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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

11 Nr 1932 metų Lapkičio mėn. XII

J. Drungaitė.

Moterų judėjimo prasmė
„... protas vieną kartą pakėlęs maištą prieš Dievą pasikel

damas į puikybę, tuo sukėlė prieš save juslinių įgeidžių pasiprie
šinimą jo valiai”1), kitaip .sakant fizinės, mechaniškos materi
jos jėgos atsipalaidavo nuo dvasinių jėgų valdžios. Šiš dėsnis 
tinka išaiškinti ne tik kūno ir dvasios prieštaravimams, bet ir 
lyčių, tarp vyrų ir moterų pasaulio kylantiems konfliktams. 
Krikščionybė, kaip kūno ir dvasios nesutikimų, taip ir lyčių 
konfliktų, nesuskubo dar visai iš gyvenimo pašalinti. Moteris, 
nebūdama fizinės jėgos atstovė, toje lyčių kovoje daugiausia ir 
nukenčia, Tik taip galima išaiškinti vyriško pasaulio nesiskai
tymą su moterų teise.

Nepaslaptis, kad šiandie dar bijoma duoti moteriai visišką 
apsisprendimo laisvę. Ja nepasitikima.

Užmiršome viduramžiais buvusius keistus priekaištus dėl 
moterų sielos — turi moteris sielą ar ne, jei turi, tai kokia ta 
siela, koks jos tobulumo laipsnis, Baigiama išspręsti moters 
smegenų-proto klausimas — „gal būt moteris iš tikro yra pro
tingą?” Leidžiama 'ai vienur kitur pasireikšti, vieną kitą pro
fesiją užimti. Bet šalia to viso, moters padėtis šių dienų visuo
menėje tėra tik karikatūra tos padėties, kokia jai dera visuome
ninėje santvarkoje pagal jos reikšmę. Pastarąją mintį patvirti
na, toli gražu, garbės nedarą šių dienų civilizacijai visuomeni
nio gyvenimo reiškiniai. Juos sudaro įstatymais neapsaugotos 
moterų teisės, pav„ ekoneminiai moterų gyvenimo klausimai, 
ir įstatymais paneigtos moterų teisės, pav., prost, reglamenta
cija ir k. Prie to dar prisideda viešoji nuomonė, tradicijos ir

1) St, Ladygienė, ,,Dorovinis ateitininkės tipas, ,,N. Vaid." 1932 m. 
10 nr, 378 psl.

t
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Azima.
• .*■ * •

Vėjams šėlstant«

Prie kryžkelės smuikelio tamsią naktį
Aš sustosiu —
Ir vėjams šėlstant savąjį nerimastį
Dangui paaukosiu, . _
Žinau, kad dainomis vėl nusodysiu taką 
Po maldos —

*

Dainuot dainuot ir verkiant ,
Širdis nenustos,

kiti dalykai, ne visada palankūs moterų, savo egzistencijos gyni
mo srity, drąsesniems žingsniams.

Išlyginti aukščiau suminėtus ir daug dąr čia neiškeltų 
vyrų sukurto pasaulio iškrypimų moterų teisės atžvilgiu, neuž
tenka, kad moteris, pasilikdama pirmykštėje būklėje, tesirūpintų 
vien šeimos vidaus reikalais— ir savo asmenybės kultivavimu. 
Šiandie šeimai atsidūrus įvairių pašalinių interesų kryžkelėje, 
jau ir tos moterys, kurios iš principo yra nusistačiusios savo 
veikimą apriboti tik šeimos vidaus reikalų patenkinimu, yra 
priverstos susidomėti šeimą liečiančiais pašaliniais veiksniais, 
o tuo pačiu ir viešuoju gyvenimu. Dar daugiau visuomeniniais 
klausimais priverstos domėtis tos, kurios dirba profesinį darbą. 
Daugiausia — visuomenininkės. Toks domėjimasis visuomeni
niais klausimais ir reikalas juos spręsti, išplaukia natūraliu bū
du iš moters pareigų šeimoje, profesijoje ir k. Bet išėjusi į vie
šąjį gyvenimą moteris sutinka daug kliūčių tiek teisės, tiek 
tradicijų, tiek viešosios opinijos srity. Jas galima pašalinti tik 
atkakliu darbu. Čia ir paaiškėja antras, jau aukščiau išreikštas 
mūsų teigimas, kad neužtenka vien tik asmenybę išsiugdyti, 
kuri tėra tik veikimo potencijalinė, o ne aktualinę dalis.

Pilnutinė asmenybė tėra tik pilnutinio veikimo sąlyga, bet 
ne pats veikimas. Todėl šių dienų katalikių moterų judėjimas 
ir negali apsiriboti vien moters asmenybės ugdymo rūpesniais. 
Jis siekia toliau. Pereina nuo pasyvaus laikymosi prie veikimo 
Stiprėti ir tobulėti dvasia ir eiti tos dvasios nurodomais keliais, 
tai du moters katalikės pagrindiniai gyvenimo uždaviniai kartu 
ir moterų katalikių judėjimo prasmė. Moterų katalikių judėji
mo kelias, dvasios su materija kovos kelias.
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Elina Bujokailė.
Kur mano tėviškė?

Kur mano tėviškė, Tavęs aš klausiu, Dieve? 
kam gi keliai į ją taip iškraipyti?
Kurį iš jų man pasirinkt valia Tavoji lėmė, 
o gal tėvynė mano žemė ši mažytė?,.

