toliuose paklydusias akis.

Prieina arčiau prie rampos ir drąsiai su smuiko garsais, 
rodos, slenka į žmonių sielas.

Staiga krūpteli. Čia pat, iš šono, žiūri į jį dvi didelės žal
svos akys. Mažas, kiek rudas veidelis ir judančios, kažką šnibž
dančios lūpos. Arnoldas sujunda; — Tos žalsvos akys, trumpu
tės juodos garbanos ir balta apikaklė tamsiai violetinė suk
nelė...

Po valandėlės primerktos smuikininko akys ir vėl pa
krypsta ton pusėn. Kas? Ta visa figūrėlė primena jam kaž-ką 
brangaus, kaž-ką taip senai, senai matyto gyvom, žmogiškom 
jo akim. Sapnas? Iliuzija? Ar tik jo muzikos garsų padarinys? 
Ir vėl bailus žvilgsnys nuklysta ant šnibždančių lūpų, o siela 
išsiveržia į mėlynojo Dunojaus pakrantes.

Prisimena. Jis jaunas žvejo sūnus. Tai ankstybosios jo 
gyvenimo dienos ir kelias į vidudienį. Ir ji, jo mažytė, jaunutė 
Ina, Inutėlė! Tokia pat — žalsvom akim, trumpom juodom gar
banom ir balta apikaklė, tamsiai violetine suknele. Tokia pat, 
kaip šita salėj,

— Ina, Inutėle mano, —šnibžda drebančios smuikininko 
lūpos.

Taip, jis prisimena ir netikėtai suvaitoja smuikas. Dingsta 
džiaugsmu plasnoję aro sparnai. Užtemsta dangaus mėlynė. Iš
trykšta kraujas. Jaunutė širdis blaškos, merdi konvulsijose. 
Štai, štai atgija! Viltis, viltis! Tik viena minutėlė ir bus pergalė! 
Staiga, kaž kas sudūžta. Paskutinis skausmo akordas ir viskas 
dingsta. Baigta!

Salėj nerimas. Visi lyg užhipnotizuoti, pakyla iš vietų 
ištiesdami rankas, lyg gindamies, lyg šaukdamies pagelbos. Vel
tui. Gilus atdusys perskrodžia kiekvieno krūtinę:

— Mirtis.
Nutrūkusi smuiko gaida pamažėli pravirksta našlaičio 

rauda.
Salė verkia. Pražilusios garbingos galvos ašaroja. Kietai 

susispaudžia jaunųjų lūpos, tačiau per skruostus rieda lašeliai.
O smuikas rauda.
Valandėlė ir salė lyg pabudinta iŠ miego plyšta garsais. 

Džiaugiasi, kad tai tik iliuzija, sapnas.

*
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Scenon pasipila gėlės.
Jaunasis smuikininkas šypsos. Tik akys skundžias:
— O žmonės, juk tai gyvenimas. Tai ne sapnas, ne! Tai 

mano gyvenimas. Mano ir jos... Inutės.
* * *

Rautas.
Po sveikinimų ir tostų — šokiai.
Konservatorijos direktorius prieina prie Inos. Paima ją 

už rankos ir tyliai sušnibždą:
— Pristatysiu tamstą smuikininkui. Pasistenk jį užimti.
Ina krūpteli, tačiau klusniai atsiremia direktoriaus rankos.
-— Noriu pristatyti tamstai ponas Imre, savo geriausiąją 

mokinę, panelę Iną Valdonytę, Ponas Arnoldas Imre K. ištiesia 
direktorius ranką.

Smuikininkas lyg sapne. Jam taip silpna. Mielai atsisės
tų, tačiau direktorius švelniai palyti Jo petį ir parodo į šokan
čias poras. Arnoldas susipranta, nugali savo susijaudinimą ir 
meiliai šyptelėjęs įsisuka į šokančiųjų ratą.

— Inutė... Panelė Ina! — pasitaisė smuikininkas, pajutęs 
mergaitės krūptelėjimą. — Kaip aš dėkingas jums už šį šokį. 
Ir ponui direktoriui! Jūs visi taip rūpestingi. Norėčiau dėko
tų dėkoti, dėkoti... Bet jūs žinot smuikininkas kartais neturį 
iškalbos, ir tada jo širdy esantis karčiausias žodis, pro lūpas iš
bėgęs dvelkia vėsumu. Bet tikėkit, aš begalo dėkingas visiems, 
už visą. Jei drįsčiau, prašyčiau jus už mane padėkoti visiems, 
net jūsų sostinei ir kraštui. Už vaišes! Ar jūs sutiktumėt, pane
le... Ina?

<—As? — Mielai,jettamstapäl^sä^ 
daręs. Kas įkvėpė tamstai prieš porą valandų skambėjusias 
gaidas?—-staiga ji paklausė.

— Ach, kur tamsta sieki...
— Aš myliu dainą, myliu smuiką, myliu tokią giesmę, ku

ri skambėjo iš tamstos sielos. _Tai širdies kalba.
— Ir tikitės ją supratusi?
— Rodos... Nors aš ne perdidžiausia psichologė, bet 

rodos...
Ir ji pažvelgė savo liūdnom akim į smuikininką, kurios 

sakė:
— Pasitikėk! Aš nenoriu tave iškvosti. Bet esu tau drau

gas. Gali pabandyti nurimti. Pasitikėk.
— Gyvenimas žiaurus. Ir likimas negailestingas žmogaus 

sielai. Reikia jėgų, kad išsilaikytum — suvirpėjo Arnoldas.
— Jaunam medžiui, jei jis nenori palūžti, reikią išmokti, 

nors po truputėlį linguoti. Kęsti skausmą ne tik suspaudus dan
tis. Paprastai, reikia išmokti verkti ir... melstis!
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— Kodėl po „ir" pauza?
— Todėl, kad skausmas, nors ir ašaras išspaudžiąs, ne- 