O, pasakyk man, Dieve, kur man bėgti, 
kad greit palikus tą šešėlių, rūko zoną, 
kur visos gėlės vysta ir nėr kur žvilgsnio žvelgti, 
kad nematytum pėdsako, krauju raudono.

Čia, rodos, tik prieš keletą dienų, visai taip neseniai 
pirieji pumpurai pavasariui šypsojo, 
bet lapai krinta jau.,. Ugningų laužų vietoj — pelenai 
ir vėjai švilpia neseniai žaliuose gojuos.

Kuriam krašte, kurioj padangėj stiebias vario vartai, 
sargyba budi tik trimitais apginkluota, 
kur saulei spindint, skambant laimės varpui 
mana širdis džiaugsmingai pasijus jau amžiams išvaduota

Iz. Matusevičiūtė.

Mūsų tautos prisikėlimo Pranašas
Ant Babilono upių, ten mes 
sėdėjome ir verkėme, minėdami Siona 
Ant gluosnių, jo viduryje, 
mes pakabinome savo arfas.
Kaip gi mes giedotume
Viešpaties giesmę svetimoje šalyje?

Dovydo, Jeremijo p s L -136.

,,Pagiedokite mums Siono giesmių!” — reikalavo babilo
niečiai iš žydų tautos dainiaus. Bet izraelitai tylėjo, nepalies 
darni savo arfų, nors ir nebuvo užginta psalmes giedoti. Jie 
tik y erkė, atsimindami tėvynę ir išgriautą Jeruzalę.

Kiek amžių mūsų tauta buvo pavergta, pamiršusi savo Je
ruzalę — Vilnių? Kiek amžių mes tylėjome?

5



408

Viešpats prisimena tautas ir siunčia joms pranašų. Ga
lingasis Viešpats, — Jo rankoj visų tautų likimas, — mums at
siuntėDainiųPranašą — Maironį.

Po pusės tūkstančio metų patekėjo aušra; į tautą pra
bilo Dainius stebuklingais žodžiais, prikeldamas ją iš ilgo dva
sios miego.

Karčiai verkė Jeremijas žiūrėdamas į išgriautą Jeruzalę; 
dar karčiau pravirko Maironis matydamas ne tik garsių pilių 
griuvėsius, bet ir visos tautos dvasios griuvėsių griuvėsius. Ta
rytum, tik sau ekstazėj kalbėjo: -----

Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė!
Kaip po audrų didžių, 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

,,Miršta balsas maldos’’ Dainiaus lūpose. Kodėl? Jis ma
tė, kaip geriausi tautos sūnūs, išsižadėję tėvynės ir kalbos už
sigynę vien už geresnį duonos kąsnį tarnavo savo pavergėjams. 
Jis ieškojo vaidilų, kurie galėtų uždegti tautą ir prikelti iš miego.

Gedimino laikus
Vaidelutis garsus

t Prikeltų!., bet kur vaidelutis?
Mylėjo Dainius savo tėvynę:

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės
Kaip tavo nuliūdęs poetą!
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta?

Todėl stebuklus darė Dainiaus žodžiai lietuvio dvasioje. 
Taip dar niekas nebuvo į ją prabilęs. Sūnūs palaidūnai grįžo, ak
li praregėjo, vergai pradėjo trokšti laisvės. Tada pranašas paro
dė kitų tautų pergales.

Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto
Pavasaris eina Karpatų kalnais, 

t . . * • '
Atsiminė lietuvis, kad jis turi tėvynę, savo kalbą ir dainą. 

Suprato, kad jis turi teisių į laisvę kaip ir visos pasaulio tautos. 
O Dainius, matydamas sukilusią tautą, pranašavo galą prispau-* 
dėjams:

Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors ir pasveikint tau ir baisu.

Po to neatšaldė jau įkaitinto kraujo nei kalėjimų šaltos rū
sys, nei Sibiras. Kaliniai mirė be mažiausio skundo, ištremtieji
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žiūrėdami į besileidžiančią saulę, kur liko jų tėvynė, niūniavo 
Dainiaus posmus. Jiems nelemta buvo daugiau tėvynės išvysti, 
jų kaulus priglaudė svetima žemė, bet jų kančia prikėlė ištisas 
kovotojų eiles.

Poetas ėjo kartu su visa tauta tuos kryžiaus kelius ir ap
verkė jos golgotą.

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris,
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

• . - ' • ■ • u

Skaudžiai ir giliai jaučia mūsų Prisikėlimo Dainius ir didį 
tautos rūpesnį dėl Vilniaus. Jis pranašišku mostu nurodo mums 
kelią į pavergtą sostinę:

Kaip sielai amžinas dangus,
Kiekvienas žingsnis čia brangus,
Bet jo skundais neatsiimsi:
Tik darbo prakaitu karčiu, 
Tik kova ir keliu stačiu, 
Tiktai kad pats dvasia atgimsi.

Tik mes, ar galime mes kartu su Dainium pasakyti amžius 
kentėjusiai mūsų tautai:

Atsibuski ir kelkis, džiaukis veidu viešu
Atgimimo tau giesmę nešu."

Ar kuriame mes savo tautai šviesesnį rytojų, saulėtas die
nas? Ar mes atgimę esame dvasioje, ko taip reikalauja tautos 
gerovė? Mūsų jaunimas galvas padėjo kovose su lenkais ir 
bolševikais. Jis nepagailėjo savo brangiausio turto — gy
vybės. Tėvynė to reikalavo. Ko ji reikalauja dabar? Tik' 
darbo. Energingas darbas, kūrybinis nusiteikimas gali pateisinti 
mus prieš tuos,-kurie yra iškovoję mūsų tautai laisvę. Prieš Di
dįjį tautos Dainių, kuris, kad ir miręs, savo dvasia stiprina mus 
ir palaiko.

Maironis.
Nežadink laimingą, kai sapnuoja
Užburtas pasakas ir amžinas dausas,
Ar stygos virpančios sieloje sudainuoja,
Ar myrra kvepiančias atsimena kasas...' \
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A. Vilutytė.

Juodas krepas
Ar nežinai, ar nežinai kas mūsų languos beldžias
Ir kas takus nusėjo lapais?
O kur tik eini, kur tiktai pažiūri
Vis juodas krepas,
Jau gražios liepos žalios — nebežalios.
Aukšti klevai sausus lapus nubarsto.
Ruduo atėjo, toks rūstus, suniuręs
Ir juodą karstą atnešė, didžiulį juodą karstą.

Plačiu keliu nuėjo saulės dukterys
Ir baltą žiedą užuvožė kapas.
O kur tik eini, kur tik pasižiūri — 
Visur tik juodas krepas.

B, Buivydaitė.

Fragmentas iš romano „nr. 1“
K (Iš mokytojų ir mokinių gyvenimo).<

Aldutė su smarkiai plakančia širdimi artinosi prie moky
tojo Roberto buto. Tyliai įėjo į prieškambarį ir pirštų galais 
prisėlino prie durų. „Gal nėra namie’«*— dingtelėjo įkyri min
tis. Bet išgirdo už durų žingsnius — jis namie. Jos širdis dar 
smarkiau suskambėjo ir burnoje ūmai išdžiūvo. Čiulpė, norėda- < 
ma suvilgyti gomurį, bet seilių nebuvo. „Gali išeiti ir rasti už 
durų” — pagalvojo. Ir, kiek galėdama nusiraminusi, pabeldė į 
duris. '

— Prašom,”—-Htšitiėpė balsas iš kambario.
Aldutė atidarė duris.

' — Labas vakaras, pone mokytojau.
— Labas, prašau nusivilkti paltą.

Jis paėmė jos paltą, kepuraitę ir pakabino.
—- Dabar prašau sėstis, būsi viešnia, — parodė ranka

Aldutė atsisėdo ir nežinojo, kas sakyti.
— Tai sąsiuvinius taisysime, p. mokytojau? — susigrie

busi paklausė.
— Gerai, taisysime, — atsakė Robertas Liepa, — tikT ko 

čia skubėsime, suspėsime. Prašom pas mane pasiviešėti.

8



; '411

Ir nuėjo į kitą kambarį.
Aldutė atsisėdo patogiau ir ėmė dairytis po kambarį. Ne

tikėtai jos akys susidūrė su kitomis juodomis akimis, kurios 
žvelgė iš didelio portreto. Tai buvo paties Roberto portretas- - 
padidinta fotografija iš mokinio laikų. Jis buvo jaunesnis ir dar 
gražesnis, negu dabar. Aldutė ilgai žiūrėjo ir gėrėjosi.

—- Ar panašus? — ūmai paklausė Robertas, įeidamas į 
kambarį, ir nešdamas vazą saldainių ir apelsinų.

— Panašus, — atsakė Aldutė, — tik dar gražesnis, — at
virai pridūrė ir susigėdo.

— Prašau, — pasiūlė saldainių, pats į gretimą kėdę atsi
sėsdamas ir imdamas apelsiną.

Abu tylėjo. Aldutė valgė saldainį, o jis lupo apelsiną.
— Prašau, — pasiūlė, nuvalytą apelsiną.
— Ačiū, — norėjo paimti Aldutė gabalėlį.
— Ne, ne, — juokėsi Robertas, — visą visą, aš sau kitą 

nusilupsiu ir padavė jai į rankas.
— Kaip sekasi mokytis? — paklausė.
— Ačiū, gerai, — dvejetukų neturėsiu.
— O trejetukų daug?
— Gal, bus bent pora...
— Tai gerai. Prašau dar saldainį.
— Ačiū, užteks... Gal, pradėsime darbą?
— Kokia tamsta darbšti, argi taip čia negera?
— Gera, bet...

— Kas bet?
— Bet nesmagu... Tamsta sakei ateiti sąsiuvinių taisyti.
— Taip, ir ištaisysime.
Ir jis siekė pro Aldutę sąsiuvinio taip, kad jo plaukai pa

lietė jos smilkinį.
— Atsiprašau, — rimtai pasakė. Tai prašom šitą sąsiu

vinį — čia ištaisytas. Pagal šitą reikia ištaisyti šitie visi. Ma
tai, kokia krūva.