visada priveda arčiau maldos. Kartais jis net nutolina.
~~~ — Jūs išskaitėt?

— Taip, iš tamstos „Gyvenimo" garsų, ponas Arnolde ..
Tikrai, jo kompozicijoj nebuvo nė vieno maldos šauksmo, 

nė vieno atdūsio prie Aukščiausio. Dangus jam atėmė meilę 
ir jis nebedrįso iš ten nieko prašyti, net suraminimo.

Kitą dieną Arnoldas Imre K... sėdėjo viešbučio balkone 
ir žiūrėjo į laikrodėlį. Už dešimties minučių jie visi bus Čia ir 
kartu eis aplankyti sostinės įžymesnių vietų. Vakar pasibaigė 
koncertai ir sveikinimų rautai. Tikrai gera! tuoj ateis ponas di
rektorius, keletas konservatorijos lektorių, būrys mokinių! Jis 
tolimųjų pietų svečias, vienas, čia, šiaurėje, tačiau taip mylimas, 
o vis tik jis nesijaučia laimingas.

Jau antrą savaitę jis čia gyvena. Beveik pamirštos ir už
gydytos žaizdos staiga vėl atgijo ir prieš jo akis visą laiką sto
vi du veideliai, taip panašūs viens į kitą, kaip dvi ašarėlės. O 
Ina, jo brangioji Inutėlė! Nejaugi tai jos šešėlis. Ta jaunoji dai
nininkė! Kas ji per viena? Iš kur toks sutapimas? Visko, visko 
Ach, argi tai jo Inos aidas?

— Dėkoju, tamstai, kad atėjai — sušnibždėjo Arnoldas 
Inai, kai jie kopė laiptais.

— Norėjau kartu užlipti į mūsų seno vienuolyno bažny
čios bokštą. Taip pat aplankyti muzėjus. Jei nebus persunku, 
šiandien operoj „Traviata", mūsų kompanija rengiasi in corpore.

— Mielu noru — visur! Kur tik tamsta mane vesi.
— Dėkoju! Norėčiau žinoti kaip jaučiatės po vakarykščio 

rauto?
— Puikiai — visą naktį nemiegojau,., _.
— Jūs?...
— Sapnavau... neužmerkęs akių.
— Pasakysit, kad mane? Kam komplimentai?
— Taip! Sapnavau jus ir kitą mergaitę tokią pat kaip 

jūs. Net tuo pat vardu.
Ina nepasitikėdama pažiūrėjo į jo akis
— Visa tai atrodo keista, nors ir sapnas, — ištarė ji irgi 

virpėdama. — Tamsta gali suprasti...
— O aš žinau, kad tamsta ne taip greit mane suprasit, pa

nele Ina. Aš jums sakiau, kad likimas man negailestingas ir štai, 
jis man vėl tiesia naują taurę.

— Koks tamsta pesimistas! Dėl sapno!
— Dėl sapno-
— Man baugu su tamsta, — sudejavo Ina. ,
Arnoldas tvirtai suspaudė jos ranką ir tylėdamas lipo 

aukštyn laiptais į aukščiausį bokšto balkoną. Sargas nesitikę-
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jo svečių. Ir visi balkonai buvo gausiai prisnigti, Reikėjo bristi.. 
Aukštai oras buvo daug šaltesnis ir Ina pajuto, kad josios kak- 

_ lui nepersaugiausia. Tačiau dar nesumojo užsisagstyti palto api- 
kaklės, kai baltas šilkinis smuikininko šalikas atsidūrė ant jos 
kaklo.

-— Atleiskit, kad aš tai išdrįsau. Bet jūsų gerklė... Prašau, 
užsisagstyti... — sušnibždėjo.

Ina neištarė nė žodžio, nes ne tik jo balse, bet ir akyse ji 
pastebėjo baimę, kurios nepamirštamas ir neišnykstantis šešė
lis visur jį lydėjo. Ji nedrįso prabilti.

Tylūs jie abu stovėjo taip, įsiklausę į kitų kalbas įsižiūrėję 
į saulėj skęstantį miestą. Tik kai visas būrys jau leidosi žemyn, 
kad pažiūrėtų, čia pat esančių kapinių, kur buvo laidojamos 
pilkarūbės, kaip ir jų gyvenimas, vienuolės, jie greit pradėjo 
lipti žemyn.

Tylėdami lankė seną, apleistą vienuolyną. Bažnyčią. Ka
pines. Žiūrinėjo išdilusius paminklų užrašus.

Susimąstę slinko muziejų salėm. Meno galerijom. Jis ėjo 
įsižiūrėjęs į savo meilės šešėlį. Ji —-į nesuprantamą jai jo 
skausmą.

— Iš kur toks žiedas, ponas Imre? — vaikišku smalsumu 
stebėdama, paklausė Ina, kai jie lenkė gražiom stovylom pa
puoštą miesto sodną. . .

— Mano žiedas? — sunerimavo smuikininkas — tai atmi
nimas...

— Nuo ko? — pertraukė jį Ina, bailiai žiūrėdama į didelę 
kaukolę ir sukryžiuotus kaulus ant plataus platinos žįedo.__

— Tai atminimas mano žmonos... mirties! — sušnibždėjo. 
—-Nori tamsta jį pamatyti arčiau? Štai mudviejų inicialai ir 
dvejos datos. Tai mano ir mano žmonos gyvenimas. Matot, koks 
trumpas? Tik 23-ji metai.,.Ši paskutinė data... Ji tada mirė! 
1930 metų rugsėjo 10 dieną! Mano brangioji Ina mirė. Jos var
das kaip tamstos.

— Tamsta vedęs, — nustebo mergaitė.
— Aš našlys, — nuliūdo smuikininkas.
— Bet tai tik prieš porą metų, ponas Arnoldai —mėgino 

jį raminti Ina. — Tamsta dar tebesi jaunas.
— Taip, — vis tebebuvo liūdnas.
— Man taip gaila tamstos, — sušnibždo mergaitė.
— Tiesa, Panele Ina, aš dar jaunas. Tik trisdešimts pava

sarių žydėjo mano gyvenime. Bet matai aš tėvas...
— Tamsta tėvas?
— Panele Ina, aš nenoriu nieko slėpti. Aš turiu sūnų, — 

jie artinosi prie teatro.
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Praėjo savaitė, mėnuo, o smuikininkas vis dar nesirengė 
palikti sostinės. Pamėgo šiaurės pavasarį, pamilo šventą dainų 
šalį. Susirado daugiau pažįstamų, net draugų. Muzikos konser
vatorijos direktorius davė jam rekomedacijas ir išsirūpino gerųr 
pamokų.

Sostinėj daug kas stebėjos tokiu Imres elgesiu, spėjo prie
žastis, Smuikininkas - kompozitorius, iš mėlynojo Dunojaus pa
krančių, pamėgo jų tik" tik melsvuojantį dangų ir ramias upių 
bangas. Vietiniams gyventojams tas buvo nesuprantama. Jei 
jie patys mylėjo balkšvą dangaus skliautą, jei jiems patiems bu
vo brangūs ramiai plaukią bespalviai vandenys, jei jų širdys 
stipriau mušė krūtinėse įsiklausius savų girių ošimą, jei jų sie
lose tada gimdavo daina — niekas nesistebėjo. Tam jie čia gimė, 
gyvena ir mirs! Tai jų dangaus debesėliai, jų upės, jų girios, kal
vos ir slėniai! Bet tas? Tolimųjų kraštų svečias, keliaujantis 
paukštis! Kaip jis gali pamilti jų kraštą, rinkti jų dainas, raši
nėti jų melodijas? Nuostabi jo siela.

Tačiau Arnoldas niekuo nesistebėjo. Gyveno čia, nes 
negalėjo išvažiuoti. Dirbo, nes negalėjo be darbo sėdėti. Žinojo, 
kad ramuma gali jį nužudyti ir todėl kas kartą veržės tolyn. 
Rinko dainas. Rašė jų melodijas, Dirbo vakarais ir naktimis. Ir 
džiaugėsi, kad dainų rinkinys vis didėjo. Ekskursuodavo į aplin
kinius sodžius, kartais nuklysdamas, net į krašto gilumą.

Nesistebėjo ir jaunutė dainininkė. Ji jautė kodėl svetys 
pamilo jų kraštą, kodėl negali išvažiuoti. Pradžioj ji džiaugėsi. 
Jai gaila buvo jo ir visada tik išgirdus jo žingsnius, nuoširdžiai 
šypsodamasi, bėgdavo pasitikti. Jis sučiupdavo jos rankas ir kar
štai spaudė prie lūpų, tartum bijojo, kad ji nepabėgtų. Ar jis ją 
myli nei ji jo, nei jis pats savęs nepaklausė. Tik abu jautė didelį 
artumą. Ji suprato jo skausmą ir troško nors truputėlį jam padė
ti. Ji leido jam pas save buvoti. Taip ėjo pirmosios savaitės, ra
mios prašvintančiais rytmečiais ir sunkios ilgesio skundais va
kare. T

Tuo tarpu pavasaris, kvepiantis, žibuoklėmis ir sprogstan
čiais beržų ir liepų lapeliais, ėjo, sostinės alėjomis, parkais, upių 
šlaitais:

Kartą, pražydus jazminų krūmams, nedidelis, gražiai pa
puoštas laivas plaukė už miesto. Ant denio, tarp linksmų, pa
vasariškų veidų, šypsojos Arnoldo ir Inos lūpelės.

Į gamtą! Mažučiu, jazminų žiedais papuoštu laivu, už mie
sto! Į žydinčius miškus ir klonius! Toli, toli...

Baltutis, siaura raudona juosta, perjuostas garlaivis, sku
biai pukšėdamas, lyg nupenėta antis, irėsi į priekį. Balzganas 
vanduo plakė jo šonus, šnypštė ir pyko pakliuvęs į ratą — grū
mojo mažam garlaivėliui ir važiuojantiems.
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Ant denio buvo linksma. Visą laiką dainavo, šoko. Kaž
kas užsilipęs ant kokios dėžės šakė prakalbą, kaž-kas plojo, 
visi — juokės!,..

— Į gamtą! Į žydinčius miškus ir klonius.

Išlipus į krantą po vienos kitos gražios prakalbos, po 
tautiško šokio, visa publika pakriko po mišką. Kiekvienas ieš
kojo gražios vietelės pasėdėti, pasilsėti, užkąsti.-

Po didžiuliu lazdynų krūmu, ant neaukštos , kalvelės, iš 
kur galėjai matyti visą aikštę ir šokančias poras, sėdėjo Ina. 
Čia pat prie jos, įsižiūrėjęs į tolį, šypsojos Arnoldas. Jo akyse 
žiburiavo nauja ugnelė, kurios Ina dar nepažinojo. Todėl ji 
nekantriai laukė jį prakalbant, troško išgirsti kas vėl slegia 
jo sielą. Arnoldas šypsojos ta keista šypsena, kuri pasirodo vei
de, kada žmogaus sieloj kaž-kas rauda. Inai darės nesmagu. 
Ji norėjo paguosti, prakalbinti. Tačiau tylėjo, nes jautė, kad 
josios draugo mintys dabar toli, toli iš čia. Kalbėti kaž-kur 
išklydusiam savo siela žmogui ji negalėjo. Grąžinti jį čia į tą 
žaliuojantį slėnį neįstengė. Gal pats... Bet Arnoldas buvo tylus. 
Atsišliejęs į lazdyno krūmą, klaidžiojo kaž-kur, Inai nežinomais 
keliais. Staiga jo veidą užslinko skausmo šešėlis ir jis gyvai 
pasisuko į šoną.

— Aš tamstai papasakosiu savo gyvenimo istoriją. Klau
sysi, Tamsta?

— Taip, — vos suvirpo mergaitės lūpos.
—- Būsiu atviras. Tamsta myli mane, panele Ina Inutėlė, 

juk tu myli mane? Aš tikiuos... Todėl žinok, koks aš esu...
— Bet gal jums tai sunku, išbalot, — vos girdimai bailiai 

pertraukė Ina.
— Klausykis! Kartą sakiau — aš buvau jaunas, buvau ve

dęs. Prie mėlynojo Dunojaus žaidžia mano sūnus. Ten, už 
tilto yra mūsų mažutis namelis su daržu ir sodnu. Prieš keletą 
metų ten mes buvom dviese. Mano žmona, mano mažytė Inu- 
tėlė, buvo tame mažyčiame namelyje su daržu ir sodnu ir aš. 
Tada dar buvau studentas ir dažnai prasėdėdavau ilgiausias 
valandas prie darbo. Namie likdavo Inutėlė su senu mano 
tėvu. Tada jie abu eidavo į daržą į sodną. Kas pavasarį tė
velis triūsdavo mažajam mūsų sode, o Inutėlė darže. Ir kada 
iš ryto atsisveikinant ji bučiuodavo mano kaktą, linkėdama ge
ros kloties studijose, aš neturėdavau ko linkėti, nes visi jos 
darbeliai jau būdavo atlikti. Darže lysvės būdavo greičiau 
padarytos, nei aš suspėdavau sukasti žemes. Daržovės, gėlės 
ir visokie žaliumynai anksčiau susodintos ir pasėtos, nei aš

fr
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suskubdavau ką nors apie jas pakombinuoti... Per tas dienas, 
kai Inutėlė su sūneliu sukinėjos sodely, po kiekviena obelėle 
sudygo lysvelė, išaugo maža pavėnėlė prie alyvų krūmų... Ir 
kai aš vėlai grįžęs tylutėliai spausdavau durų varpelį, žinojau, 
kad mano Inutėlė jau skuba pasidžiaugti išlaikytu mano egza
minu ar sudygusiom darže aguonėlėm... Taip buvo daug vasarų, 
rudenų ir žiemų... Ak, jos buvo tik trys pavasariai, trys vasa
ros... Bet mano sielai jų buvo be galo daug, nes tai buvo 
džiaugsmo ir laimės dienos. Skaidrios dienos, kurių saulės ne
pajėgia užstoti nei skausmas. Vos tik jas prisiminus, visi de
besys dingsta.

Kartą, aš parėjęs į savo mažyčius namus už tilto, turėjau 
ilgai stovėti prie durų. Galop atidarė jas man mano tėvas. 
Inutėlė! sušukau dar neįbėgęs kambarin. Tačiau tuo jaus su
stojau. Tarpdury stovėjo gydytoja.

— Gerklės džiova, — ištarė dusliai. —- Vežk ligoninėn.
— Tačiau veltui. Ją kankino—gydė visą mėnesį. Viskas 

veltui. Tamsta turi žinoti, ką reiškia gerklės džiova! Ach, 
reikėjo matyti mano besiblaškantį paukštelį, mano mylimą, vie
nintelę gėlelę. Ji visą mėnesį gulėjo ligoninėj. Visą mėnesį, 
kas dieną prašė, kad vežčiau į namus. Ji prašė, šaukė pagal
bos, bet niekas jau negalėjo jai padėti. O ji taip troško gy
venti! Jos širdis, ji visa buvo kuosveikiausia! Tamsta supranti, 
kokia buvo jos mirtis! Ji negalėjo valgyti —■ ji mirė badu! Mi
rė badu, kai aš pats valgiau skaniai pagamintus pietus. Ji už
duso — kai aš kvėpavau grynu oru. O Inutėlė mano, Inutėlė! 
Aš turėjau žiūrėti į tas ašarojančias akis, matyti jų skausmą, 
girdėti jų skundą. Turėjau žiūrėti į mirštančią savo Inutėlę. 
Jį mirė. Nuo to laiko, aš nebuvau sutikęs nė vienos moters, 
kuri galėtų panėšėti į mano mirusią paukštelę. Aš niekur ne- 

4 girdėjau tariant jos vardą, kaip tik mano širdy... Ir štai, aš su
tinku jus, panele, Ina! Sutinku jus, tokią pat tylią, švelnią, 
tuom pačiom žalsvom akim, juodom garbanom... Sutinku jus 
kaip stebuklingą mano Inos pėdsaką, mano meilės šešėlį. Lai
kas man bėga kaip sapnas. Aš žiūriu į jūsų akis, taip kaip 
žiūrėdavau į Inutėlės akeles. Aš džiaugiuos, kai vėjas kedena 
jūsų plaukus, nes jie taip pat žvilga, kaip mano paukštelės. Šį 
žiedą paslėpsime, jis tau baisus, nereikia. Tu man atstosi mi
rusią Iną, Inutėlę! Aš myliu jus.,, jūs sutiksit..,

Tačiau smuikininkas neužbaigė sakinio. Dainininkės akys 
buvo pasruvusios ašarom ir per nudegusius veidelius riedėjo 
rasužė... Tik dabar pastebėjo, kad ir jis pats verkia... Mergaitė 
suprato, kad tikrai jam buvo per sunku pasakoti, kad kartais 
rauda ne tik jo smuikas, bet ir širdis.
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė.

Viena pušis
Viena pušis, kurią tu pamylėjai,
Viena diena nuo ryto iki vakaro —
Jei tu manai, kad rytoj saulė bus didesnė — 
Tegu išėjusių namus tvirtai uždaro.

Kai rytą ta didžioji saulė 
Pažvelgs po girią dar nevaikščiotą, 
Ir kojas, gal pailsusias, gaivins 
Laukų gėlių rasa šalta,

Argi nebus vėl panaši
Nauja diena į paliktąją pušį,
Kurios tūkstančiais dainų
Vargiai kada nors sotus būsi.,.

Geriau suklaupkime Čionai
Prie gimto namo vartų per saulėleidį 
Ir nusineškim pasakas dienos gražias, 
Kad nekartotų jų rudens laukai rudi...

Ir ta pušis grakšti viena...
Prie jos smuikelis kokio šventojo -— 
Sukoncentruotas ilgesys visų dienų 
Ir ramūs žvilgsniai ilsisi čia jos ir jo...

Geriau nelauk tos saulės didelės —
Ji pereis dangų, kaip ir tu...
Žiūrėk — aš tavo tėviškės namuos

— Rytojaus girių aukštus dievmedžius kertu.
■     I ■um^r~*****"‘***,R"‘I,**M"M - -----

:k *

- • - • --S

Visą naktį degė šviesa Inos Valdonytės kambarėly,* Jo
sios veideliai degė lyg tik pražydusios pinavijos, o širdy blaš
kės rudenio audra...

Iš virpančių lūpų kartais girdėjosi lyg šnabždesys, lyg 
skundas palaužtų lelijų.

— Aš tik josios pėdsakas... Tik jos meilės šešėlis... Tik še
šėlis...

Rytojaus nusileidžianti saulė rado Arnoldą tolimojoj Ven
grijoj, suklupusį ant žmonos kapo.

Ant jo rankos žėrėjo platus platinos žiedas su didele kau- 
kuole ir dviem sukryžiuotais kaulais, kurį jis nešiojo visą amžių.

■f
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K. Norvydaitė.

Pasaka apie rudenį
Juodi šydai uždangstė man dangų ir žemę. Po kojų ištyso 

juoda gelumbė. Viena, ilgesinga prie židinio rymau. Audra 
atminimų, lyg paukščių išalkusių juodi sparnai plakasi, sukasi, 
veliasi, krinta. Ir man taip klaiku. Aš noriu tik vieno: tegu 
ištysta žiaurioji, ta nematoma ranka prie tos užuksmėje augan
čios gėlelės r tegu ją... nuskina.

Užūksmio gėlelė. Ji stiebiasi į salę, bet nemato jos. Ji 
visą laiką auga tokioje pakriaušėje, kur saulės spinduliai retas 
svečias. Ten ji stipraus vėjo audrų siūbuojama į šalis, alsuoja 
vienintele savo gyvenimo viltimi: pamatyti saulę, išvysti tą mė
lynajam erdvių soste žėrinčią karalienę, lydėti ją pro debesų 
piramidas nuo horizonto lig horizonto, kai ji keliauja savo ugni
nį kelią; pabusti su ja, kai ji rytą kyla iš miglų kaip monstran
cija smilkyluose ir užmigti, užgęsti kartu su ta ugningąją, kai ji 
vakaruose, atidavusi paskutinį pabučiavimą nutilusiai žemei, pa
slepia savo liepsnojantį veidą juodajam nakties patale. Ji lau
kė—ateis tasai, kuris pats nusilenkdamas leis jai nors plyšelį 
saulės. O aplinkui augo ir bujojo pikti. Jie norėjo, kad ji, 
užūksmio gėlelė, mirtų ir supuvusi taptų jiems maistu, grobiu jų 
šaknims. Ji buvo viena. Bet kartą atėjo žmogus: aukštas, 