— Daug, — pasižiūrėjo Aldutė ir ėmėsi darbo.
— Aš tuo tarpu pasirengsiu rytdienos pamokai, — pasakė 

Robertas ir, pasinešęs kėdę į šalį, atsisėdo.
Aldutė ėmė taisyti. Pataisiusi vieną, kitą ir taisydama 

trečią, pajuto, kad ją seka juodos akys.
Ji pakėlė galvą ir pamatė, kad prieš ją ant staliuko stovi 

veidrodis ir jame juokiasi Roberto akys.
Aldutė greit nukreipė veidrodį. Robertas priėjo ir vėl 

veidrodį atitaisė, kaip buvo.
— Aš negaliu, p. mokytojau, dirbti...
— Man malonu matyti tamstą veidrodyje — žiūrėti į to

kią rimtą miną,
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Bet aš negaliu dirbti, — padėjo rankas ant kelių Aldutė,
— Taisyk, ką jau padarysi, nusileidžiu, — ir pats nusuko 

veidrodį ir nuėjo toliau,
— Aldutė jau pradėjo šeštą sąsiuvinį, kaip ūmai grįžtelė'o 

atgal, nes pajuto ji, lyg kažkas sėlina už jos nugaros, ir tikrai, 
tik nesusimušė kaktomis —- Robertas per petį žiūrėjo į jos tai
somą sąsiuvinį.

— Aš žiūriu, ar nepraleidi klaidų, — lyg pasiteisino.
—- Rodos, ne, —jau drąsiau atsakė Aldutė, — tik tamsta 

man trukdai.
— Gerai, gerai, netrukdysiu, dar padėsiu, .— ir jis pats 

atsisėdo gale stalo ir ėmė taisyti sąsiuvinius,
Kai visus sąsiuvinius ištaisė, buvo jau po 8.

— Oho, —pasakė Robertas pažiūrėjęs į laikrodį, — jau 
nebegalima mokiniams vaikščioti.

— Aš greif parbėgsiu, netoli, — aiškino Aldutė.
— Geriau aš palydėsiu.
— Nereikia, p. mokytojau...

Bet Robertas, nieko nesakydamas, paėmė skrybėlę ir kal
tu išėjo.

Naktis buvo graži ir šilta,
----Kaip smagu grynu_oru pakvėpuoti, gerai, kad išėjau, — 

kalbėjo Robertas. -— Be galo mėgstu tokias tylias, šiltas pavasa- 
rio naktis, rodos, mylimos rankos prispaudžia, apkabina ir gla
monėja.., Rodos, eitum toli toli, į tokią šalį, kur niekumet ne
vysta gėlės, kur daug saulės ir meilės.,. Bet, štai ir tamstos bu
tas, — pertraukė pats save. Ačiū už darbą, sudiev, — ir atsi
sveikinęs nuėjo,

„Kur daug saulės ir meilės” — pakartojo sau Aldutė ir 
įėjo į kiemą.

Gėlės kvepėjo ir sode, krūmuose, garsiai čiauškėjo lakš
tingala. 

0 0 0*0 0 ■ 0 0 0 0 »
Aldutė pastovėjo, kol mokytojo žingsniai nutilo ir įėjo.

— O gi tu, Pone Dievulėliau, argi be šių. laikų mokiniai!.. 
Nė dvasios šventos, nė sarmatos, — aimanavo Uršulė.

— Kas atsitiko? — paklausė Aldutė.
— Dar klausi,., nežinai? Ėgi šneka, kad už tavo galvos, . 

Negerai, negerai pasibaigs tas lakstymas „pas mokytoją”, — 
mėgdžiojo Uršulė, — „pas mokytoją, o Dievas žino, kur galvą 
trūksta”.,.

— Sakyk, kasgi atsitiko, aš nieko nesuprantu.
— Nagi, čia buvo Petrusė Giedraityčia, tai sakė, kad kaž

koks Gizevičius ar Giravičius pasikorė...
— Pasikorė, —- prašnabždėjo, baldama Aldutė.

10



Henriete Brey.

Paskutinė budėjimo naktis
Du dužiai —- nuaidėjo...
Kokia be galo ilga naktis, kai pavargusios akys žiūri be 

miego.
Sesuo Edeltruda,Šv. Kryžiaus vienuolyno viršininkė, pa

kilo nuo klaupkos. Iki šiol jinai melsdamasi budėjo. Jos guolis 
dar nepaliestas.

Bet ji nė žvilgtelėti nežvilgtelėjo į šiaudinį čiužinį. Per
daug dar buvo susijaudinus, kad galėtų atsigulti.

Mieliau jinai dar kartą nueis į tylų oratoriumą ir ten 
paskutinį kartą pabudęs ir pasimels prie vienos miegančios.

— Atratavojo, rodos... Bet sako dūksta, kažką kliedą
Aldutė, kaip stovėjo, taip ir apsisuko eiti, bet Uršulė už

stojo duris.
—- Neleisiu naktimis valkiotis. O ko tau, gal pas bernus 

— eisi,,. ’ ' ——: - :— -------- -------- _— ---- ----------
— Aš pas drauges noriu nueiti.
— Niekur neleisiu! Atvažiuos motina, ką aš, Dievuli, pa

sakysiu —- vis aš būsiu kalta...
—- Motina?
— O kaipgi manai, nesužinos. Aš pirmutinė pasakysiu, 

kad man ant sumenės nebūtų. Tegu sau žinosi, tegu moko.
— O ką gi aš padariau?
— O kas bernus vilioja? O kas paskui mokytoją zylioja... 

Manai aš neturiu nė akių, nė ausų... Visas miestas Šneka... Žiū- 
lėk man, sėdėk namie. Aš truputį bėgsiu Čia pat, skersai gat
vę, cukraus atsinešti.

Aldutė, baimės pagauta, visa virpėjo. Kojos ir rankos 
užšalo, Vargais negalais nusirengė ir atsigulė, nes žinojo^kad 
Uršulė ne cukraus nubėgo, bet pas savo kaiminką... Priseis il
gai laukti, o ji arbatos nė nenorėjo.

Galva degė. Nejau Poviliukas korėsi? Ir kodėl? Ar jis 
bijojo mokytojo, kad jo nenubaustų, ar perdaug ją mylėjo... Ir 
vėl nenorėjo tikėti, kad jis taip galėjo padaryti. Dabar ji galėtų 
nueiti pas drauges ir daugiau ką sužinoti, Uršulės nėra. Bet gal
va tokia sunki, kojos pakirstos ir šaltos, kaip ledai. 0 gal 
draugės imtų šaipytis?,. Ir kambarys nuaidėjo juoku. Aldutė 
juokėsi, juokėsi, o ašaros, kaif) žirniai, riedėjo per skruostus
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kuri jau niekada nebepabus, kurios akys niekuomet neberegės 
pavasario saulės ir gyvenimo,
— Viršininkė paliko savo celę ir nuėjo per matine šviesa ap-. 
šviestą koridorių.

Oratoriume stovi be jokių papuošalų grabas. Sesuo Edel- 
truda uždega dešinėj ir kairėj žvakes. Jų mirganti šviesa krin
ta ant balto, kaip sniegas, mirusios jaunos vienuolės veido.

Čia jau dvi dienas sesuo Edeltruda atsidėjus budėjo. Kiek
vieną laisvesnį momentą jinai tuoj čia ateidavo. Ji vos galėjo 
atsiskirti su savo dvasios kūdikiu. Todėl, kol dar ateis rytas ir 
pridengs mirusios kūną žemės apdangalu, ji budės.

Ilgai klūpojo sesuo Edeltruda tyliai susikaupusi, kaktą 
parėmusi į grabo kraštą. Paskum tyliai, kad nesutrukdytų 
šventos nakties ramybės, atsisėdo šalia mirusios.

Drėgnomis akimis žiūrėjo . į angelišką veidą. Kovos ir 
kentėjimo bruožai buvo išnykę. Laimingas ramumas ir nušvitęs 
šypsnis puošė jį.

Vienuolė pasilenkė.
Taip, šis vaikas jos širdžiai buvo visų brangiausias. Dabar 

ji matė liekną pavidalą, tokį, kaip prieš penkerius metus, kada 
ji čia klūpojo prieš altorių baltame nuotakos rūbelyje tokia ne
kalta ir meilutė, — matė ilgas, šviesaus šilko plaukų vilnis, iš 
po žirkilų nukrentančias, —Girdėjo malonų ,,Veni sponsaunear’V— 
Balsas skambėjo nežemiška laime.

— Maža šventoji, — galvojo ji tada. Ir visada jinai taip 
pagalvodavo, kada tik matydavo seserį Serafiją, nes ji, Jarsi 
angelo sparnais, vis aukštyn ir aukštyn savo dorybėse kilo, 
Kol jos meilės karštis pradegino vos permatomą apdangalą ir 
siela išsiveržė...

— Tu dabar alsuoji amžinaja šviesa. Mes gi, ak, mūsų 
laukia sunki kova. Melskis už mus, mielas vaike, taip pat ir 
už jį, kuriam tu buvai ištikima;.. Teduoda jam Aukščiausias ra
mybę ir teparodo jam tikrąjį gyvenimo kelią.

Ji išsitraukė laišką, kurį buvo gavusi šį vakarą.
Laiškas turėjo sąryšio su aukščiau įvykusiais dalykais. . 

Prieš savaitę turtingas, gerai apsirengęs nepažįstamas vyras pri
sistatė viršininkei. Vizitinėje buvo parašytas senas, kilnumu pa
garsėjęs vardas.

Svetys prašė leisti pasimatyti su seserimi Serafija. Jis 
esąs jos jaunų dienų žaidimų draugas ir norįs ją pamatyti...

Viršininkė buvo sujaudinta.
— Sesuo Serafija sunkiai serga... — neskubėdama ji atsa

kė, —■■ ir dėl to klauzūroje...
— Aš tai žinau, ponia viršininke, — atsakė svečias ir kie

tai suspaudė lūpas, kurios siaurame tamsiame veide sudarė tau-
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rų bruožą, — Penkeri metai, kaip aš nebuvau tėviškėj, ir kai 
grįžau, pirmoji mano gauta žinia buvo ta... kad toji lelija baigia 
vysti.

— Ne, nesakyk tamsta taip, bet kad: danguje jos nuostabus 
žiedas išsiskleis, —: švelniai pridūrė viršininkė.

— Aš norėčiau ją matyti, — prašė jis niūrus ir jo akyse 
sužibėjo ašaros. — Dar kartą aš noriu ją matyti, dar kartą prieš 
tai..,

Sesuo Edeltruda stovėjo nežinodama, kas daryti. Ji pa
žiūrėjo į rimtą, taurų veidą, kuriame atsispindėjo didelė kan
čia... Ir po to, išėjo ji pas silpnąją ligonę.