mėlynakis, svajingu ir lėtu žvilgsniu. Jis pastebėjo gėlelę, pri
ėjo artyn ir praskleidė ją gožinčius lapus. Kaip stebuklinga pa
laimos srovė, jai švystelėjo saulė. Atošvaistoje degė dvi. dide
lės mėlynos akys kaip marių gelmės. Ji sudrebėjo. Svyravo 
jos gležnučiai lapeliai, žiedai linko... Ak! perdaug jau, perdaug. 
Iš tvano šviesos neišbrist, neišbrist ir laimės šitos nepakeli, — 
ji sulaukė to, kurio visą amžių ilgėjosi. Jis ištiesė ranką, jis pa
lietė ją. Ugniniai garsai apsvaigino mintis — numirti ant rankų 
mylimųjų, numirt dėl jų, nuo jų — mažiausios baimės. Bet iš
tiesta ranka staiga sustingo, pralėkė tylus atdūsys, kaip tolimo
jo aido garsas ir jis pasitraukė. Nuleidęs galvą jis nuėjo. Nuėjo 
kitos ieškoti. Kitos, ne užūksmėj augusio». lieškoti saulės duk
ros. Ji stovėjo lyg stabo ištikta ir žiūrėjo į tolstantį vyrą, kuris 
nusinešė jos viltis, jos gyvenimą visą.

Aš noriu, tegu kieno nors nematoma ranka nuskina tą 
užūksmio gėlelę... Ak, kodėl mano širdis seka vis tokią liūdną, 
tokią tylią, bet negęstančio skausmo pasaką. Pasaką apie ru
denį. Apie tą rudenį, kuris prieš tavo norą ir valią be vėjo plė-
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A. Vilutytė.
Mūs gražiosios dienos.
Mūs gražiosios dieno» —
Ant pirštų suskaitytum —
Taip retos, o laukiamos kaip pavasaris žalias laukiamas, 
Ir mylimos kaip motina arba kaip žemė graži mylima.

Vėl sklaistome puslapius tuščius ir pilkus,
O lauktos dienos, kaip Alaušų varpai pasirodę, nuskendo.
Ar mes pasivysim ar pasigausim
Nors tųjų laimės dienų gandą?

Kaip tos plačialapės saulėgrąžos,
Kasdieną vėliavas lenkiam sveikindami saulę.
Paskui, kaip sėklas tų salėgražų,
Ir širdis mūs išgliaudo, išlukštinėja pamažu, 

4

Nė nepajunti, nė nepamatai,
Kai ima gesti tavo žiburys.
Baltų plaukų nebsuskaitai,
O ryt poryt... ir tavo vėliavą su juodu kaspinu suriš.

šo lapus nuo tavo gyvenimo medžių. Ir lieka nuogi stagarai 
stovėti didžiajam amžiaus liūdesy. Jie baidosi patys savęs ir 
nenori sutikti kitų... Tu pasižiūri į žemę, tiek lapų. Jie puošė 
tave, o dabar sudžiūvę šnabžda mirties šnekas, kai koja juos 
paliečia. Man siekia pačią širdį tie šlamantys garsai, perveria 
širdį smaigtu. Neprikelsi jau to, kas mirė...

Ir seku aš pasaką, liūdną pasaką rudens.
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St. Ladygienė

Dorovinis ateitininkės tipas
L

— Svarbiausia» dalykas pažinti gyveninio prasmę, tikslą, 
reikalą.

Aukščiausias žmogaus tikslai tapti laimingu kaip Dievas, 
Artimiausias tikslas -— būti tobulu, kaip Dievas.
— Mes gyvename žemėje, kad taptume kuogeriausi, kuo- 

tobuliausi, pilnutiniai žmonės.
Išugdyti žmogų savyje Kristaus panašumu, štai mūsų šių 

dienų programa.
Reikia išūgdyti, nes užgimę mes esame tik žmogaus užuo

mazga.
Negana augti kūnu, kad tuo pačiu metu augtų siela.
Kiek žmonių lieka kūdikiais visą amžių!
— Kaip pasidaryti žmogumi?
Kai kurie mano, kad vienas išsimokslinimas gali mus žmo

gumi padaryti. Tai netiesa.
Daugiausia valia žmogus tampa žmogumi.
— Kas tai yra valia?
Jėga, leidžianti atiduoti pirmenybę doriniam gėriui vieton 

juslinio gėrio.
— Valia gali tai padaryti.
Valia privalo tai padaryti.

Viduje: Ji turi apgalėti kūną, jusles, vaizduotę.
Išorėje: Ji turi apgalėti pasaulį, viešąją nuomonę, žmonių 
sprendimus.
II.

— Svarbu valią išvystyti iki maksimumo.
Kaip valią išvystyti? —. .

Mąstymais.
Apsimarinimu.
Nuolatiniu veiksmu.
Malone.

I 
i

Pasakyta, kad siela savo prigimtimi yra krikščioniška. 
Tai ir tipas tiek vyro, tiek mergaitės privalo būti krikščioniškas, 
t. y. atatinkąs prigimčiai, ateitininkiškas, nes jei jis bus krikš
čioniškas, tai pritiks ir ateitininkei. Ateitininkija nereikalauja 
nieko nepaprasto, tik tiek, kiek reikia, kad galėtumėm katali
kybės principus priderinti gyvenimui.
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Įsižiūrėję į dorovinį žmogaus vaizdą, pamatome, kad vy
riausias dorovės veiksnys yra valia. Kas žinijai protas, tas do
rovei valia, Todėl dorovingumo laipsnis atatinka valios išlavi
nimo laipsniui. Tuo tik ir įstengiame seikėti dorovingumą. Tvir- t 
ta valia yra vyriausias dorovingumo laidas. Stipri valia, suge
banti atmesti visus nuo principų nukrypimo gundymus, geriau
sia atatiks dorovinį ateitininkės tipą, nes silpna valia neįstengia 
apsaugoti nuo nevykusių išsišokimų ir verčia mus su pasibaisė
jimu ieškoti pagalbos. O pagalbą susirasime nužeminta širdimi 
sugrįžusios prie nuolat kartojamų ir žinomų dalykų, prie kate
kizmo tiesų, kurios tarp kitko ragina mus stiprinti savo valią. 
Iš to, kas aukščiau pasakyta, turėtų būti aišku, kad priemonės 
valiai sustiprinti, tiks ir doroviniam tipui susidaryti ir jį api
būdinti.

Kaip įsigyti tos galingosios, tos didvyriškos valios, tos va
lios, kuri bus stumiamąja jėga visiems mūsų veiksmams?

Tai labai svarbus, įdomus, jaudinąs klausimas. Tai yra 
kartu labai platus dalykas ir straipsnio forma neleis jo pilnai 
išsemti. Teks pasitenkinti vedamosiomis mintimis, kad jos duo
tų nors šiek tiek šviesos ir įžiebtų širdyse galingus ir tvirtus 
pasiryžimus. ,

Gyvename tokį didelį religinį ir dorovinį susmukimą, kad 
ištisos minios žmonių, dargi protiniai ,,išsilavinusių", ne
žino tikrai, tvirtai, aiškiai ir neginčijamai tikrojo žmogaus pa
skyrimo. Vaikščioja minia atsitiktinumo stumiama iš dienos 
į dieną, neatsižvelgdama į ateitį. Žmonės mano, kad gyveni
mas yra trumpų metų rinkinys, kurie bėga kaip šaltinio van
duo, kurie bėga audrų ir vėjų nešami kaip debesys greitieji; 
kad tie metai ateina tam, kad pasipelnytume daugiau pinigo, 
ir kad spėtume patenkinti tūkstančius kūno, širdies, proto ir 
savymeilės reikalavimų; kad suteiktumėm jausmams daugerio- A 
pus smagumus, kurių jie be perstojimo geidžia; kad sužibtume 
pasirodytumėme, atsižymėtumėme žmonėse, kad savo buvimu 
sukurtume šventę be pabaigos, kuri suteiktų gal pilną pasiten
kinimą!

Pasinėrę į materialius reikalus žmonės gyvena kaip mig- 
lyne, kuriame sunku išskirti horizontus, kuriame klaidžioja ne
rami akis prieš nežinomą ateitį. Ir taip jie įžengia į mirties 
išvakares rimtai neatsiklausę, kokį vaidmenį jiems buvo skirta 
suvaidinti pasaulio vaidykloje.

Bet kas galvoja, su tuo taip neatsitinka. Kaip gyventi ra
mybėje, sakė Jouffroy ,,kai nežinoma iš kur einame, kur eina
me, nei ką čia turime daryti? kai visa yra mįslė, paslaptis vi
sokio susijaudinimo priežastis? Gyventi šitame nežinojime ir 
būti ramiam negalima". *
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Taip. Aš nesu kaip koks aklas gyvulys, aš mąstau, aš 
galvoju, aš įsigilinu į daiktų priežastingumą, ir aš daugiausia 
rūpinuos tuo, kad aiškiai sužinočiau, karnas esu ir kokia yra 
mano gyvenimo prasmė. Kaip tai suprasti? Kaip atspėti gy
venimo prasmės mįslę? Ar gyvenimas yra aistrų sodnas, įdo
mi scena, įvykių ir estetinių džiaugsmų rinkinys? Ne. Jokiu 
būdu. Kaip reikia apie tai galvoti? Prieš krikščionybę patys 
didieji protai su baime ieškojo šio sunkaus ir varginančio jų 
galvas klausimo išsprendimo. Kur, kokiose dausose, kokia 
žmogiškoji siela, kokioj tvarkoj randasi. Bet protas vienas ne
davė atsako. Nežiūrint puikių šuolių į šių dienų pasaulį, patys 
įstramiausi genijai pakliuvo į stambias klaidas, priešingų viena 
kitai idėjų sūkurį. Tik Kristus Viešpats čia, kaip ir kitur, mums 
pasakė tiesą. Iš Jo mes Jo mokiniai, mokinės šiandien žinome 
vyriausį žmogaus tikslą. Tas tikslas yra: būti laimingu, kaip 
Dievas. Iš to mes žinome, kad tas tikslas yra betarpis, kas 
reiškia, kad reikia būti tobulu kaip Dievas.

Būti laimingu kaip Dievas, džiaugtis Jo palaima, tai yra 
dalis amžinojo gyvenimo. —Būti tubūlu, kaip Dangiškas Tėvas 
yra tobulas, tai jau žemės darbas, tai yra atlyginimo sąlyga, 
mūsų buvimo žemėje prasmė.

Gyvenimo tikslas, gyvenimo prasmė, ir lygiai gyvenimo 
vertybė yra pavartoti visas priemones, kad taptume tobuli. 
Išugdyti savy nuo mažatvės iki karsto pilnutinį žmogų, žmogų, 
kuriam, nieko netrūksta, idealinį tipą, tokį, kokį Dievas turėjo 
savo minty kūrimo valandą yra svarbiausias mūsų gyvenimo už
davinys. Žmogus par excellence, puikus žmogus, žmogus ža
vintis, kurį galima būtų pasekti, žmogus, pagaliau, apie kurį 
galima butų pasakyti Ecce Homo! žmogus visoje savo grožio 
pilnybėje yra mūsų siekiamas idealas. Tokiu žmogumi yra 
Mūsų Viešpats Kristus. Todėl mūsų gyvenimo tikslas, mūsų gy
venimo prasmė, mūsų gyvenimo pilnybė yra pasekti tą amžiną
jį pavyzdį, pasidaryti antru Jėzum! Padaryti save žmogumi ir 
padaryti tai pagal Jėzaus paveikslą, štai mūsų dienų programa. 
Tą programą mes turime išpildyti!

Kai mes išeiname iš Dievo rankų, mes esame tik žmonės— 
buožgalviai. Mes esame panašūs į grūdą, kuris nešioja savy 
visas gyvenimo žymes, bet kad pataptų augalu ar medžiu, turi 
kristi į tinkamai paruoštą žemę, turi sušilti saulės spinduliuose, 
turi atsigauti drėgmėje.

Mes taip pat esame reikalingi vešlios dirvos, kuri turi bū
ti ariama, akėjama, kol pasidaro tinkama žmogui — grūdui 
tarpti..

Matote kūdikį vygėje, pasekite jo lėtą vystymąsi ir lengvai 
pastebėsite, kaip jis pamažu darosi žmogumi! Pradžioje žmogiš-
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ki gabumai jame dar miega, tik instinktas viešpatauja, tik didy
sis įstatymas džiaugtis jame klesti, kaip pas paprasčiausį gyvulį. 
Ar jis taip paprastai ir savaime pasidarys žmogumi, kai jo orga
nai išsivystys ir kai liemuo suaugs? Ne. Tai būtų perdaug. Kū
nas gali suaugti, o siela pasilikti susitraukusi, neišvystyta, para- 
ližiuota, užmigdyta mirties sapnu.

Kiek žmonių, deja! šia prasme lieka kūdikiais visą amžių!
,,Mes esame žmones tik savo protu” sakydavo švent. Pran

ciškus salezietis „ir užtat taip reta rasti žmones tikrai protau
jančius”.

Taip, labai reta! Didžiausias gyvenimo liūdnumas kons
tatuoti, kad žmonių bendruomenė tūno gyvuliškume ir niekad 
nepasistengia pažengti į tas aukštesniąsias sritis, kuriose viešpa
tauja ir tvarko dvasia.

Dažniausia instinktas yra viešpats ir protas yra jo vasalas! 
„Dauguma žmonių”, sako Tėvas Gratry, „gyvenimo ango
je prasidėjus vyriausiam kriziui, įsisuka į jausmus ir į medžiagą 
ir nebesuranda dorinių pajėgų, laisvų ir protingų iš ten iškilti. 
Sakoma, kad žemės gaublyje trečdalis žmonių išvydusių dieną 
prieš pirmųjų metų pabaigą grįžta į žemės įsčių. Sielų gaistin- 
gumas yra dar didesnis. Kai ateina krizis, nėra trečdalio kurie 
paliktų gyvi. Su pirmuoju pagundos veiksmu, daugelis» išvyk
sta ir užgęsta tikrajam gyvenimui, iš tos masės laisvai grįžusios 
į žemes, neišeis daugiau nei šviesos, nei jėgos naudingos žmonių 
giminei”. (Crise de la foi p. 35) —

Henry de Montherlaut sako; „Iki 13 metų du trečdaliu 
prancūzų prieina iki proto viršūnių, o siela miršta pas daugelį 
apie 17 metus. Čia pirmutinį ir paskutinį kartą jų (sielos) pajun
tu grožį, malonės troškimą, dieviškumo skonį, pirmutinį ir pas
kutinį kartą jos parodo mokėjimą kentėti. Čia yra jų gyvenimo 
zenitas! Šis netvarkingas ir iširęs gyvenimas kaip tik ir yra Die
vo veikimo dirva”. Tas tinka visiems laikasns, tuo labiau mūsų 
sujaudintam, chaotingam, apverstam aukštyn kojom laikotar
piui.

Visi sutinka, kad dabar yra dorovės krizis. Tai ne tie lai
kai, kada protas viešpatavo! tai nėra aukštesniojo įstatymo 
autoriteto pripažinimas, prieš kurį lenkiamas!! tai nėra pripa
žinimas Dievo valios, kuri duoda privalomas taisykles žmogaus 
elgesiui. Ne! tai apetitų, kaprizų ir momento fantazijos laikai. 
Laikai pilni pasismaginimų meilės, pilni gerbūvio, luksuso, tur
tų ieškojimo laikai. Visur tik noras pasirodyti, kalbėti apie sa
ve, nustebinti, sudominti, skandalinti. Liepsnoja neužgesina
mas troškulys niekam nepriklausyti, liguistas reikalavimas iš
smukti iš bet kokio autoriteto, nuo bet kokie s kontrolės, ir gy
venti savo gyvenimas kai papuola. Patirti visus io žiaurumus
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kvailystes, ir labai dažnai visokį nupuolimą ir gėdą. Bloga tai, 
kad nuolat nusižengiama, bet blogiausia, kad nenusimanoma, jog 

"blogai daroma ir kad nebevadinama tai nusižengimu, kad pati 
didžiausia netvarka laikoma natūraliu dalyku. Bloga tai, kad vi
siškai ramiai leidžiama sąžinei užmigti ten, kur labiausia jos bu
dėjimas ir įspėjimas reikalingas.

Žmonės yra tada tikri žmonės, kai juos valdo protas, bet 
tokių, proto valdomų, reta surasti.

Man svarbu čia patvirtinti tą, kad tokiais galima tik pasi
daryti, kad „sau žmones reikia sukurti”!

Daugelis su Hugo su Henam, su Hekelin galvojo, kad už
tenka vieno išsilavinimo, išsimokslinimo. Rašė, ka.d įkūrimas 
mokyklos lygus kalėjimo uždarymui. Bet apverktini faktai" iš 
pagrindų sugriovė šitas pretensingas įmantrias teorijas. Niekad 
nėra buvę tiek daug mokyklų ir niekad nėra buvę tiek nusikal
timų! Tiesa, mokymasis vaidina didelį vaidmenį gyvenime, ir 
mes nieko blogo apie jį pasakyti negalime. Bažnyčia per visus 
amžius buvo pirmoji to gėrio skleidėja žmonėse. Bet yra dide
lė klaida, utopija skaityti, kad mokslo vieno užtenka dorovin
gumui kurti. Ne, šimtą kartų ne. Netampa žmogus doras vien 
tuo, kad jis yra mokytas. Galima turėti luošą sielą su genijaus 
smegenimis! Galima sujungti didelį dorovių skurdą, visišką nesą
žiningumą becharakterystę su pačia išskiriausia intelektuale 
kultūra. „Tamsta esi paskutinis žmogus širdimi”, rašė Volteriui 
jo anūkė ponia Denys, o vis tik Volteris buvo žymus protininkas.

Mokymas apšviečia protus, ir tai jau daug, bet jis visiškai 
bejėgis ten, kur reikia suformuoti širdis ir kur reikia sukurti 
žmoguje dorovingumą.

Michelet rašė: „Visa žengia į priekį ir vystosi: tik vienas 
daiktas mažta — siela.

Štai Brunetiečio sprendimas: „ Visaj kas pasaulį palaiko”, 
rašo jis, „ir kas kartą, už kartos taip sakant sukliudo įpulti į 
barbariją, tai nė matematikos ar chemijos pažangumas nei isto
rija nei erudicija, tik veiklios dorybės, žmonių pasiaukojimas; 
tik savęs atsižadėjimas, kuriuos krikščionybė yra pavertusi 
žmogaus elgesio įstatymu”. Įsitikinkime, kad mokslas nepadaro 
žmogaus — aš čia turiu galvoje grynus mokslus, tekniškus, pro
fesinius, — žmogumi padaro gilūs įsitikinimai ir nenugalima 
valia.

Apie įsitikinimus nekalbėsiu. Tik apie valią. Kas yra 
valia? *

Tai yra dvasinė, nemateriališka savybė, kuria žmogus gab 
ieškoti, sekti, prisiimti dorinį gėrį ir kurį gali iškelti visada virš 
juslinio gėrio.
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Statyti dorinį gėrį aukščiau už juslinį, yra valios uždavy- 
nys. Toji žmogaus savybė sudaro didžiausį atstumą, nepalygi- 

— namą atstumą, tarp žmogaus ir gyvulio.
__ Gyvuliui juslinis apetitas yra vienatinis principas jo veiks

mams. Jis jo patenkinimo ieško automatiškai, nenuilsdamas. Kuo 
daugiau jis jų gauna, tuo didesnį.turi džiaugsmą. Pasismaginimas,
štai vienintelis jo įstatymas. Dorinis gėris jam neegzistuoja. 
Būtų juokinga pasakyti šuniui, kad jis dėl dorybės turi susilaiky
ti nuo mėsos gabalėlio, kurį visad gauna.

Be abejo, žmogus, kuris yra ir gyvulys kartu, taip pat ais
tringai jaučia savo visa būtybe tokios pat gyvulio prigimties 
veikimą. Jis pastebi juslių gėrį, kuris jam atrodo malonus ir tuo
jau jis jo nori; jis jo labai nori, būtinai turi jį pasiekti. Jo pirma- 
sis veiksmas yra jį pagauti ir juo pasidžiaugtiTTai nėra nuosta
bu, nes tas džiaugsmas yra jam jo juslingumo įstatymas taip pai 
kaip gyvuliui. Ir atvirkščiai, kai žmogus pasrebi asmenį ar daik
tą, kurie jam yra negeistini, nemalonūs, jis juos tuč tuojau šali
na. Ir tai nenuostabu, nes juslingumo įstatymas žmogui, taip pat 
kaip ir gyvuliui, įsako vengti skausmo.

Bet žmogus ne vien gyvulys! Jis turi aukštesnias galias 
dvasines savybes, kurios jam leidžia apvaldyti instinktą ir pasi
rinkti kitus gėrius vieton juslingųjų.

Gyvuliui pasismaginimas vyriausias gėris. Žmogui, atvir
kščiai yra kiti gėriai, protingi, dvasiški, pareigos ir dorybių gė
riai. Tik jie vieni yra žmogiški gėriai ir kaip dažnai žmogus lie
ka perdaug nežinąs, perdaug atšiaurus ar perdaug bejėgis susi
gyventi su puikiąja realybe ir pašvęsti jai visa, kas yra bran
giausia.

Pažiūrėkim į kankinius, kai budeliai juos kankino, draskė 
jų kūnus, dėjo juos ant degančių anglių, jiems tereikėjo tarti vie
ną žodį, kad išvengtų tų kentėjimų, bet jie to žodžio netarė? Jų 
valia pažabojo jų kūnus ir jų sparnuotos sielos šventykloje įsi
gyveno triumfuojanti laisvė!

. Prisiminkime mūsų vargšus kareivius, kurie ištysus mėne
sius gyveno pilnuose vandens, purvo, kraujo ir lavonų apkasuo
se. Atskirti nuo brangių jiems asmenų, netekę visa, kas reikalin
ga, dienas ir naktis kulkoms švilpiant, kanuolėms dūzgiant, 
granatoms trūkstant, jie budėjo kentėjo ir nepabėgo nuo tų visų 
baisenybių. Jų didvyriškoji valia juos prikalė vietoj ir, užuot 
buvę pareigos išdavikai jie saugojo skirtą barą nepaisydami 
mirties;

Koks puikus dalykas tokia žmogaus dvasios-pergalė ant 
savo juslių. Todėl nenuostabu, kad žmogus., kuriam kartais 
reikia paverkti dėl savo nusidėjimų, įgauna tvirtybės vien tik 
prisiminęs kitų didvyriškus žygius.
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Valia gali statyti dorovinį gėrį aukščiau už juslinį. Žmo- 
gui tai charakteringa. Tas valios sugebėsimas* yra turtingiausias 
jo garbės vainikas, šviečiąs ženklas, iš kurio geriausia pažįsta
me, kad jis yra sukurtas Dievo panašumu,

Valia t u r i statyti dorovinį gėrį aukščiau už juslinį, Tas 
valios veiksmas turi būti nuolatinis. Ji taip turi reikštis ne tik 
dideliuose dalykuose, bet ir smulkmenose. Ne tik tada, kai iš 
to jaučiama malonumo, bet ir tada, kai susilaukiama kančios. 
Ne vien tada, kai uždavinys yra lengvas, bet ir tada, kai yra 
tūkstančiai pavojų ir kliūčių. Štai valios uždavinys, jos paskyri
mas, pareiga, nes tik tokiu būdu pasidaroma žmogumi.

Auklėjimo pagrindas yra sustiprinti, išlavinti valią. Išug
dyti energingą,, geležinę valią, kuri būtų laisva nuo kaprizų, nuo 
visokių negalavimų, valią, kuri paklūsta ir pasišvenčia pareigai. 
Auklėjimo pagrindas yra valia, kuri neboja jokių kliučų, nors 
jos būtų aukštos kaip kalnai, valia kuri būtų taip karštai, ais
tringai, visiškai atsidavusi amžinojo Įstatymdavėjo valiai, kuri 
yra pasirengusi visa paaukoti ir visa kentėti.

Ar tai gali būti lengvas darbas? Ne, jis labai sunkus.
Valia yra apsupta iš visur priešų! Priešų iš vidaus ir iš oro. 

Jie budi kas valandą, kas minutę, net tada, kai valia ramiai ilsisi 
pasiturėdama gėriu, net ir tuo metu ji turi rimtai kovoti, kad ga
lėtų atstumti ir apgalėti daugybę užsispyrusių ir žiaurių grobikų. 
Reikia kad valia viešpatautų kūnui ir sielai!

Žmogus yra labai sudėtingas. Jis yra nudėtas iš labai įvairių 
elementų, jis yra turtingas visokiais privalumais ir gabumais, 
kurių vertė labai nelygi. Tai yra rinkinys pajėgų, energijos,' ga
lių, kurios nevisada veikia ta pačia prasme, kurios turi, labai 
dažnai, priešingų linkmių! Pirmoji pareiga, pati vyriausioji parei
ga, ir pati sunkiausioji pareiga nustatyti galių hierarchijos, jas vi
sas pastatyti savo vietose pagal ų vertybę. Tik tokiu būdu gali
ma padaryti psichiniame gyvenime tvarką.

Kokia yra ideale tvarka žmogaus dvasinių galių! Koks yra 
įstatymas, sulig kurio jos turi veikti ir vystytis?

Proto įstatymas yra klausyti Dievo įsakymų. Valios įstaty
mas yra klausyti proto įsakymų. Įgeidžių įstatymas yra klausyti 
valios įsakymų. Šia tvarka kiekvienas daiktas turi savo vietą 
pagal savo vertybę. Dievas užima piramidės viršūnę, po jo gau
na vietą žmogus ir žemiausią vietą užima gyvulys.

Svarbu, kad kūnas visiškai paklustų dvasiai. Kai įgeidžiai 
paklūsta, jie gali pasidaryti vertingi pagelbininkai, kai jie nori 
valdyti vieton to, kad klausyti, jie gali privesti prie katastrofų. 

Gerai. Ar jusliniai įgeidžiai lengvai paklūsta protui ir va
liai?
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Tikrojo teisingumo veikmėje, kurioje Dievas sukūrė žmogų, 
žemesni savumai paklūsta aukštesniems savumams, kaip mažiau 
kilni galybė aukštesnei galybei. Dievas padarė tiesų žmogų, sa
ko šv. Raštas. Pasidavimas turi būti visiškas kad žmoguje ne
įvyktų kokio nors netvarkingo žingsnio; pykčio, pavydo, godu
mo, paleistuvavimo. Pasidavimas turi būti toks, kad žmogus tik 
laisva valia, aiškiai suprasdamas ką daro, ir sutikdamas su tuo 
ką daro atliktų savo veiksmus. Jokios netvarkos, jokių sumišimų 
čia negalėjoj būti. Bet protas vieną kartą pakėlęs maištą prieš 
Dievą pasikeldamas į puikybę, tuo. sukėlė prieš save juslinių 
įgeidžių pasipriešinimą jo valiai.

Tai buvo viena iš didžiausių bausmių žmogui. Jis nepaklau
sė Kūrėjo ir dieviškasis teisingumas nubaudė jį tuo, kad kūnas 
jam nuolat prieštarautų. Nuo to laiko kūnas neklauso, arba tik
riau sakant ne taip lengvai klauso.Jis seka instinktą, jo judesius, 
jo įstatymus, nepasiklausdamas proto, ar jam pritaria ar drau
džia. Kūnas nori valdyti, jis nori būti įsakantysis viešpats, nori 
būti tironu, absoliutu. Jis ir vaidina didžiauią vaidmenį mūsų 
gyvenime. Jis valdo—norima, ko jis nori; esama tuo, kuo jis yra.

Štai blogybė! Negarbinga joje gyventi. Reikia gydyti šią 
žaizdą, aukoti tam darbui visas savo jėgas, nes visomis jėgo
mis mes turime stengtis būti žmonėmis, tai yra dvasingais tvari
niais, kurie viešpatauja kūnui tvirta valia.

Apvaldyti kūną, tai vyriausioji ir svarbiausioji sąlyga nuo
latiniam ir įprastam dorybių karaliavimui, būtina sąlyga teisin
gumui ir dorinei tvarkai. Nes beveik visada žmogus nutolsta nuo 
pareigos tam, kad suteiktų savo netvarkomiems jausmams ma
lonumo, ar kad išvengtų kentėjimo, kurį suteikia darbas, pastan
gos, vargas. Apvaldyti kūną, apvaldyti netvarkomų aistrų troš
kimus, apgalėti reikalingų skausmų baimę, štai žmogaus, užda
vinys. Be to tikru žmogumi negalėsime būti,

Kartais nusiskundžiama, kad kūnas yra perdaug galingas, 
perdaug triukšmingas, kad jo prieštaravimas dvasiai užviršija 
žmogaus jėgas. Bet tai nėra teisinga. Kūną apgalėti mums sun
ku, kartais ir labai sunku,su tuo turime sutikti. Sunku jauniems 
ir subrendusiems ir net tiems, kurių plaukus šarma nubaltino 
nėra lengva. Įgeidžiai kaip smakai kėsinasi praryti kiekvieną 
aukštesnę, šviesesnę dvasios pastangą. Aš žinai!, kad įgeidžiai 
gali varginti, kamuoti, persekioti sielą, kol jų balsas bus išklau
sytas, bet mes galime jiems ir pasipriešinti. Evangelija sako, 
kad žmogus nėra gundomas virš jėgų. Ir jeigu jis energingai, vi
sa ^nemirtingosios sielos kilnybe pagundai pasipriešins, jis ga
lės su Dievo pagalba, kuri niekad nebus atsakyta, taip pažaboti 
savo žvėrį, kad tasai sudraustas atsiguls ramiai prie jo kojų.
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Gėlių mergytės
Švedų rašytoja Seimą Lagerloef „Padavimuose apie Goes- 

tą Berlingą” vienoj vietoj kreipiasi į skaitytojus sakydama;
„Sunkūs yra keliai, kuriais žmogus Žemėj turi keliauti 
Dykumų keliai, pelkių keliai, kalnų keliai.
Kodėl taip daug sielvarto jo kely, kol jis paklysta dyku

moj, nuskęsta liūne, ar nukrenta kalnuos? Kur mažosios gėlių 
mergytės, kur mažosios pasakų princesės, kurių pėdose rožės 
auga, kur tos, kurios turėtų gėles barstyti ant dygiųjų kelių?”

Būti džiaugsmu jaunosioms mergytėms skiria daug gyve
nime prityrusi garbinga švedų veteranė, kurios gražius raštus 
žmonija skaito keliomis dešimtimis kalbų. Tais posakiais ji lyg 
ir kviečia, pakaltindama, jaunąsias mergytes iškilti virš ne
laimių ir vargų ir lengvinti apibarsčius gėlėmis sunkiuosius ta
kus. Čia labai gražiai išreikšta mintis, kurią Selma Lagerloef 
vaizduoja daugely savo veikalų, kai tik kalba apie moteris. J: 
yra viena tų kilniųjų asmenų, kurie rodo, jog moterims šiame 
pasauly skirta gyventi Dievo garbei, kitų labui ir džiaugsmui. 
Naujieji laikai visų moterų judėjimų iškėlę aikštėn nebeįverti- 
nimą to moterų gyvenimo ne sau, buvo pakreipę jų nusistatymus 
visai priešinga prasme. Atsitiko tai, matyti, todėl, jog viso judė
jimo mintis buvo iškrypusi iš tikrojo kelio. Vietoj to, kad mote 
rų susipratimo kėlimo laisvė tebūtų buvusi priemonė jų tinka
mesnio pareigų atlikimo, teisių laisvė, negalima sakyti visiškai, 
bet dažnai dalinai tapo sau tikslu. Visiškos teisių laisvės pa
vyzdys, kada ji nebevaržoma nei Dievo baimės, nei artimo mei
lės, yra labai artimas mūsų kaimynas, bolševikai. Ten nebe
pamirštamos pareigos, bet jos visiškai atsipalaidavusios nuo tei
sių. Tam atsipalaidavimui pavaizduoti ir čia, rodos, gerai tiktų 
vartojamasis psichologijoj Vėberio Fechnerio dėsnys pareikšti 
santykiui tarp akstino ir įspūdžio, kur sakoma, jog įspūdis yra 
akstino logaritmas. Taip ir mūsų atsipalaidavimo pareigos te
bėra tik logaritmas teisių. Kaip neproporcingai smarkiai loga- 
ritmuojamoji tiekybė auga palyginus su logaritmu, Ig 10=1, 
Ig 100=2, Ig 1000—3, 1g 1 000 000=6 ir tt, taip neproporcingai 
ten pareigos tolsta nuo teisių. Ir kiek nelaimių ta šalis yra pa
tyrusi per paskutinius keliolika metų!

Budri Selma Lagerloef aiškiai pramato, jog sielvartai 
padaugėjo ir visur kitur. Ji klausia, kur mažosios gėlių mergytės, 
kurios lengvina dygliuotus takus?
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Ar netektų tik atsakyti, jog mūsų laikais dėl moterų ju

dėjimo išvirtusio bedieviškumo ir bedorovingumo srove, daug 
moterų apsikrėtė bolševizmo liga, bent tokia, kad teisės ir pa
reigos atsidūrė atvirkščio proporcingumo santyky?

Visais laikais didele pareiga moterys laikė gyventi ne sau 
bet kitiems. Kurį luomą, kurį jos amžių paimsime, galima tą pat 
sakyti. Šiais laikais ne sau gyvenimo pareigos vertinimas atrodo 
sumažėjęs. Daugelio mergyčių ir suaugusių moterų nuotaika pa
linkusi ieškoti trumpų asmeniškų pasismaginimų visai menkais 
dalykais ir neretai amžinųjų vertybių sąskaitom Tai yra nors 
ir labai nublėsęs atspindys neseikėjamai išbujojusių laisvių mū
sų rytuose. Aukštas vertinimas pareigos gyventi ne sau palen
kia moteris iš visos širdies linkėti visiems ir artimiems ir toli
miems gera. Linkėjimus paprastai seka pagalba, ne visada Ji 
gali būti medžiaginė, bet visada moralė. Moraliai suvargusių 
pirmaeilės gydytojos yra moters per savo sūnus, brolius, tėvus, 
vyrus, visus, su kuriais kasdieninis gyvenimas mums lemia susi
tikti. Iš pasisekimų Palaimintojo kunigo Bosko, mokiusio savo 
vaikus_visad elgtis taip, kad kiekvienas, su kuriuo jiems teksią 
susitikti, liktu jų draugas, matyti, kiek gali žmonių moraliniam 
prikėlimui tiesi užuojauta, malonės išprašomos Marijos krikš
čionių Pagalbos.

Jau mažosios gėlių mergytės gyvena ne sau. Ir visos moters 
tampa gėlių mergytėmis, kai jėgos gyventi ne sau semiasi iš ne
kaltos širdies. Ji motina, ji auklėtoja, ji įkvėpėja, ji spinduliuo
janti dorybėmis į visas puses,— o šaltinis tik tas vienas. Gausiai 
iš jos dorybių reikalauja šeima, visuomenė. Nepristinga jų mote
ris tik tuomet, jei savo nekaltos širdies šaltinį papildo malonė
mis, gaunamosiomis iš Dangaus per tikėjimą, maldą. Moteris, 
praradusi tikėjimą, nepaisanti įsakymų Dievo nei Bažnyčios, 
praranda savo didžiausį pašaukimą gyventi ne sau. Jos nekaltą 
širdį gyvenimas labai greit ištuština, ir paskui vis reikalauja dar 
daugiau, daugiau, o ji, negalėdama patenkinti to įgimto jai pa- 

- šaukimo, nerami junta gyvenamųjų dienų tuštumą, visos, kad 
ir prašmatniausios pasaulio vilionės, moteriai greit tampa įky
rios.

Tik religinga moteris gali užtekti visiems nebaigiamo mei
lingumo, nebaigiamos meilės, kuri, Šv. Pauliaus žodžiais, ,,yra 
švelni ir kantri, viską nukenčia, visko viliasi, viską pakelia”. Dy
kumų keliai, pelkių keliai kalnų keliai, nubarstyti tokių dory
bių žiedais, tampa nesunkūs keliauti, o moters toje sutartinėj 
žengia linksmos, patenkintos, nes jos jaučia, kad vykdo savo 
gyvenimo didžiąją pareigą, gyvena ne sau.
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Emilija Petrauskaitė.

Josephina Grey-Butler
(Tęsinys).

J. Butler darbai
Iki 1864 metų. J. Butler gyvenimo laikotarpis buvo pašvęs

tas daugiau savęs tobulinimui, lavinimui. Tai buvo stebėjimo 
susikaupimo ir asmenybės ugdymo laikotarpis. Per tą laiką ji 
pasiruošė didžiam darbui, prie kurio linko, nors ir nevisai dar 
sąmoningai, iš pat mažų dienų, Augo ir jos sieloje dideli pasiry
žimai, kurie vėliau prasiveržė galinga srove ir parodė jai amži
nąjį tikslą.

Veiklusis Josephinos Butler gyvenimas prasidėjo nuo 1864 
metų. J. Butler nuėjo pas prostitutes, nuėo į moterų kalėjimus 
ir prabilo į tas puolusias moteris sąžinės balsu. Ji, vedama tik
rai krikščioniškos meilės, mokėjo prieiti prie šių moterų ir pra
bilti tiesiog į jų širdį, dėlto nenuostabu, jog šios niekam pagarbos 
nebejaučiančios moterys J. Butler tiesiog pamilo kaip angelą 
išvaduotoją. Ji neprikišo šioms ištvirkimo aukoms jų nuodėmių, 
nes žinojo , kad tuo būdų įgytų tik šių moterų nepasitikėjimą. Ji 
gerai suprato Kristaus žodžius: „Kas iš Jūsų be nuodėmės — mes 
kitę akmenį, Josephina atėjo pas tas moteris kaip krikščionė, 
kaip sesuo paguodą nešdama. Ji rado jas taip graudingoj padė
ty „kaip pageltusius ir vėjo supūstus rudens lapus” ir pasi
ryžo jas atgaivinti. Ji kalbėjo joms apie be galo mielaširdingą 
Dievą, apie maldą, apie tai, ko jos nustojo ir ko dar. gali tikrai 
pasiryžusios pasiekti. Jos nuoširdūs, gilūs ir graudūs žodžiai pa
taikė į šių moterų iškankintas širdis, kurios iš pradžių žiūrėjusios 
į šią kilnią ponią su nepasitikėjimu, akiplėšiška neapykanta ir 
tik smalsumo dėliai ją pakęsdamos, vėliau meldėsi su ja. Meldė
si tos, kurios senai buvo užmiršusios maldos žodžius! Jos meldė
si liedamos tikro gailesio ašaras. Įvairių priemonių J. Butlei 
griebdavosi, kad pažadintų puolusias moteris, bet 'visa, kas iš jos 
išeidavo, pataikydavo tiesiog į širdį. Nepaprastą galią ir įtaką 
turėjo ši moteris, tiek savo išvaizda, tiek žodžiais ir darbais. Vi
sa tai padarė gyvas meilės šaltinis, kilni jos širdis.

J. Butler „Atsiminimuose” randame vieną nuostabiai jaudi
nantį, charakteringą jos darbų vaizdą. Kartą lankydama puolu
sias moteris ji pradėjo kalbėti joms apie šeimos laimę, apie tą 
didelę paguodą, kurią duoda vyrui ir moteriai tyra meilė, apie 