Nustebusios žiurėjo akys. Truputėlį nuraudo ir vėl nu- 
blyško. Paskum liūdnai nusišypsojo, tuo šypsniu, kuris šios 
žemės ilgesio nebepažįsta.

— O... vargšas. Jis toks taurus žmogus. Aš jam uždaviau 
širdį, bet Išganytojas mane šaukė. Tik jam tenorėjau priklau
syti...

Ir prispaudė ji kryželį prie nublukusių lūpų.
— Ką aš jam turiu pasakyti, mano vaike? — paklausė kiek 

lukterėjus viršininkė.—Negalima jo prašymo išklausyti. Arba?..
— Ne, ne... nieko daugiau žemiška. — Vos girdimai ji su

šnibždėjo, ,
f < ■

__— Pasakyk,,, tamsta jam šiuos žodžius: nerami mūsų šir
dis, kol atsilsės Viešpatyje... ir... — Po to tarsi įkvėpimo pa
gauta:— Pasakyk tamsta, motina, jam, kad vieną dieną jis turi 
ateitį... tada jis... pamatys mane.

Nieko nesuvokdama žiūrėjo viršininkė į mirštantį vaiką, 
bet paskum suprato,

Skausmo prislėgta nuėjo į pasikalbėjimo kambarį.
Susijaudinęs jaunasis vyras ją išklausė ir nusigrįžo. Ty

lus stovėjo prie lango. Jo pečiai trūkčiojo ir kietai sukąsti dan
tys vos besulaikė raudojimą. Išėjo,

Kiekvieną dieną jįs vėl ateidavo. ”
Ir vakar... Tada Edeltruda tylėdama nuvedė jį į oratoriu- 

mą ir paliko juos dviese.
Po valandos vyras išėjo išblyškęs, tylus, skausmo sukau

stytas. Bet vis dėlto, tarytum, nuo šios žemės kančiom atsipa- 
laidojęs. Skubiai paspaudė jis senos vienuolės ranką ir nuėjo 
į koplyčią.

Sesuo Edeltruda nusišluostė akis ir prie žvakės šviesos 
pažiūrėjo į laišką. Žodžiai šokinėjo jai prieš akis.

,,... Aš ją mylėjau. Ji. betgi nežinodama man padarė gilų 
skausmą. Ji buvo man gražiausia ir meiliausia. ■ Ji buvo man
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švenčiausia, tyriausia ir mylimiausia, viskas, ką gale’o man 
duoti ši žemė. Bet jos vaikiška širdis nepažino žemiškos mei
lės, Tik Dievui tepriklausė ši angeliška siela.,. Aš visą pasaulį 
apkeliavau, sausumas ir vandenynus ir niekur ramumo neradau. 
Žodžių betgi, kuriuos ji man atsiveikindama prieš keletą metų 
pasakė, niekada aš nepamiršiu: „Visa viskam. Nieko mirtin
ga nemirštančiai širdžiai.”

Ir dabar aš giliai jaučiu, kad mūsų širdys tol nenurims, kol 
neatsilsės Viešpatyje,,, Tai buvo jos tarti man paskutinieji žo
džiai, — jos palikimas.

Jeigu ši švelnaus būdo mergaitė galėjo, tai kodėl aš nega
lėčiau rasti drąsos ir jėgos? Kai aš atsiklaupiau prie nuotakos 
grabo,;— kaip mieganti, taip švelnutėliai ji gulėjo, — tada Vieš
pats prabilo į mano sielą.

Žemiškus norus, viltis, džiaugsmą ir skausmą nūnai aš pa
stūmiau į šalį... Prieš mano akis atsistojo kaip kokia vizija kū
dikystės dienų švenčiausi norai, — kuriuos vėliau žemės rū
pesčiai užstelbė, — norėjau kunigu atsistoti prieš Dievo altorių;

Bet ar aš tam dar tinku?
Mįslinga ir neaiški stovi prieš mane ateitis. Rytoj, kada 

jos žemišką dalį pridengs gėlės ir žemė, iškeliausiu aš iš miesto 
Vienatvėje Dievas nušvies mano kelią ir parodys savo valią. 
Pasimelsk tamsta už mane, kad aš rasčiau jėgų Viešpaties įsa-----
*B • V . * 1 1 < * 9 9kymą išpildyti...

Laiškas iš sesers Edeltrudos rankos iškrito.
• v * “I * f * v v < *taip, as pasimelsiu uz ieškanti ji Viešpaties, uz nesanti

naštą. Atsimink ir tu jį, palaimintoji, kad jam skausmas ir nak
tis pražystų amžinąja šviesa.

Melsdamos sėdėjo valandą po valandos. Gėlės kvepėjo, 
žvakės spragėjo, naikinamos tyros liepsnos. Mėlyna naktis 
žvelgė vidun savo tūkstančiais šviesių akių.

Pagaliau žvaigždės išblėso ir ant sesers Edeltrudos išvar
gusių akių nusileido sunkios blakstienos.

Išsigandus krūptelėjo, kai varpelis pašaukė koplyčion. 
Žvakės buvo užgesusios, bet pirmutinis rytmečio spindulėlis 
glostė jauną mirusios veidą, taip, kad jis pražydo, kaip gyveni
mo ir šviesos triumfas.