motinos džiaugsmą. Ir kokios buvo pasekmės. „Aplinkui mane 
žemai pasviro jų galvos,” pasakoja Jozephina. „Žiaurumo ir
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abejingumo nebesimatė, tik ašaros riedėjo ant rankų ir per vei
dus paslėptus ant kaimynės pečių. Pakildavo dūsavimai ir verks- 
mai.Kaip skundas puolusios sielos mane sukrėtė jų širdies riks
mas:—Per vėlu! Per vėlu! Tai ne mums. Seniau ir mes svajoda- 
vom tokias gražias svajones, bet dabar.;, niekados! Aš nuslin
kau prie jų ant grindų, kad būčiau jų tarpe, kad būčiau arčiau 
prie jų, su jomis ir pasakiau joms žodžius, kurių tiksliai nebepri
simenu, bet kurių mintis buvo sekanti:

— Drąsos, mano brangiosios! Neabejokite, aš atnešu jums 
gerą žinią. Jūs esate moterys, o moteris visados turi savy kaž 
ką kilnaus. Nors jūs ir giliai purvyne paskendusios, bet jūs esate 
moterys. Dievas sako jums, kaip senovėje Sionui: Atbusk, at
busk! Tu, kuris dulkėse paskendęs, apsivilk savo gražius rūbus! 
(258 pus.)

J. Butler pasakė joms, kad jos kurioms nebegrąžinama šei
mos laimė, gali būti naudingos Dievui savo gerais darbais. Jos 
gali padėti kitas tokias pat nelaimingas drauges ištraukti iš nuo
dėmės purvyno. Ji sakė joms, kad yra dar didesnė laimė už šei
mos laimę. J. Butler pažadindavo jose glūdintį žmoniškumą ir 
surasdavo sau iš jų tarpo labai gerų bendradarbių. Jos, pa
čios iš bedugnių pakilusios, eidavo ten savo seserų gelbėti: 
,,Jos eidavo į visuomenės padugnes ir iš ten ištraukdavo bran
genybes, kurios apsivaliusios pasidarydavo panašios į švie
čiančias žvaigždes” (200 pusi.).

Moters pažeminimas suteikdavo J. Butler didžiausių sielos 
kančių. Įstatymais toleruojamas ištvirkavimas, kuris uždeda 
taip neteisingai gėdos dėmę tik ant moterų priversdamas jas 
paimti ant savo pečių visą tos atsakomybės naštą, taip jas 
nugramzdinai kad nebelieka vilties iš tos bedugnės išlipti. Vi
suomenė nuo jų nusigrįžta, šlykštėjasi jomis, jos nustoja ne 
tik pilietiškų teisių, bet ir nebelaikomos žmonėmis. Negali būti, 
kad ir » Dievas nuo jų nusigrįžtų”, galvojo J. Butler, „nes Jam, 
Tam Gerajam Piemeniui, brangi kiekviena avelė”. Tas pats įsta
tymas vyrų netik nekaltina, bet saugo juos nuo užkrečiamų ligų 
(deja, kaip dabartinė medicina ištyrė, ši apsauga labai netikra). 
Tas pats įstatymas, kuris moterį gramzdina, vyrui užtikrina iš
tvirkavimo teisę. Jei tik jis nori, visada gali ta teise pasinaudoti.

J. Butler pažinusi puolusių moterų žaizdas ir patyrusi dėl 
to didelį skausmą, ,,nutarė kovoti su šia moters nelaime. Kada ji 
išpasakojo šitą pasiryžimą savo vyrui, pridurdama:,,,Man atrodo, 
jog aš turiu bėgti per gatves ir šaukti, kitaip plyš mano širdis”, 
jis jai neprieštaravo, nors puikiai žinojo kokių pasekmių tas gali 
turėti jiems abiems, Jis negalvojo apie pavojų, į kurį ji pastato 
savo gyvenimą, neklausė ką apie tai pasakys pasaulis, ar tinka 
tas moters pašaukimui, jis matė čia tik didžią pareigą paklausyti
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meilės, širdies balso. Jis jai pasakė: „Eik! Tegul Dievas tau pa
deda!” (91 pusi.)

Pirmiausia reikėjo pasirūpinti tomis vargo moterimis, ku
rioms grėsė pavojus nesurandant padorių pragyvenimo šaltinių, 
griebtis to negarbingo „verslo”—įsirašyti į prostitučių eiles. Rei
kėjo globoti ir tas, kurias pati Butler pakėlė, ar kurios pačios 
pasikėlė iš nuodėmės purvyno. Joms visoms reikėjo duoti pado
raus darbo. Reikėjo tinkamų įstaigų, namų. Pradžioje Butlerai 
įrengė savo namuose prieglaudą grįžusioms į padorų gyvenimą 
merginoms. Vėliau pastatė tam tikrą namą, kurį pavadino ,,poil
sio namais”. „Į jį buvo priimamos senos ir ligotos, nebegalinčios 
darbą dirbti moterys, šitam jų darbui pritarė ir visuomenė. Daug 
kas padėjo darbu ir pinigais, todėl buvo pastatytas dar vienas 
namas, kurį pavadino „darbo namais”. Jame šimtai moterų gau
davo darbo ir moralės paramos.

Viena didžiausių ir sunkiausia pataisomų silpnybių buvo 
įsigalėjęs šių moterų tarpe svaigalų vartojimas. J. Butler suprato 
kad reikia su šiuo reiškiniu kovoti. Ji suprato, kad tai yra dide
lė žmonijos rykštė, todėl pati visokeriopai rėmė ir palaikė 
apstinentų draugijas, pati buvo „Moterų draugijos susilaikymui 
nuo alkoholinių svaigalų” narių.

Tarpe šių pakilusių iš nupuolimo moterų pasitaikydavo 
labai kilnių ir gražių sielų, kurias J. Butler ir vadina „šviesiomis 
žvaigždėmis”. Tokios buvo dvi, kurias Butlerių šeima labai my
lėjo. Jos ir mirė ant J. Butler rankų. Jas labai gražiai mini J. 
Butler savo laiškuose ir atsiminimuose.

Tačiau J. Butler neapsiribojo vien šiuo tiesioginiu nelai
mingųjų šelpimu. Šį darbą ji laikė tik pareiga artimui. Tai buvo 
kaip J. Butler išsireiškė, „tik patarnavimas ligoniams, tik nelai
mingų aukų rinkimas”. Kol yra karas, bus ir sužeistųjų. Jose
phina suprato, kad reikia blogybę iš pagrindų išrauti. Reikia su
kelti didelis judėjimas, reikia įsąmoninti visuomenę, reikia pa
naikinti dorovei kenksmingi įstatymai, reikia įgyvendinti supra
timą tikrosios krikščioniškos moralės, kuri iš kiekvieno žmogaus 
reikalauja vienodo dorovingumo. Juk Dievo įsakymai visados 
ir visiems vienodi, jie nedaro jokių išimčių, nieko nuo jų dorovės 
pareigų pildymo neatpalaidoja.

Nuo to laiko svarbiausiu J, Butler gyvenimo uždaviniu pa
sidarė kova su tuo metu Anglijoje atnaujintais viešosios dorovės 
įstatymais. Su „kovos su venerinėmis ligömis, įstatymais”. Ki
taip tariant, su prostitučių reglamentacija. Josephina suprato, 
kad šie įstatymai, kurie prieštaravo ne tik teisingumui, bet ir 
tautos valiai—anglų koonstitucijai, tautą pržudys. Prostitučių 
sveikatos tikrinimas, kaip aboliocionistai įrodė, ne tik neatsiekia 
savo tiesioginio tkslo apsaugoti sveikatą, ne tik prieštarauja do-
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ros ir teisės įstatymams, bet demoralizuoja visuomenę, ypač 
jaunimą.

Pirmiausia įstatymo teises prostitucija įgijo Prancūzijoje, 
1802 m. valdant Napoleonui buvo įvesta prostitučių regla
mentacija. Manyta, kad su plintančiomis dėl kylančio ištvirkavi
mo lytinėmis ligomis geriausia kovos priemonė bus įvedimas vie
nos ištvirkaujančios pusės — moterų — Sveikatos tikrinimo. Ne
norėjo suprasti įstatimdaviai, jog šių ligų plitimo priežastis yra 
grynai moralinio pobūdžio, kad čia visų pirma reikia pakelti do
rovę. Tada nebuvo numatyta prisiekusių teisėjų, kurie nusta-. 
lytų ar tikrai toji ar kita moteris yra prostitutė, būtent, verčiasi 
ištvirkavimu. Tai nustatyti palikta tik policijos tiesioginiam 
sprendimui. Todėl nereikia daug įrodymų, kokių baisių ir netei
singų pasekmių toks įstatymo vykdymas turi moterims. Toksai, 
dažnai gal nesąžiningų žmonių paviršutinis sprendimas, nekartą 
gali būti neteisingas. Ar tai bloga kieno nors valia, ar dėl neap
sižiūrėjimo, ar dėl melagingų parodymų gali nukentėti visai ne
kaltos moterys. Butler pasakoja kokį baisų ispūdį jai padarė 
vienas atsitikimas. Paryžiuje jai apsilankius pas doros poli
cijos prefekįą ji išgirdo vieno pono pasikalbėjimą su šiuo virši
ninku. Šis ponas susijaudinęs įrodinėjo, jog mergina, gal jo gimi
naitė, yra neteisingai apskųsta. Valdininkas kalbėjo tokiu griež
tu tonu, kad jautei, jog tik nuo šio „dievuko” gero ar blogo ūpo 
pareina, tos, gal ir nekaltos mergaitės likimas! Tokių pavyzdžių 
galima rasti daug ir pas mus Lietuvoje, prisiminkime tik liūdną 
Kėdainių įvykį.

Kadangi šis įstatymas buvo labai palankus vyrams, ir kad 
jį išleidodoks didis teisių refarmatorius Napoleonas, jis greit pa
plito po visas Europos valstybes. Anglijoje šis įstatymas buvo 
atnaujintas 1864 m., o 1869 m. vėl pertvarkomas. J. Butler pasi- 

. sekė greit surasti sau šalininkų, nes kai kurie anglų politikai pa
sisakė prieš šį įstatymą. Tuo būdu įsikūrė iaip vadinama „Bičiu
lių Draugija”, kuri vėliau išsivystė į Tarptautinę Aboliucionistų 
Federaciją. J. Butler įkūrė ją 1875 metais. Popiežius Leonas 
XIII palaimino šį kilnų darbą. Draugijos tikslas buvo pažadinti 
tautą, sukelti maištą prieš šį piktą įstatymą, dėl kurio ypač ken
tėjo liaudis. „Juk niekas neužkabins ponią važiuojančią gražiu 
vežimu, tuo tarpu gal sunkaus darbo prispausta mergina, grįžda
ma naktį ar vėlai vakare namo, gali būti greit įtarta ir papulti į 
policijos rankas”.

J. Butler važiavo iš miesto į miestą skleisdama savo idėjąs. 
Pasisekimas buvo didelis. Draugijos šalininkų ir uolių kultūrin
gų darbininkų skaičius sparčiai augo. Tačiau buvo ir kliūčių. 
Daug kas priešinosi. Tam tikras, užinteresuotas, ypač pasipel
nąs iš prostitucijos gyventojų sluogsnis kėlė Smarkią reakciją
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prieš oboliucionizmo judėjimą. Neapsiėjo ir be didelių pavojų. 
Tą patirdavo tiek J. Butler, tiek jos draugai. Sukurstytos 
gaujos įvairiais būdais trukdydavo susirinkimus. Prieidavo ligi 
to, kad J. Butler nerasdavo mieste sau vietos apsistoti. Viešbu
čių savininkai bijodavo gaujų keršto, kurios mėtydavo akmeni
mis, daužydavo langus ir tt. Josephina nerasdavo salės susirin
kimams. Kartą negavę salės, nariai išnuomavo susirinkimui dar
žinę. Gauja, kad išsklaidytų susirinkusius žmones, uždegė šiau
dus. Priešai griebdavosi ir kitų panašių priemonių.

Kartą J. Butlėr teko pabėgti pro langą nuo tykančių jos 
gyvybės piktadarių. Kitą kartą ji, persirengusi darbininkės 
drabužiais, turėjo bėgti. Ji ir jos šalininkai būdavo apdrapstomi 
purvais, šlykščiausiai šmeižiami ir p.

Tačiau niekas neatbaidė šių idealistų nuo kovos, jų skai
čius vis augo. Buvo pasakyta daug gražių, reikšmingų kalbų, ku
riose paliesta tolimesnis kultūros augimas ir dvasios tobulėjimas. 
Daug išspausdinta iškilmingų atsišaukimų. Iš jų ypač pažymėti- x 
ras draugijos atsišaukimas į tautą, kur pasisakoma kodėl drau
gija kovoja su priimtu įstatymu. Šitame atsišaukime draugija iš
dėsto savo pažiūras į prostitucijoos įstatymą. Reikalauja vieno
dos abiem lytim, kaip moralinės taip ir juridinės teisės. Aiški
nama, kad reglamentacija prieštarauja tautos teisei. Šie įstaty-* 
mai užgauna moters garbę, o tauta, kuri rizikuoja moters garbe, 
stato save į didelį pavojų išsigimti.1) Šis atsišaukimas pasirašy
tas kelių šimtų asmenų, kurių skaičius greit pasiekė kelis tūks
tančius. Tie parašai buvo žymių moterų, ir garbingų visuome
nės veikėjų, profesorių ir kitų. 1870 m. atspausdinta J. Butler 
brošiūra „Malda anglės motinos į anglų tautą", kur įrodinėjama 
pavojus anglų tautai gręsiąs, ir visai žmonijai dėl priimto įstaty. 
mo. Kovai su Veneros ligomis siūloma laisvas ir nemokamas JĮy: 
ties ligų gydymas.

J. Butler atspausdino ir daug kitų brošiūrų, sakytų kalbų, 
atsišaukimų k. a. ,,Laiškas prieš Bruc'es įstatymą", „Keli žodžiai 
moters širdžiai", „Nsaujas amžius" ,ir kt.

Tie visi raštai parašyti labai geru stiliumi, kupini didelės 
meilės, nuoširdumo ir skausmo, rado atbalsio skaitytojuose. Jie 
dėl aukščiau minėtų savybių nenustojo savo vertės iki šiai dienai,

Vien 1873 m., draugija suruošė įvairiose vietose virš 250 
susirinkimų. Įtaka buvo didelė. Tais pačiais metais iškeltas 
perlamente klausimas dėl reglamentacijos įstatymo kenksmin
gumo gavo 128 balsus šalininkų, prieš 136. Be to, kiti parlamen-

O -gPlačiau apie prost, regiam, kenksmingumo motyvus atspausdinta 
L. Ab. Dr-jos 1929 metų metinėje apyskaitoje, įteiktame vytiausybei šiuo 
klausimu L. Moterų org-jų memorandume.
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to nariai pasakė : „Jeigu šis klausimas liečia mūsų tautos dorinį 
nusistatymą, mes turime savo išvadas patikrinti” (106 pusi.). Tai 
jau buvo didelis draugijos nuopelnas.

Į kitą parlamentą rinkimų metu draugija uoliai dirbo. J. 
Butler išleido rastą: „Atsišaukimas moters į rinkikus”, kur rin
kikui stato eilę klausimų, kaip pav.: „Ar jis nori esamo įstatymo 
kovai su Veneros ligomis panaikinimo?” ir pan. 1883 m. parla
mentas balsų dauguma (182 prieš 110) priėmė siūlymą prostitu
čių reglęmentacijos įstatymo panaikinimą, o 1886 m. Anglija ga
lutinai panaikino šį darantį tautai gėdą įstatymą2). Tai buvo dL 
oelis moralinis laimėjimas. Visą tą naktį, kada buvo sprendžia
mas šis klausimas „bičiuliai” nemigo. Iš tolimiausių provincijos 
kampų suvažiavę atstovai budėjo prie parlamento durų ir tai 
šen, tai ten darė savo susirinkimus; Moterys meldėsi visą nak
tį. „Šalia neturtingųjų nelaimingųjų sielų, kurios Dievui nema
žiau brangios, puošniuose rūbuose klūpojo damos iš aukštesnio 
luomo— krikščionės moterys — ir visos kartu meldėsi”. (166 p.) 
Jų maldos tapo išklausytos. Parlamente pertraukos metu kal
bėjosi du jauni atstovai: „Ar jūs girdėjote — šią naktį moterys 
meldėsi už mus. Tačiau jų reikalas vistiek turės pralaimėti”. Iš
girdęs juos senas atstovas tarė: „Iš tikrųjų dar ir dabar moterys 
priverstos už mus melstis. Tai uždeda mums didelę atsakomy
bę”. (161 p.).

Aboliucionizmo idėja paplito ir kitose šalyse. Daug dirbo 
J. Butler Francūzijoje, kur iškovojo tai, kad parlamentas 1902 m. 
balsų dauguma pritarė aboliucionistų idėjoms. Prancūzijoje šitas 
įstatymas buvo giliai įleidęs šaknis. Moterys, ypatingai Paryžiu
je, daug dėl to kentėjo. J. Butler pasakoja savo atsiminimuose: 
^Atsimenu tas visas baisenybes, kurias aš mačiau Paryžiuje, tai
komas moterims. Aš girdėjau, kaip jas policija gatvėse ir net bu
tuose medžioja. Matydama jų, susirinkusių aplink mane, rūpes
tingus veidus, aš negalėjau susilaikyti nepasakiusi, kad Lapės tu
ri savo urvus ir paukščiai po dangumi lizdus, o vargšės Paryžiaus 
moterys neturi kūr priglausti savo galvos (145 pusk). Paryžiaus 
moterys jai su ašaromis pritarė, o po susirinkimo priėjusios prie 
Butler kelios merginos pasakė: „Ponia Butler, kaip teisingi Jūsiį 
žodžiai apie lapes!..” Kiek daug, jų be laiko mirė su prakeikimu 
lūpose! -

2) Lietuvoje prost, reglament, įstatymas dar tebeveikia. L. Abolc, d-j.a 
su 24 org-jų parašais šiais metais yra įteikusi vyriausyb. organams naują įst. 
vieš, dorovei prižiūrėti projektą, kuriame siūloma panaikinti pr. regi. įvedant 
laisvą ir nemokamą vener. ligų gydymą. Rezultatai dar nežinomi. Yra žinių, 
kad Medicinos Taryba iš savo pusės siūlo kitą kovai su venerinėmis ligomis 
įstat. prejektą, kuriame net neužsimenama apie reglamentacijos įstat. panai- 

v kinimą.
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Nemažesnio triūso reikėjo išjudinti Šveicariją, Ten 
vargšų beveik nebuvo, visi pakenčiamai gyveno, dėl to mažiau 
buvo rūpinamasi', socialiais klausimais. J, Butler jiems prikišo, 
kad jie vis aukštesniais bažnyčių bokštais dangų remia, o visą 
šalį leidžia eiti pražūtim Ten ji pirmiausia išjudino dvasiškiją, 
kuriai į pagalbą atėjo mokslo žmonės ir daugumas studentų. 
Ypač susidomėjo šiomis idėjomis paskutinieji. Vieni stojo už, 
kiti prieš.

1877 m. įvyko Ženevoj pirmas Aboliucionistų Tarptautinės 
Federacijos suvažiavimas, kuris buvo didžiausia draugijos šven
tė ir didžiausias J. Butler laimėjimas. Iš įvairių šalių suvažiavo 
apie 500 atstovų. Juos visus jungė viena kilni idėja, visiems vie
nodai rūpimas dorovės klausimas. Tai buvęs didžiausias kon
gresas, koks tik anais laikais Ženevoje galėjo būti. Apie jį daug 
kalbėta, daug rašyta. Visose Ženevos bažnyčiose- meldėsi už 
kongreso pasisekimą. Kongrese paskaitą laikė Ispanijos prezi
dentas Zenllk, teisės prof. Ženevoje Hornung’as, prof. Stuart’as 
ir kit. Čia buvo daromi pranešimai ir buvo aptariami įvairių 
šalių dorovės įstatymai. Nutarta reikalauti, kad valdžios teisin
giau spręstų dorovę liečiančius klausimus savo įstatymuose. Nuo 
to laiko šie kongresai įvyksta ta pačia tvarka kas treji metai. 
Savo sprendimus ir atsišaukimus kongresas išsiuntinėja įvairioms 
šalims, prašydamas būti atsakomingesniais sprendžiant viešosios 
dorovės klausimus.

II

Josephina Butler, kaip ir ji pati save vadina, buvo tikra 
krikščioniška socialiste. Jai rūpėjo visi socialiniai reikalai, bet 
ji daugiausia dirbo moterų emancipacijos reikalui, nes čia dirva 
buvo labiausiai užmiršta, čia stigo pasišventusių veikėjų, iš čia 
plito didžiausias vargas, ypač moralinis, todėl šie dalykai jos 
jautrią širdį labiausiai jaudino, ir ji visas savo jėgas atidavė 
moterų gerovei pakelti. Studijuodama moterų klausimą J. But
ler padarė išvadą, kad visos šioje srityje blogybės yra nenorma
lių gyvenimo aplinkybių išdava, būtent, kad moteris laikoma že
mesniu padaru, nei vyras, kad ji neturėjo lygių su vyrais pilietiš
kų teisių, neturėjo balsavimo teisės, nedalyvavo svarbiuose tau
tos reikalų sprendimuose. Pati būdama labai protinga ir kul
tūringa veikėja ir apskritai daug dirbusi su kilniomis moterimis 
ir arčiau pažinusi net pačios žemiausios kategorijos moteris, ji 
turėjo rimtų davinių sudaryti tikslias į moterį pažiūras, kurias 
čia sutraukusi ir paduodu.

,,Moteris yra visados kas tai gražaus”, sako ji apie moteris. 
Šventame rašte šitaip vaizduojama Kristaus atėjimas. Simeo
nas, kuris visą gyvenimą laukė Mesijo, paėmęs Kūdikėlį ant ran
kų išpranašavo, kad jis bus žmonijos Išganytojas iki pasaulio 
pabaigos. Paskui kreipėsi į Šv. Motiną: ,,Ir bus Tau kalavijas
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įsmeigtas į širdį, tuo bus atidaryta daug širdies paslapčių ”. Žmo
nijos mintis dar mažai tėra atvėrusi moters širdies paslapčių, dar 
daug atvers. Skausmas Šv. Kristaus Motinos — moters su per
verta širdimi— neša dar vaisius ir dabar. Praėjo laikas tylaus 
protavimo. Dabar eina mirtina kova tarp gero ir blogo, išei
nanti iš susidariusios aplinkumos ir žmonijos užgautų jausmų. 
Perverta širdis Šv. Motinos, motinystės, kuri glūdi kiekvienos, 
nors ir nesančios kūniška motina, širdyje, turi gaivinančios įta
kosį žmonijos veiksmus. Mes jau žinome kokia yra tos meilės 
pergalė. „Mumyse, visose pasaulio moteryse, Dievas sukūrė ga
lybę, kuri turi didelės reikšmės visiems kilniems ir teisiems atei
ties tikslams”, sako Josephina Butler. „...Ir atsiminkite tai mo
terys, jei Jūs iki mirties paliksite ištikimos savo kilnumui, visi 
žmonės Jus laimins. Busimoji žmonija, Jūsų vaikai ir vaikų vai
kai, vadins Jus palaimintomis, jei Jūs grynesne dora, teisingais 
įstatymais rūpinsitės” (166 pusk). .

Kada J. Butler, įėjusi bažnyčion pamatė, kaip karštai mel
dėsi anglės moterys, kad parlamentas pasmerktų pagaliau gėdin
gą moters pažeminimo įstatymą, ji susigraudino iki ašarų, bet 
susilaikė, kadangi „senovišką darbų paskirstymą”, pagal kurį 
„vyrai veikia, o moterys verkia” senai išbraukė iš savo gyveni
mo. Viena garbinga amerikone yra pasakiusi: „ašaros yra ge
ras dalykas, malda — geresnis, bet visų geriausias, jei dėl kiek
vienos ašaros įkris į urną po vieną balsavimo kortelę”. (161 p.).

J. Butler buvo įsitikinusi, kad moteris turi stovėti kiekvie
no veikimo centre, nes tik tada darbas seksis. Bet tai tegalima 
būtų tik tada, kada moteris turėtų su vyru lygias teises prieš 
įstatymus, ne tik prieš Dievą. Visuomeninė santvarka buvo ne
tobula. J. Butler suprato, kad tą tvarką pakeisti, atgaivinti 
galėtų tik moterys, bet pirma reikia duoti joms teises, leisti joms 
balsuoti, įsileisti į visas darbo sritis. Daug vyrų sakė, kad jie 
galį visa leisti, bet duoti moterims balsavimo teisę jiems dar at
rodė negalimu dalyku. Tai buvo per sunku, todėl J. Butler teko 
pajudinti tik dar labai kietą dirvą. Ji išarė tik pirmus dirvo
nus.

Trečioji, nesiauresnė ir nemažiau opi nenuilstamos J. But
ler darbo sritis buvo moters aukštojo mokslo klausimas. Šitoje 
srityje didelė anų laikų anglų veikėja p. J, Clough ieškojo sau 

' talkininkų pirmiausia Butlerų šeimoje. Jai, tiek pati Josephina 
Butler, tiek ir jos vyras, karščiausiai pritarė. Pono Butler’o dė
ka buvo suruošta įvairiuose miestuose daug paskaitų šiam klau
simui nušviesti. Šis darbas privedė prie didelių reformų moterų 
mokyklose ir pakeitė viešpataujančias pažiūras, kad mokslas 
naikinąs moteryse tikrąjį moteriškumą (kuriuo laikyta jos silp
nybė ir nesavistovumas), padarąs jas žiauriomis, šiurkščiomis ir
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atitraukiąs jas nuo namų. Kai kurie gydytojai įrodinėjo, kad 
mokslas kenkiąs moterų sveikatai.

1867 m. įkurta draugija „Pietų Anglijos taryba besirūpi
nanti moters aukštuoju mokslu”, kuriai nuo pat įsikūrimo iki 
1873 m. vadovavo J. Butler, o p. Clouhg buvo draugijos reikalų 
vedėja. Šitoji draugija gyvavo iki 1874 m. kol atsiekė savo tiks
lą ir galėjo perduoti savo veikimą specialiai tam darbui įkurtoms 
draugijoms.

1868 m. draugija įteikė Cambrigo universitetui prašymą su 
300 moterų parašų, kad universitetas leistų studijuoti ir mote
rims. Po kai kurių bandymų ši teisė 1869 metais moterims su
teikta. Įkurta moterims ir specialių mokyklų.

Ir šiais klausimais J. Butler ne vien daug ir nuosekliai kal
bėjo, bet judino juos ir spaudoje. Iš žymesnių šioje srityje J. 
Butler straipsnių buvo šie: „Tautos ūkis kaip mergaičių lavini
mo profesija”. Brošiūra „Apie moterų aukštąjį išlavinimą ir . 
pareigas”, kur autorė paneigia nuomonę, kad moters veikimas 
yra ir gali būti tiktai namai. Juk daug moterų, dėsto J. Butler, 
palieka našlėmis ir daug yra visai nevedusių, kurios savarankiš
kai turi savo gyvenimą aprūpinti,o tokių 1901 m.buvo apie 4 mi
lijonus. Ji įrodinėja, kad moterys turi turėti specialybę, kad rei
kalinga aukštai išprusintų moterų, kurios pertvarkytų patį mo
ters darbo principą ir namų ruošą ištobulintų ir pastatytų į tin
kamas sąlygas. Trečias jos plunksnos darbas buvo „Moters la
vinimas ir profesija”, kur ji pabrėžia, kad namų židinys yra tik
roji moters karalystė, bet tas pats namų židinys turi platesnių 
reikalų ir jo dvasia turi prasiveržti iš grynai namų ribų į visuo
menę, turi paveikti į socialinio gyvenimo klausimus. Tiksliau 
suprastas ir įvertintas namų židinio idealas turi pakelti moters 
reikšmę. Apskritai moters uždaviniai, jeigu jiems skirtume kad 
ir tą vieną namų židinį, reikalaują išlavinto, gilaus proto.

Be savo didžiausių darbų, J. Butler davė didelį indėlį ang
lų tautos kultūrai savo raštais. Jos raštai daugiausia publicisti
nio turinio, brošiūros, atsiminimai. Autorė nagrinėja įvairius gy
venimo klausimus ir sprendžia kartais painias pasaulėžiūros bei 
filosofijos problemas. Iš jos raštų ypač pažymėtini „Pranašai ir 
pranašės” (1897 m.), kur ji kalba apie didžias asmenybes, žmo
nes, kurie susikaupę savo sielos gilumoje prisiartina prie Dievo, 
išgirsta amžinybės balsą ir mąstydami „Dievo mintis” nurodo 
pasauliui naujus tikslus, padaro naujus išradimus. Svarbus dar 
leidinys „Atsiminimai”, kur J. Butler nupasakoja savo gyvenimo 
darbus bei idėjas ir atidengia daug savo asmens bruožų. 1882 
m. išleido „Jono Fridricho Oberlino gyvenimą”. Tai biogfafija, 
kilnaus kunigo ir krašto kultūrintojo gyvenimas. 1902 m. — „At
siminimai apie Butler”. 1894 — „Moteris iš Zunddo” •— paša-
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NAMU ŽIDINYS
Namų ruošos problema1)

Šiandieną šeima jau nėra tas malonus uostas, kuriame žmo
gus po ilgų jaunystės klaidžiojimų galėtų ramiai pailsėti. Šeima - 
šiandie, kaip ir kitos visuomeninio gyvenimo institucijos, yra 
visokiausių interesų įtakoje. Todėl nenuostabu, kad ir namų 

- šeimininkės pareigos moteriai nebėra, kaip anksčiau, tvirtas, 
pastovus ir vienintelis paskyrimas, bet labai dažnai tik būtiny
bė šalia kitų darbų. Todėl ir reikia surasti būdą, kaip galima 
būtų suderinti namų šeimininkės pareigas su kitomis pareigo
mis, kaip tą darbą įdvasinti, kaip jį apvaldyti, susisteminti. Šis 
reikalas ir yra ta problema, uždavinys, kurį turime išspręsti.

Čia dėl vietos stokos negalėsme iškelti visų gilesnių iš pra
eities kylančių priežasčių, kurios sudaro šios problemos pa
grindą. Turėsime pasitenkinti konstatuodami, kad šis uždavinys

kojimai iš biblijos. 1888 m. — „Aušra" — federacijos veikimas 
ir padrąsinimai draugams. Knygose „Dievo džiaugsmas" — vy
rauja didelė pergalės mintis —- pagrindinė pasaulio idėja — gėrio 
pergalė. Atsimintinas dar 1896 m. pasirodęs „Asmeniški atsi
minimai apie kryžiaus kelius", —

J. Butler yra parašiusi dar daug kitų raštų. Visi jie para
šyti nuoširdžiu, lengvu stiliumi, persunkti gilia inteligencija ir 
humaniškumu. Visi yra skaitytini, nenustojo savo vertės dar 
ir šiandien tuo, kad duoda dvasiai tikro peno ir turi didelę do
rinančią reikšmę.

Josephina Butler mirė 1906 m. gruodžio mėn. 30 d., su
laukusi 7Tmetų amžiaus. Palaidota greta savo giminių tėviš
kės Hirtnewtono bažnytkaimio, kapinėse. Tai turėjo būti 
labai graži ir kilni mirtis. Gražiai išpildžiusi savo gyvenimo 
uždavinį, atsiekusi ir mačiusi milžiniškus" savo darbo vaisius, 
sugrįžta nuvargusi dvasia prie savo Išganytojo, į taip išsiilgtą 
amžinąją tėvynę. Dukrelė išpranašavo — turėjo būti didingas 
jųdviejų susitikimas, angelai turėjo nutilti ir su pasigėrėjimu 
į jas žiūrėti2).

9 Šiam straipsniui panaudotos mintys iš knygų: „Die neu Haushalt 
Dr. Ern. Meyer, Pr. Fr. V, Foerster'io „Auklėjimas ir auklėj imąsis" ir „Equal 
Rights" žurn.

2) Šiam rašiniui pasinaudota knyg. G. W, u. L, A. Johnson „Von 
Frauennot u. Frauenhilfe ’, II A. 1929 München.
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šiais laikais yra sunkiai išsprendžiamas ir tai beveik visuose 
visuomenės sluoksniuose. Vis tiek, ar būtų miestietė moteris 
ar sodietė, ar inteligentė, ar šiaip darbininkė, ji susiduria’šioj 
srity su nepašalinamomis kliūtimis. Vienos per dienų dienas 
pririštos prie šepečio, dulkių šluostymo ir pan., jei ir rastų lais
vesnę valandėlę, tai žiūrėk, adymui ir lopymui niekuomet ne
bus galo. Kitos, kurios priverstos uždarbiauti, dvigubai dau
giau turi darbo. Jos turi rūpintis kitų gerove, atlikdamos sa
vo pareigas įstaigoj, arba tarnaudamos kitoj šeimoj, o šalia to 
turi nepamiršti ir savo šeimos židinio. Ir taip moterys nuvar
gintos kasdieninių rūpesčių-rūpestėlių paskęsta apatijoj. Pir
mosios (miestietė, sodietė) yra šeimininkės ir tik šeimininkės 
(namų ūkio vedėjos), o antrosios (inteligentė-darbininkė ir šiaip 
darbininkė) primena galerų verges! Kur paliko žmogus, kur jo, 
tik moteriškei vienai derąs aukščiausio moteriškumo pasireiš
kimas? Jis dingo po giliu kasdieninių rūpesčių sluoksniu, ap
dengtas pilkų gyvenimo dulkių. O visą tai labai kenkia ne vien 
tik moteriai, bet ir aplink ją besigrupuojančiai šeimai ir apskri
tai visuomenei.

Daug rašoma, aiškinama, kad sunki yra moters moralinė 
padėtis, moters, paskendusios kasdieniniam darbe. Todėl ir 
svarbu pasvarstyti šį dalyką liečiančius klausimus, svarbu pa
ieškoti išėjimo iš susidėjusių aplinkybių. Moterų judėjimo va
dės ir šalininkės visur iFvisuomet kelia šios problemos etiniai- 
kultūrinę reikšmę. Ją turime'išspręsti. Tas nereiškia, kad mo
teris, nori šį namų ruošos darbą iš tingumo ar pavargimo mesti. 
Ne, šio klausimo sprendimas turi tikslą pažadinti moteris, kad 
jos ir namų ruošos srity pradėtų ieškoti, suprasti ir pažinti sa
vo dvasios ypatumus, savo, iki šiol beveik snaudžiančios as
menybės savumus. Teisingai yra pabrėžiama, kadmoterųju- 
dėjimas , yra dvasinis judėjimas.

Gal būt daugeliui atrodys keista visa tai, kas slepiasi po 
žodžiu „šeimininkavimas”, po žodžiu, kuris primena skalbimą, 
šepečius, dulkių šluostymą, rišti tai su kažkuo dvasiniu; ta
čiau taip yra ir turi būti. Ir didysis pedagogas Foerster’is tą 
tiesą patvirtina. Jis mano, jog šiandie tarp kitko ir todėl pra
dėjo visiems taip rūpėti namų ūkio (ruošos) mokslas, kad su
prasta, jog akylas ir energingas apsėjimas su materija lavina 
geriausias doros jėgas. Foerster’is čia į namų ruošą žiūri, kaip 
į dvasios auklėjimo priemonę ir tuo parodo, kad galima šiuos 
darbus surišti su dvasiniu moters gyvenimu, bet mums čia svar
biau bus iškelti kitką, būtent, kad moteris, kad ir dirbdama na
mų ruošos darbus, turi būti to darbo viešpats,' o ne vergas. 
Mums čia svarbu paieškoti, kokiu būdu moteris gali to pasiek
ti ir iš viso ar ji tą gali. Štai klausimas.
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Mes turėtume suprasti, kad čia yra svarbus dalykas, lie
čiąs apskritai gyvenimo problemą. Mes turėtume suprasti, 
kad šiandie tegalima likti arba dvasiniai nuskurdusiu padaru, 
arba tapti žmogum, moterim aukščiausia to žodžio prasme, na
riu atgimstančios žmonių bendruomenės ir naujų laikų visuome
nės tikru kūrėju. Mes, pagaliau, turime tapti laisvos tose pat 
pozicijose, kur vergavome, turime tapti savarankiškos ten, kur 
buvome priklausomos, nes tikrai laisvas yra ne tas, kas ištrūko 
iš savo jungo, o tasai, kurs jį apvaldė.

Moters išsivadavimas nereiškia sutingimą, bet laiko ir jė
gos sutaupymą svarbesniam ir sunkesniam darbui. Tolimesnis 
mūsų kovos šūkis turi būti ne kasdieniniams rūpesčiams ir 
smulkmenoms vergavimas, bet rimtas, didis, atsakomingas dar
bas. Jis nebus jungas, nes dvasinės galios išgaus iš jo vidujinio 
ir išviršinio pasitenkinimo. Darbas, kurs mūsų sielą traukė į 
prapultį, po kurio našta ji nyko, turi padėti jai pakilti. Dar
bas, kurs mūsų mylimiesiems atimdavo žmoną ir motiną, o mums 
pačioms gyvenimo džiaugsmą, turi būti apvaldytas ir padarytas 
klusniu tarnu.

Tačiau norėdamos apvaldyti tai, kas iki šiol mus valdė, tu
rime įsigyti rimto pasitikėjimo savim. Mes turime būti aiškios 
minties ir tikslios technikos menininkės, kad namų ruošos darbas 
būtų atliekamas taip, kaip kitų profesijų darbai. Namų apyvokos 
darbas yra tuo ypatingas, kad jis reikalauja, kad moters sma- 
genys visuomet mekėtų sasro dėmesį tinkamai paskirstyti įvai
riausioms sritims. Čia it^glūdi didžiausias jo sunkumas. Kiek
vienas amatas koncentruoja dirbantį į vieną dalyką: batsiuvį 
domina batas, stalių — stalas, kepėją — duona. Visi dirban- 

__ __ čiojo norai ir mintys nukreipti į vieną tikslą. Žmogus čia, kad 
ir labiausiai skubėdamas, yra susikaupęs ir nedalomas. Namų 
ruoša yra sudėtingas darbas. Tai yra tas pat, jei iš batsiuvio 
būtų reikalaujama, kad jis ne tik batus siūtų, bet ir stalą dirb
tų, ir duoną keptų, ir per visą tą laiką turėtų daugybę nuolati
nių, rimtų trukdymų. Jis tą reikalavimą tikrai pavadintų kvai
lyste ir visai teisingai pasielgtų jį atmesdamas.

Tiesiog jaudina ta begalinė daugybė smulkių ir kontrastin