Vertė Ant. Ž a g r a k a 1 i e n ė.
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M. Krupavičius.

Civilinės sutuoktuvės
L Civilinių sutuoktuvių sąvoka ir rūšys, 

' • . i . . ■ .

Civilinių sutuoktuvių šalininkai jas taip aptaria: MCivili
nės sutuoktuvės yra valstybės įkurta institucija, kurios esmė 
yra tokia, kad du skirtinos lyties asmens įstatymo nurodytu bū
du pareiškia valstybės specialiai tam reikalui deleguotam val
dininkui savo griežtą ir nepalaužiamą valią gyventi tarpusavy 
moterystės santykiuos. Tie santykiai tik tiek valstybei teisėti, 
o tuo būdu sužadėtiniai tik tiek valstybės bus pripažinti susituo
kusiais ir tik tiek galės naudotis sutuoktuvių teisėmis ir parei
gomis, kiek sutuoktuvėse bus pilnai prisilaikę valstybės nusta
tytų reikalavimų.”1) Trumpiau civilines sutuoktuves galima taip 
aptarti: ,,Tai yra moderniškosios valstybės teisės institucija, 
paremta moterystės, kaip gryno kontrakto, teori a,' kuria pasi
rėmusi valstybė ima į savo rankas moterystės įstatymų leidimą 
ir teisimą ir aptaria bei nustato sutuoktuvių formą”.2)

Taip aptartos sutuoktuyės gali būti suprantamos o b j e k- 
t y v i a i ar subjektyvia i.__ Q b j e k t y v i n e prasme
civilinės sutuoktuvės yra valstybės išleistų įstatymų rinkinys 
savo piliečių asmeniškiems moterystės santykiams sunormuoti. 
Civilinių sutuoktuvių esminis bruožas yra tas, kad tai yra gry
nai valstybės teisinė institucija. Valstybė čia nustato sutuoktu
vėms sukurti ir nutraukti formą ir sąlygas, ir normuoja iš to se
kančias kontragentams teises ir pareigas. Tačiau čia reikalinga 
pažymėti, kad į civilinių sutuoktuvių sąvokos esmę įeina tik 
asmeniškų, o ne turtų santykių normavimas. Turtų santykius 
valstybė turi teisės normuoti net bažnytinėse sutuoktuvėse, nė 
kiek neįžeisdama jų sakramentalinio charakterio. Nei nesuardo- 
mybė, nei vieningumas nėra civilinių sutuoktuvių esminiai veik
sniai. Nors tokios sutuoktuvės kuriamos kaip pastovi ir neter
minuota sąjunga, tačiau įstatymų leidėjas numato eventualinę 
jos suardomybę. Civilinės sutuoktuvės yra monogamiškoji są
junga, tačiau niekas nekliudo, kad valstybė, nei pozityvinių 
Dievo, nei prigimties įstatymų nepripažįstanti, ne legalizuotų 
ir poligamijos.3)

U B. Birencweig. O malzienstwie cyvilnem. Krakow. 1901 m. 42 p
2) Lingg. Die Civilehe vom- Standpunkt des Rechts. 69 p.
3) Dr. J. Holweck. Das Civileherecht des Bürglichen Gesetzbuchs.

Mainz. 1900 m. s. 1. %
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S u b j e H t y v i n e prasme civilinės sutuoktuvės yra 
moterystės sąjunga vyro ir moters sukurta, valstybės įstatymų 
nurodyta tvarka pas valstybės valdininką. Čia yra reikalingi 
du veiksniai: pirmas — sutuoktuvių kontraktas turi būti suda
rytas valstybės įstatymų nustatyta tvarka, ir antras —- jis turi 
būti sudarytas valstybės įgaliotojo valdininko akivaizdoje. Jei 
vieno šių dviejų veiksnių nėra, sutuoktuvės tikroj žodžio pras
mėj nėra civilinės,. Tad nebus civilinės sutuoktuvės, jei jos 
yra sukurtos valstybės įstatymų pagrindais, bet Bažnyčios aki
vaizdoje, arba, jei' jų sukūrimas atatinka visiems Bažnyčios rei
kalavimams, bet sukuriamos valstybės^ valdininko “akivaizdoje J) 
Civilinėms sutuoktuvėms sukurti paprastai pakanka kontragen- 
tų valios konstatavimo,2) bet kaikurių valstybių įstatymai dar 
reikalauja asistuojančio valdininko konstatavimo, kad šios su
tuoktuvės yra teisėtai sukurtos.3)

Jau iš to bendro civilinių sutuoktuvių aptarimo matyti, 
kad jos visiškai nepaiso katalikų Bažnyčios įstatymų, nors kai
kurių valstybių įstatymų pažymima, kad savo nuostatais jie ne- 
amną įžeisti kanoniškosios teisės.4)

Valstybių įstatymuose randama trys civilinių sutuoktu
vių tipai:■ privalomosios, fakultatyvinės ir i š- 
reikalo,

P r i v a 1 o m o s arba saistomosios civylinės su- 
iuoktuvės būna tuomet, kai valstybė pripažįsta teisėtomis tik 
tokias sutuoktuves, kurios yra sukurtos tik valstybės įstatymų 
nustatyta tvarka ir valstybės deleguoto tam reikalui valdininko 
akivaizdoje. O ar bažnytinės sutuoktuvės bendrai įvyks, ar ir 
visai neįvyks, ar bus atliekamos prieš ar po civilinių sutuoktu
vių valstybėms yra dažniausia abejingas dalykas, nors dažnai 
reikalaujama, kad pirmiau būtų atliekamas civilinis susituoki
mas.