gų darbų tuose namuose, kur yra vaikų. Šeimininkė ir motina 
turi mokėti taikytis prie aplinkybių ir sugebėti pasikeisti kas 
akimirką: dabar tik motina, sekančią minutę turi būti virėja ar 
slaugytoja, siuvėja ar skalbėja. Ji nė prie vieno darbo negali 
atsidėjusi pasilikti, nes vietoj vienos atliktos pareigos, randasi 
dešimt naujų. Ir tam visam niekuomet nėra galo. Dar bedirb
dama vieną kurį nors darbą, jau turi pasiruošti kitam: dabarti
nį tik rankomis dirbdama, tolimesnį jau turi protu apspręsti. Gal 
būt sekančioji minutė reikalaus iš jos būti gydytoja, ar auklėto-
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ja, ar sielos ramintoja, o gal kas sunkiausia — žmona. Žmonoj 
turi pasislėpti tas neramus skubotumas, jo vietoj: turi būti švel
numas, meilumas ir apskritai turi pasireikšti visas moters malo- 

_ ... numas ir žavingumas. Taigi, nėra moteriai nei ramybės, nei su
sikaupimo, jos būvis — amžinas dalinimasis, fejerverkas tarp 
kontrastingų pareigų ir reikalavimų čia pasireikšti protu, čia 
širdimi, Čia siela. Taip nupasakojo moters pareigas namuose 
Scheurmann’as.

Moteris, kuri tokį chaosą apvaldo, kuri jame nesudūžta," 
neprapuola, o kartu ir jos mylimieji — gali drąsiai juostis gyve
nimo menininke. Bet kad taptų tokia gyvenimo menininke, ji 
turi daug rimčiau ruoštis. Ne atskiros žinios svarbu (nors ir 
jos reikalingos) ir apskritai ne tas, kas yra dirbama, ne medžia
ga sudaro sunkenybes, bet pats ruošos darbo organizavimas, 
sisteminimas, o šis sugebėjimas glūdi prote, todėl ir svarbu tin
kamai išlavinti protą, kurs tik vienas tesugeba iškilti virš to 
baisaus, viską naikinančio diletantizmo.

Jei moteris iškils virš jo (diletantizmo), tai ji laimės tai, 
kas jai labiausiai reikalinga; pagarbą sau, o tuo pačiu ir savo 
darbui. Ji tada džiaugsis ir bus patenkinta savo darbu. Sun
kus ruošos darbas pasikeis į malonų kūrimą, kurs moteriai at
rodys taip pat vertingas, kaip ir kiti darbai ir tuo bus baigtas 
amžinas ginčas, keliamas dėl ruošos darbo svarbos.

Visuomenės ūkis pakils tik tada, kai moteris supras, kad 
jos darbas —- kūrimas apima daug platesnes sritis, kad jis išei
na iš šeimos ribų į tautos, o iš ten į viso pasaulio ūkį. Tik ta
da, kai ji supras, kad ji mažas vorelis, turi iš visų pasaulio dalių 
siūlus į gražiausius ir neatmezgamus mazgus supinti, ir kad 
kiekvieno siūlelio truktelėjimas yra jaučiamas visam audiny. 

. Moteris turi jausti, kad ji yra ne vien tik ta, kuri tautos išlaidas 
apriboja, bet ir žmogų, ūkio kūrėją savo priežiūra išaugina, nes 
tik tada ji pajus naują atsakomingumo pareigą. Toks moters 
dvasios atgijimas namų.. ruošos srity turės didelės įtakos visai 
aplinkumai ir padės be jokio vargo ūkio srity pasiekti tai, ko 
iki šiol visokiais raštais ir įvairiomis paskaitomis nebuvo galimą 
padaryti, būtent, sutvarkyti šeimos ūkį taip, kad šeima, didžiau
sia ir pagrindinė produktų vartotoja, prisidės prie tautos pra
monės augimo.

Kokiu būdu galėtų moteris tokią naują dvasios jėgą savy 
išugdyti? Toks klausimo pastatymas jau rodo, kad norima gau
ti gerą receptą, kurį naudojant viskas bematant pasikeistų taip, 
kaip pasakoj pavartojus burtų lazdelę. Kūrimo veiksmo negali
ma pamėgdžioti; jis turi savaime iš vidaus kilti. Čia galima tik 
esančias pasislėpusias kūrybos ugdymo jėgas pažadinti ir su
stiprinti, pašalinti kliūtis ir tai, kas techniška, apvaldyti.
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Taigi Čia neduosime nurodymų, tik paskatinsime į darbą, 
nes kiekvienas žmogus tik pats gali savo asmenybę išugdyti. 
Jo veikimas turi būti asmens savumams pritaikytas ir turi kitaip 
pasireikšti, negu kitų žmonių. Reikia ieškoti tokių būdų, to
kių kelių, kurie vestų ne į tikrąjį pamėgdžiojimą, bet į gyvą 
perdirbimą pagal savo būdą. Nelaukime patogių patarimų, 
prasidedančių „paimsime”. Turime atlikti savo darbą, turime 
pažadinti ir parodyti savo galvojimą, jutimą, veikimą ir išugdyti 
savo sugebėjimus. Ir tik tada, kai „galva, širdis ir rankos” per 
tikslingą darbą bus sujungtos į visumą (Pestalozzi), galėsime 
kalbėti apie kūrybinę dvasią.

Svarbiausias dalykas — auklėjimas ir auklėjimasis dar
bui. Todėl ir nepatartume technizuoti namų ruošą pagal ame
rikonišką pavyzdį. Ir apskritai nepatartume visiškai atsiduoti 
technikai iki smulkmenų. Įgyti vidujinį aktingumą, kuris ska
tintų mus prie veikimo, kūrimo, turėtų būti ruošos srity mūsų 
tikslas. Tas kelias geriausiai tinka moters prigimčiai, nes jis 
yra daug natūralesnis, negu mechaniškas mėgdžiojimas vyrų 
darbo, kurs savo vienpusišku protinimu dažnai per daug toli 
nuklysta nuo gyvo tikrojo kūrybingumo.

Originalus namų ruošos darbų iškrypimo iš natūralaus ke
lio pavyzdys yra tų darbų tvarkymas sovietų Rusijoj. Komu
nistų socialinės santvarkos kredo „kolektivizmas” pasiekė net 
šią, individualiausią iš individualiausių darbo sričių, namų ruo
šos sritį. Komunistai kolektivizuodami visą gyvenimą, kolekti- 
vizuoja ir namų ruošos darbus. „Nė viena tauta negali būti 
laisva”, pasakė Leninas, „kada pusė jos gyventojų yra paverg
ta virtuvėse. Ar nebūtų geriau, jei vietoj to, kad prie pavienių 
krosnių stovi po vieną žmogų ir verda po vienus pietus, mes tu
rėtume bendras virtuves su išmiklintu virėju? Jei vietoj at
skiro sunkaus rankų darbo prie atskiros vonios ir prie atskiros 
prosavimo lentos turėtumėm bendrą skalbyklą, aprūpintą mo
derniškomis mašinerijomis, kurias valdo išmiklintos darbininkų 
rankos? Vietoj to, kad motinos yra savo vaikų vergės per iš
tisas dienas ir naktis, ar ne geriau būtų turėti bendras auklėtu- 
ves, kur vaikus aptarnautų tam tikri žinovai, tėmytojai”. Iš 
karto ši sistęma atrodo mums gana simpatinga — laisvė. Juk 
atpalaiduok moterį nuo to rūpinimosi namais ir vaikais ir ji bus 
laisva. Visos pasaulinės profesijos bus jai atviros, visi moks
lai. Bet realizuoti šią namų ruošos sistemą, tai pašalinti iŠ vi
suomeninio, o tuo pačiu ir iš moters gyvenimo šeimą. O paša
linti iš moters gyvenimo šeimą, tai vistiek, ką atskirti ją nuo 
gyvenimo, moraliniai ją numarinti. Todėl tik Rusija, kuri pa
sistatė tikslą galutinai išnaikinti šeimą, ir gali praktikuoti tokią 
namų ruošos darbų sistemą. Mes branginame šeimą ir supran
tame jos reikšmę, todėl ieškosime čia kitų kelių.
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Pirmiausia reikia ugdyti savo jėgas nuolatiniu mąstymu 
(galvojimu) ir stebėjimu besikeičiančių aplinkybių. Stropiai ieš
koti vis naujų priemonių, Taip elgdamosios įgysime, vis dides
nį vidujinį lankstumą, kurs būdamas priešingas mūsų šiandie
niniam visuotinam sustingimui, iš anksto jau yra sąlyga tikram 
kūrybingumui. Mes kuo mažiausiai turime bijoti namų ruošos 
pagerinimo priešininkų daromų priekaištų, k. t. ,,tuščias infor
mavimas”, „negyvas schematizmąs*^ ir pan, Nes tik su tokiu 
problemai nusistatymu mes išsijudinsimeTs to vienodo sustingi-~~ ~ 
mo ir išeisime į gyvenimą, kurs yra neišsemiamas ir į formulę 
nesuvedamas.

Su aktingumu yra tampriai susijęs grožis, kurio saugoto
jos yra moterys. Mes tinkamai jam tarnausime tada, kai var
tosime tinkamus būdus, tokius, kurie atatinka mūsų vidujiniam 
„aš”. Tačiau tai nereiškia, kad moterys nieko neturi iš vyrų 
patyrimo pasimokyti. Priešingai, mes turime mokytis, bet tik 
nepamesdamos savo tikslo, savo ypatingo nusistatymo. Tik 
tada mes išvengsime daugelio klaidų, kurias vyrai dažnai pa
darydavo, kai visa vertinsime pačios.

Todėl darbo metodas yra labai svarbus dalykas, ypatin
gai ten, kur technikos išradimų (mašinų) negalima panaudoti. 
Naudojimas mašinų šiandie, nors ir labai būtų norima, dauge
liui yra tik ateities svajonė. Labai maža kas gali jas įsigyti ir 
todėl šis dalykas yra pačioj užuomazgoj. Jei ir būtų veikiama 
taip, kad mašinų technika dėl mažiau turtingų ir labiau darbais 
apkrautų visuomenės sluoksnių turėtų reikšmės, tai mes, mote
rys, turime daug anksčiau, prieš įvykimą tokių planų, pasiekti 

_____ vidujinę pertvarką per savęs auklėjimą darbui. Suprastinda-
mos namų judėjimą rūpinkimės, kad mašinos, jei jas ir turėtu
mėm, turėtų kuo mažiausiai darbo. Jei ir turėsime namuose 
visas mašinas, bet jei mūsų darbo būdas bus neplaningas ir n< 
vieningas, t. y. liks toks, kaip šiandien yra, tai maža, labai 
maža ką pelnysime. Viso pasaulio mašinos mums nepagelbės!

i „Ieško moteris išsilaisvinimo, bet ji turi ieškoti jo giliau, negu 
technikoje. Tikriausiai moteris jį ras savyje. Ir tik tada, kai 

j moteris savo vidaus gyvenimą sutvarkys ir suprastins, ir kaip 
žmogus sieks žmogiškumo, suprastės ir jos namų ruoša, ir trū- 

: kūmas techniškų ir mechaniškų priemonių, jai maža rūpės”
; (Scheumann’as). Tikėkimės, kad moters, kuri sugebės ir norės

būti kuriančia gyvenimą menininke, niekuomet namų ruošos 
darbai taip nepagramzdins, kad ji net savo žmoniškumo turėtų 

L nustoti. Reikia tik budrios dvasios, 
i V

H ’ .
. 1 • ■
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APŽVALGA
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Visuomeninis gyvenimas
Moterų reikalai Ženevoje«

Praeitam „N. Vaidilutės” numery minėjome, kad Tautų 
Sąjunga kviečia moterų organizacijų vadus į Ženevą išsitarti 
moterų klausimu.

Ir štai, atvyksta astuonių didelių organizacijų moterys-at- 
stovės ir stoja prieš tautų opiniją kovoti už moters lygybę bei 
tautiškumą.

Problema, iššaukusi moterų organizacijas Ženevon yra 
aklas diplomatų atsidavimas senoms pažiūroms, perdaug bend
rai suprasta teisė užmirštant antrąją žmonijos pusę — moteris, 
užsispyrimas sudėti į tarptautinį įstatymų kodeksą tik tokius 
įstatymus moterims, kurie jų laisvg^Varžo, tik tokius, kurie kilo 
iš klaidingo moters teisės supratimo atskirose tautose. Taip 
būti neprivalo. Lotyniškas „jus”, angliškas „law” mūsiškai 
lygu „įsakymui”, bet lieka dar tiesa, Įsakymas turi būti pa
grįstas tiesa, todėl ir įsakymų kodeksas negali turėti pagrinde 
neteisybės.

Dalyvaujančių Ženevoje moterų komitetas linki valsty
bėm sudaryti tarptautinių įsakymų kodeksą, pagrįstą teisybe.

5 Iš „Equl Rigts”

Katalikų Veiki o Centro Konferencija«
-Spalių mėn. 6—7 d. įvyko K. V. C. konferencija. Konfe

rencija svarstė svarbiuosius katalikų akcijos reikalus. Kalbėta 
Katalikų Universiteto reikalu, geresnio parapijų sutvarkymo, 
ryšium su katalikų akcija, jaunimo organizacijų reikalu ir k. 
Konferencija priėmė trylika rezoliucijų, kur tarp kitko neužmir
šo ir moterų reikalų, Priimtose, „Katalikių moterų organizavimo 

. reikalu” ir „Motinoms ir vaikams patariamųjų punktų reikalu” 
rezoliucijose, Konferencija įpareigoja K. V. C. skyrius susirūpin
ti moterų organizavimu ir patariamųjų punktų steigimu bei po
puliarinimu tos idėjos. Rezuliucijose net priemonės nurodytos 
kaip tuos uždavinius atlikti. — ——

Jaunimo auklėjimas ir organizavimas šiandie katalikams 
irgi kelia nemaža rūpesčio. Šiuo reikalu Konferencija irgi pri
ėmė rezoliucijas: Angelaičių reikalu, ir Katalikiško miesto jau
nimo reikalu. -
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Katalikiškos šeimos saugumui gręsia ruošiamas' civilinės 
metrikacijos įstatymas. Šiuo reikalu Konferencija irgi priėmė 
rezoliuciją, kuria įpareigoja visus katalikų akcijos veikėjus są- 
monintišiuo reikalu visuomenę, nurodant dėl to, norimo įvesti 
įstatymo, šeimai gresiantį pavojų,

Į Vyriausią K, V. C, Valdybą išrinkti šie asmenys; kun, 
prof. Kuraitis, prof. Dovydaitis, kun, prof. Ūsoris, kun. prof. J. 
Meškauskas, p, A. Sereikytė, Dr. Leimonas. Vyskupų konferen
cija paskyrė šiuos narius: kuri. Mielešką, kun. Sabaliauską, p. 
Z, Starkų, p. Igną Skrupskelį, p. O. Beleckienę, Dr. J. Urmaną 
ir dvasios vadu kan, P. Dogelį. Pirmininku išrinktas kun. Mie- 
ieška.

Panevėžio Vyskupijos Dekanų Konferencijos nutarimas 
civilinės metrikacijos reikalu«

Konferencija nutarė: 1) Sistematiškai sąmoninti katalikus, 
kad moterystė yra šventas sakramentas ir kad be Bažnyčios 
negalima jo tvarkyti, kad nuo civilinės moterystės kenčia vaikų 
auklėjimas, sąžiningoji pusė, ypač moteris, tautos populiacija. 
Tai daryti prie kiekvienos progos: pasikalbėjimuose su katali
kais, pamoksluose, paskaitose... 2) Sudėti specialią maldelę kal- 
bėtiną po pamokslo kartą mėnesyje. 3) Prieš adventą ir užuga- 
vas, kuomet daugiausią tuokiasi sakyti pamokslus apie katali
kišką moterystę, jos naikintoją — civilinę metrikaciją ir atkal
bėti minėtą maldelę už moterystės šventumo išlaikymą. 4) Iš
leisti paveiksliukų su ta maldele. 5) Atspausdinti populiarią 
knygelę moterystės klausimu.

4>

„Gabija”
Ž. Ų. A. stud. ateitininkės gabijietės paskutiniam prieš 

atostogas susirinkime, svarstydamos atostogų veikimo planus, 
pasistatė sau tikslu prisidėt prie katalikiškųjų organizacijų vei
kimo. Vykdydamos savo pažadus ruošė atostogų metu pavasa- 
rininkėms ir katalikėms moterims namų ruošos kursus, padėjo 
surengt vakarus bei šventes, nepamiršo ir L. K. Blaivybės dr. 
skyrių. ' ' *

Po atostogų vėl susirinko akademijon studijuoti ir dirbti 
įdėjinį darbą.

Spalių mėn. 13 d. sušaukė pirmąjį šiais mokslo metais su
sirinkimą. Susirinkime džiaugsmingai buvo priimtas naujai 
įstojusių narių būrelis. Supažindinta naujos narės su korpora
cijos įstatais, veikimu, pasidalinta įspūdžiais.

Susirinkime dalyvavo ,,N, V.” red. atstovė, ji kvietė gabi- 
jietes rašyti į ,,N. Vaidilutės” namų židinio skyrių. Dotnaviškės
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tam pritarė ir pareiškė savo nuomones, bei pageidavimus dėl 
šio skyriaus. Be to, tam darbui ofganizuoti išrinko p.p. Saka
lauskaitę ir Bubnytę.

Aptarusios kitus reikalus, sugiedojusios At-kų himną išsi
skirstė.

Dabar korporacija turi 32 senjores, 18 junjorių ir 7 filis- 
teres*.

Korporacijai vadovauja: E. Žirgulytė (pirm.), J. Ivaškevi
čiūtė (izd.) ir M. Kaunaitė sekr.).

M. K.

„Giedra”-
Smarkaus tempo ir vienų troškimų suburtos į vieną dar

nią šeimą, giedrininkės susirinkusios šio mėn. 13 d. į pirmąjį sa
vo poatostoginį susirinkimą ir išklausė Dr-vės Valdybos 
ir būrelių veikimo apyskaitas. Darbų padaryta vis tik nemaža. 
Pasirodė, kad giedrininkės mokėjo būti ten, kur jos buvo tikrai 
reikalingos. Iš pranešimų paaiškėjo, kad giedrininkės dirbo su 
pavasarininkėmis, moksleivėmis, moterimis, eucharistininkėmis, 
angelaičiais, ir su sportininkėmis. Giedrininkės žino, kad dar
bo dirva didelė. Todėl jos su giedria siela ir rimtimi vėl pasi- 
rįžo naujiems darbams.

Ateitininkų vykdomojo vajaus proga jos nutarė realizuoti 
iškeltą prof. Šalkauskio mintį: „susiprasti, susiorganizuoti, kur
ti ir kovoti”. Kovoti pradedant nuo savęs. Save nugalėjus 
nešti šviesos ir šilimos ten, kur šalta ir tamsu, tiems, kurių sie
loje niekada' nesti giedros, saulės ir žiedų.

Draugovės vadovybėn išrinkta: Z? Gogelytė (pirm.), St. 
Ramoškaitė, 0. Kuprytė, P. Vaisiauskaitė ir S, Gecevičiūtė 
Revizijos komisijon: Melaikytė, Kavaliauskaitė ir Bučytė. Šei- 
motyros būrelio pirm-kė išrinkta Kl. Jakubonytė, Pedagogių — 
Eug. Račiūnaitė, Grandinės „Trylika” -— O. Lukšytė. Kandida
čių pirm. S. Romašauskaitė.

E. B.

„Birutė”
Stud. ateitininkių Birutės Draugovė veikia vadovaujama 

M. Matulionytės. Valdybą sudaro: O. Jonkaitytė vicp., V. 
Pavasarytė sekr., Iz. Blauždžiųnaitė archiv. ir E. Litvinaitė ižd.

Baigė klausyt ir tuo iš tikrųjų narių skaičiaus išėjo 10 na
rių.

Draugovė išdirbo veikimo planą, kuriuo papildis ir pra
plės savo veikimą. .

k ■ ■
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L. K, Moterų Draugijos Socialinės Globos Fondo Valdyba/
Fondo pirmininkė p. Milčienė, kasininkė p, Vinikaitienė, 

sekretorė A. Sereikytė.
Fondo tikslas aprūpinti mergaičių globos, motinos ir vai

ko globos sekcijas ir subsidijuoti kitus draugijos labdaringus 
darbus.

„Soteria”/
Mažai žinomas vardas „Soteria”. Kas ta „Soteria”? Ta 

pasišventęs kalinių ir ligonių lankymo būrelis. Globoti ligo 
nius ir kalinius, remti juos moraliai ir materialiai, nedėkingas 
ir nelengvas darbas šių dienų visuomeninio gyvenimo sąlygose. 
Bet yra pasišventusių žmonių, studentų-čių, idealistų.

„Soterios” pirmininkė p. K. Aksomaitytė. Kiti nariai: 
Šeštokaitė, Deveikytė, Diržauskaitė, M, Grigaitytė, Lukys.

Mes labai mažai rūpinamės tais atskirtaisiais, nuteistai 
siais. Žmogus pateko į kalėjimą — vistiek kaip ir mirė. Reikia 
tik džiaugtis, kad studentų tarpe atsirado žmonių, kurie, nežiū
rėdami jokių sunkumų ir nepatogumų, išdrįso prisiartinti prie 
pasmerktojo, labai dažnai net ligi gyvos galvos, merdėti vienu
moje ir sąžinės kančiose.

„Soteria” kukli, daug nekalba, neplanuoja, o tik dirbi 
tą, ką galima šiandie padaryti, kas reikia šiandie daryti. Ji su
geba išjudinti tam darbui ir kitus žmones. Pavarčius jų darbų 
sąrašus pamatai visą eilę vardų. Visuomenininkai, pedagogai, 
dvasiškiai ir kiti ateina pasidalyti mintimis su kaliniais, laiko 
jiems paskaitas, pasakoja. Menininkai ateina paįvairinti kali
nių gyvenimą dailiaja kūryba. Kiti siunčia per „Soterios” na
rius kaliniams dovanų. „Soteria” parūpina kaliniams knygų ir 
žiurnalų iš įvairių redakcijų surankiojusi. Paskutiniu laiku „So
terios” valdyba susirūpinusi misijomis. Kauno S. D. K. Misijų 
kryžių dirba patys kaliniai. Šv. Jėzaus širdies stovylą — meno 
mokykla. Stovyla kaštuosianti 300 litų. „Soterios” nariai aplan
ko ir kitus kalėjimus, ne vien Kauno: Šiaulius, Mariampolę, Pa
nevėžį, Bajorus. Parūpina ir aniems paskaitų ir kitokių pra
mogų.

Bergždžias, žinoma, būtų tas darbas, jeigu jis neturėtų auk
lėjamosios reikšmės. Kalėjimas tiek tegali būti pateisinamas 
visuomeninėje santvarkoje, kiek jame drausmę atsveria auklėji
mas, dorinimas. Soteriečiai tą supranta ir paskutiniu laiku yra 
susirūpinę išleistu Teisingumo -Ministerijos Statutu, kuriuo ka
liniai skirstomi į tris kategorijas. Tokia drausmės palaikymo 
priemonė reikalauja iš kalėjimo administracijos daugiau pasi
ruošimo. Reikalauja įsigyti pedagogo ir psichologo gabumų, 
kad jų sprendimai būtų laisvi nuo kalinių tarpusavio intrigų 
įtakos.
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Šią vasarą kai kurie „Soterios" valdybos nariai lankėsi 
Klaipėdos kalėjimuose. Tarp jų ir mūsų esama skirtumo. So- 
teriečiai siunčia dabar klaipėdiškiams kaliniams lietuviškų kny
gų ir žurnalų.

Linkime „Soteriai" plėsti savo veikimą įtraukiant vis 
daugiau darbininkų.

Jau dvylika metų, kaip aj II erikietės turi balsavimo teisę«
f Moterys kovoti už balsavimo teisę pradėjo dar prieš civi
linį karą. Tos kovos priešaky stovėjo Miss Anthony. Bet tik 
po karo ji pradėjo energingiau organizuoti moteris kovai.

Pradžia šio judėjimo buvo tokia: 1872 metais, per Visuoti
nius krašto rinkimus Miss Anthony savo mieste Rochestery, 
kad ir prieštaraujant balsavimo klerkui, ėmė ir pabalsavo, Teis
mas ją nubaudė, bet ji pabaudos nemokėjo, o teismui pasakė, 
kad šitokiu teismo sprendimu išplėšta iš jos pagrindinė piliety
bės teisė, Ji dabar ne pilietė, bet valdinė. Svarbiausia, kad 
tas ne ją vieną liečia, bet visas moteris. Respublikoje tokių 
dalykų neturėtų būti.

Bet tik 1919 metais prezidentas Wilson’as sušaukė spe
cialų tam reikalui kongresą, kur ir pripažino moterims teisę 
balsuoti. Tai buvo devynioliktasis iš eilės priedas prie valsty
bės konstitucijos. Kai visos valstybės šį priedą ratifikavo, jis 
buvo paskelbtas konstitucijos dalimi. Tai buvo šešių dešimtų 
metų kovos vaisius,

„R“

Pirmoji Kinijos feministė.
Feminizmas Kinijoje prasidėjo pirmojo šimtm. gale po Kr. 

Jain pradžią davė Nancy Lee Swann, kuri yra pirmoji moterų 
teisių gynėja. Ji gan plačiai išvystė moterų auklėjimo sistemą, 
išgelbėjo moteris nuo kojų raišiojimo. Ji stengėsi moterį išva
duoti iš bet kokios tiek proto tiek dvasios vergijos, kuri Kinijo
je buvo giliai įleidusi šaknis. Nuostabi tos moters galia. Pre
rijose ji girdėjusi paslaptingą, užsispyrusį Kinijos šauksmą, rei
kalavimą dirbti. To balso vedama ji tapo žymi mokslininkė. 
Columbios universitetas suteikė jai Ph. Dr. titulą. Ji buvo tiri- 
nėtoja Kinijos istorinių palaikų ir dirbo visuose didžiausiuose 
pasauliniuose muzėjuose. Ji buvo ne tik kovotoja už moterų 
teises, ne tik mokslininkė, bet ir rašytoja, bet jos kūrybos pa
prastam skaitytojui nesuprasti.

Iš „Egnal Rights”.
EI. D.
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Mūsų mokyklos
Vaikelio Jėzaus Draugijos Žem, Mergaičių Amatų — Ruošos 

Mokykla.
Vaikelio Jėzaus Draugijos tikslas gelbėti našlaičius. Ilga

metis draugijos pirmininkas, Prel. Janusevičius, visu atsidėjimu 
rūpinasi našlaičiams padėti.

Maži vaikai, priešmokyklinio amžiaus, auga kartu. Jiems 
yra parūpinti darželiai ir k. Septintam forte yra „izoliatorius”, 
kur globojama psichiniai atsilikusieji vaikučiai. Jų auklėjimui 
manoma pasinaudoti naujausiais defektyvinių vaikų auklėjimo 
metodais.

Iš darželių mokyklinio amžiaus vaikai siunčiami į prie
glaudos mokyklas. Mergaitės eina į amatų-ruošos mokyklą, ku
ri turi 4 skyr., kurios bendrojo lavinimo programa lygi trijų gim
nazijos klasių programai. Mokslas išeinamas per tris metus. 
Mergaitės, šalia bendro lavinimosi mokosi: siuvimo — siuvinė
jimo, nėrimo — rankdarbių, audimo — juostų dirbimo, virimo 
—kepimo—kulinarijos; čia išvardintos darbų sritys kiekviena 
sudaro atskirą mokyklos skyrių. Du metus mokinės eina per vi
sus skyrius, kiekviename skyriuje išbūdamos po kelis mėnesius, 
o trečiais pasirenka vieną skyrių specialybei įgyti. Mokyklą la
bai sumaniai tvarko vedėja p. Aleknaitė.

/J

Baigusios mokslą mergaitės vienos eina tarnauti į šeimas, 
kitos grįžta pas tėvus, kitos vėl gauna vietas atatinkamose 
dirbtuvėse, bet kaikurios lieka vietoje ir dirba draugijos įstai
gose už atlyginimą.

Karmėlavos merg. Žemesn, Žem. Ūkio Mokykla.
Mokyklą vesti paėmė Šv. Kotrynos Seserų Kongregacija. 

Jos mano įvesti daug pagerinimų, naujų skyrių k. a. išplėsti so
dininkystę, įvesti audimo skyrių ir k. Vedėja yra p. E. Cigasaitė, 
mokytojos: p. S. Fijalkauskaitė, p. J. Katauskytė ir p. Pasla- 
vičienė.

Namų ruošos mokykla Lette-Verein Berlyne.
Šiomis dienomis p. Požėlaitė, važinėjusi į Vokietiją aplan

kė Lette-Verein namų ruošos mokyklą Berlyne.
Mokykla turi tris pagrindinius skyrius. Pirmo skyriaus 

programą išėjusios gauna tarnaitės diplomą; antro -—.šeiminin
kės — ekonomės; trečio mokytojos — namų ruošos dėstyto 
jos. Mokinės gali išeiti visus skyrius, vieną po kito paeiliui. 
Trečias skyrius turi chemijos laboratorijas ir daro maisto che-
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minės sudėties analizus. Reikia paminėti, kad šis dalykas yra 
naujas namų ruošos mokyklose.

Šalia aukščiau išvardintų skyrių mokykla turi dar, jei ga- 
b'ma taip išsireikšti, vienuolika siauresnės specialybės skyrių. 
Čia paruošia mašinystes, buhalteres, pardavėjas, vaikų darželių 
vedėjas, paprastas aukles, vaikų sanitares ir k.

Mokykla turi vaikų darželius. Užmiesty turi savo ūkį, 
kur vasarą mokinės atlieka ūkio ruošos praktikos darbus.

Panelė Poželaitė mano, kad ir Lietuvoje, ypač Kaune, bū
tų gera turėti tokią mokyklą. Nes dabar nieks nesirūpina tin
kamu tarnaičių auklių ir k. p. specialisčių paruošimu. Net to
kios draugijos, kaip šv. Zitos, kurios yra grynai tarnaičių organi
zacijos, nepasirūpina net kursų suruošti jų specialybei patobu
linti.

% ‘ f

Sportininkių kampelis
„Gražina.”

Paskutiniu laiku Lietuvos studentija labiau ima domėtis 
sportu. Mergaitės, kaip paprastai, laikosi pasyviau, taip ir šioje 
srity maža parodė iniciatyvos. Gal sakysit maža naujų rekor
dų? Ne, supratimas apie sportą gali būti dvejopas: rekordinis 
sportas ir meninis sportas. Rekordinis, kur sportininkė-as eik
voja savo fizines jėgas tikslu laimėti pirmąsias vietas, gauti do
vanas ir t. t. Sportininkė-as nekreipia dažniausia dėmesio, kad 
tai kenkia sveikatai ir grožiui. Persidirbimas silpnina organiz
mą, tą patį padaro ir rekordinis sportas todėl toks sportas mer
gaitėms yra kenksmingas, labiau negu vyrams.

Mergaitė iš prigimties yra daugiau ar mažiau menininkė. 
Ji mėgsta tai, kas suteikia jai grožio, todėl turėtų mėgti ir meni
nį sportą. Kas tas meninis sportas? Tai plastika, šokiai, laisvi 
judesiai, kur sportininkė-kas gali įnešti savo kūrybos, kurie 
mūsų kūną lavina vispusiškai. Ar mergaitei tinka būti susikū
prinusia,tokia, kurios judesiai suvaržyti. Negražu kada ji bijo per 
kambarį pereit — rausta. Tai vis pasėka neišlavinto kūno. 
Gimnazijose skirta gimnastikai kelios valandos. Ten visos gali 
pasportuoti. Bet universitete tik mėgstančios sportą stoja į 
sporto organizacijas, o tos, kur gimnazijoj bėgdavo nuo gimnas
tikos pamokų, džiaugiasi laisve. Kaip daug jos nustoja—nesu
pranta. Juk studentės daugiausia laiko- praleidžia sėdėdamos: 
paskaitos, tarnyba, susirinkimai, kinai ir t. t. Tiesa, jos gali 
sakyti sekmadienį šokam. Bet ar daug naudos mums duoda tas 
sportavimas? Prisigeriame dulkių, nuvargusios išbalusiais vei
dais grįžtame namo. Nenoriu čia peikti šokių, tai yra taip pat 
meniškojo sporto dalis, bet tik noriu pastebėti, kad jei ji būtų

• ■ i J ■ .
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kitokiose sąlygose atliekama, ne dulkėtoj salėj —būtų viskas 
tvarkoj/

Kaip aukščiau minėjau ir mūsų studentija domisi sportu. 
Tam tikslui turime Akademinį Sporto Klubą, kuris gan sėkmin
gai gyvuoja. Bet man svarbiau buvo paminėti tai, kad ir studen
tės ateitininkės, jau 1926 m, lapkričio mėn. 7 d. įsteigė Stud. 
At-kių „ G razinos” Sporto Klubą. Šiemet sukanka šešeri metai- 
Jos pasistato sau tikslu — per sportą ugdyti drąsios ir energin
gos lietuvės tipą. Veikimo principas: harmoningas kūno lavini
mas palenkiant jį žmogaus dvasios reikalams.

Pradžioj klubo veikimas buvo gyvas. Bet vėliau dėl kai 
kurių priežasčių sumenkėjo ir kurį laiką visai merdėjoJr tik per
nai, jaunųjų draugių iniciatyva, klubą pasisekė atgaivinti ir at-kų 
federacijos vyr. valdybos remiamas jis pradeda vėl gyvuoti. Spor
to mankštoms vadovauja neseniai iš užsienio grįžusi p. B. Juš
kevičiūtė. Ji dėsto naujuoju modernišku metodu. Čia Sportuo
jantis jaučia, kad jis pats kuria, o ne daro tai, ką jam parodo t. y. 
pamėgdžioja savo mokytoją.

Šiemet „Gražinos” Sporto Klubo valdybą sudaro: Šara- 
kauskaitė Ada — vadė, Kudirkaitė Vitalija sekretorė ir Star- 
kiutė Kazė-—iždininkė. Narių Klubas tūri 35.

Kviečiame visas ateitininkes studentes susidomėti sporti
niu judėjimu — kūno kultūra. Pareiškimus įstoti į klubą galima 
įmesti į At-kų S-gos vitriną arba ir tiesiai paduoti valdybos na
riams. Mankštų tvarkaraštis ir vieta paskelbta studentų skelbi
mų lentose.

Ad. Š.

Erdvėse,
Ar iš tikrųjų moteris pasiryžo visur eiti lygiomis su vyrais? 

Kai kas mano, kad taip ir pavyzdžiu nurodo lakūnes. Mes many
tume, kad šis reiškinys tiek tegalėtų tarnauti aukščiau iškeltai 
minčiai pavyzdžiu, kiek tasai oro sportas panaudojamas azar
tui. Šiaip jau prieš moterų skraidymą nieko negalima sakyti. 
Koks skirtumas, vaikščioti, plaukyti ar skraidyti. Jeigu tik tam 
yra noro, visuomet galima. Susisiekimo primonių yra įvairių, 
kuri patogesnė, tą ir panaudojame. Kitas dalykas įsivaryti į 
azartą. Azarto negalėtume pagirti tiek žemės, tiek vandens tiek 
ir oro sporto srity. Bet ištikro kaip ten su tomis lakūnėmis.

Skraidančių moterų yra. Yra net rekordisčių. Jų vardų čia 
neminėsime, tik pažymėsime, kad ir lietuvės neatsilieka. Pir
mosios pradėjo lietuvaitės amerikietės. O šiomis dienomis ir 
Lietuvoje, civilinės aviacijos lakūnės p. Ant. Liorentaitė ir p. 
Jotakaitė jau savarankiškai skraido.
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Recenzijos
Prof. K. J. Aleksa, ,,Lietuvos moteris sodietė”. (Vienos 

ankietos daviniai). Autoriaus leidinys. Kaunas, 1932 m.
Anketos daviniais autorius iškelia lietuvės sodietės gyve

nimą. Stengiasi nušviesti jos materialinį padėjimą, jos darbą, 
dvasinį turtą. Šis darbas nuoširdžiai sveikintinas, nes ši sritis 
yra visų užmiršta, o taip apverktina. Sielo^amasi dėl mūsų jau
nuomenės pakrikimo, suaugusiųjų nesąžiningumo, bet nežiūrima 
to viso prado— motinos padėties. Motinos sodietės.

Šis veikalėlis primena visuomenei, kad yra labai opus da
lykas ateinančios kartos gerovei, kuriuo taip maža tesirūpina
ma.

Visas veikalėlis susideda iš anketos ištraukų ir autoriaus 
asmeninių pastabų bei išvadų. Čia liečiami klausimai yra tokie: 
nėščios moters padėtis ūkio darbuose, gimdymo apystovos, 
mažų vaikų priežiūra, jų auklėjjimas, mergaičių paruošimas šei
myniniam gyvenimui, prietarų laikymasis, moterų darbai—lau
ke, namuose ir t. t. Žinoma, pilno sodietės vaizdo, su smulkme
nomis, neduoda. Yra tik rėmai, griaučiai. Bet kitaip ir būti ne
galėjo. Viena, kad vienintelė ankieta tokio plataus dalyko ap
rėpti negalima, antra — daugelis atsakovių parašė per siaurai, 
paviršutiniškai, nerimtai. Didesnė dalis, kaip autoriaus pažymė
ta, anketų visai negrįžo. Reikia stebėtis, kad p-lės studentės taip 
nerimtai dalyką suprato ir nemalonėjo suteikti žinių iš savo 
apylinkių. Juk tik Ž. Ū. Akadm. dalyvės šį dalyką aiškiausiai 
pažįsta, nes grynai ūkininkaitės yra ten susispietusios.

Autoriaus iškeltus klausimus negalima nutylėti, pro pirš
tus praleisti, bet reikia iškelti spaudoj, kultr. organizacijose, 
surasti būdų praktiškai čia iškeltą reikalą taisyti, nes kaip an
ketoj minima, teoretinių žinių ir dabar netrūksta.

Reikia pažymėti, kad autorius yra didis moterų prietelius 
ir ne pirmą kartą taria žodį moterų reikalų.

P. Grigaitė.
J. Verere Karu, „Alberta”. Romanas. Vertė Liudas Pavi- 

lonis. „Šaltinio” leidinys nr. 24. Mariampolė, 1932 m. 219 pusi. 
Kaina 1,50 lit.

Šiandie labai aktualus pasidarė moterystės klausimas (ka
da jis buvo neaktualus). Kartu su visos visuomenės dorove šly
ja ir šeima. Civilinė metrikacija siūloma kaip vaistas šeimos pa
krikimo ligą gydyti. Romanas „Alberta” labai vaizdžiai ir įti
kinamai parodo', kaip šie vaistai veikia. Paskaitę šias knygas 
pamatome, kokių vaisių atneša laisva moterystė. Kam rūpi šei
mos gerovė, turėtų šį romaną perskaityti.

Leidėja ir atsake redaktorė Jadvyga Laurinavičiutė 
Redaguoja J. Tverskaitė.
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