Fakult alyvinės arba pasirinktinės civilinės 
sutuoktuvės būna tuomet, kai valstybė palieka teisę savo pilie- 
čiam& laisvai pasirinkti sutuoktuvėms vietą bažnyčioje ar val
stybės įstaigoje. Jei sutuoktuvės įvyksta savo religijos bažny
čioje pas savąjį kunigą, tai kunigas tuomet laikomas valstybės 
valdininku, reikiamu toms funkcijoms atlikti. Vienur ar kitur 
jos bus sukurtos, valstybės laikomos lygiai teisėtomis. Tad kiek
vienas pilietis, jei tik nėra iš valstybės įstatymų pusės kliūčių, 
gali tuoktis sulig savo noru bažnyčioj ar valstybės įstaiggoį. 

■ I II —   II ■    -----  _ . --- - - - v
U Codex Juris Canonici, 1908 an.
2) Vokiečių civilinis kodeksas. 1317, 1319, 1324 §§. <

l

3) Napoleono kodeksas, 75 §.
Vokiečių civilinis kodeksas. 1588 §.
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Civilinės sutuoktuvės iš reikalo yra dviejų rūšių: 
ä b s o 1 i u t i n ė s ir reliatyvinė s, Absoliuti nes yra 
tuomet, kai valstybė, pripažįstanti bažnytinių sutuoktuvių formą 
privaloma, leidžia tuoktis pas valstybės valdininką valstybės 
įstatymų nustatytu būdu tiems asmenims, kurie dėl bet kurios 
kanoniškos kliūties, kurios valstybė nepripažįsta, bažnyčioj susi
tuokti negali. Reliatyvinės gi yra tuomet, kai jas suku
ria žmonės, nepriklausą jokiai religinei valstybės pripažįstamai 
sąjungai, kurie neturėdami savo bažnyčios nei kunigo turi tuok
tis tik valstybės įstaigoj.

.11, Kritiškas civilinių sutuoktuvių įvertinimas.
Katalikų Bažnyčia nepripažįsta ir atmeta civilines sutuok

tuves kaipo tokias, reiškia ir visas jų rūšis. Šių paskutiniųjų at
metimas gali skirtis tik laipsniu,1)

Švelniausia yra vertinamos civilinės sutuoktuvės iš rei
kalo reliatyvinės, nes pats gyvenimas verčia valstybę 
jas įvesdint. Žymiausi katalikų teologai ir kanonistai, kaip 
S a n c h e z, S u a r e z, S c h m ai z g r u e be r , Alfonsas 
L i g u o r i, G a s p a r r i pripažįsta, kad valstybė gali leisti mo
terystės įstatymus nekrikštitiems, kurie turės teisinės galios są- 
žinės, Dievo ir žmonių atžvilgiu, su viena tačiau sąlyga, kad tie 
įstatymai atsižiūrėtų pozityvinių Dievo ir prigimtųjų teisių. Bet 
mūsų laikais yra nemaža krikštytų žmonių, kurie nenori pri
klausyti jokiai valstybės pripažįstamai religinei sąjungai arba 
bažnyčiai. Tai yra taip vadinami bedieviai arba bereliginiai. 
Čia, kaip pamatysime vėliau, Katalikų Bažnyčia toleruoja, kad 
valstybė tam tikromis sąlygomis reguliuotų jų sutuoktuvių ne 
tik grynai civilines pasėkas, bet ir jų ryšio teisėtumą.2)

Visai kitaip yra vertinamos civilinės sutuoktuvės iš rei
kalo absoliutinės. Absoliutinėmis jas galima vadinti 
nebent tik dėl to, kad yra absoliutiniai nereikalingos. Juk visai 
aišku ir suprantama, kad valstybė nieko negali pelnyti pataikau
dama ir palengvindama tuoktis, piktindama katalikiškąją visuo
menę, tai užsispyrėlių saujelei, kuri atsisako Bažnyčios klau
syti. Toks valstybės elgesys yra religinio autoriteto niekinimas 
ir silpninimas. O ar religinio autoriteto niekinimas nėra visų 
kitų, reiškia ir valstybinio, autoritetų silpninimas ir griovimas? 
Ar pagaliau valstybė turi pareigos savo piliečiams sudaryti susi
tuokimo galimybes? Kodėl ji nepadeda susikurti šeimas tiems, 
kurie dėl savo neturto negali to padaryti? Kodėl ji ima savo glo-

’)Dr, J. Schnitzer, Katolisches Eherecht, Freiburg in Breisgau, 1898 m 
65 p,

2) Holwck. ap. cit, 39-42.
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bon tik riaušininką, Bažnyčios priešą, kuris nenori pašalinti iš 
savo kelionės į moterystę bažnyčios statomas kliūtis? Argi re
ligija valstybei tiek mažai reikštų, kad ji visa galėtų patenkinti, 
tik ne religijos reikalavimus? Dėl to, šios rūšies civylines su
tuoktuves atmeta ne tik katalikai, bet ir protestantai,1)

Dar kiečiau yra vertinamos civilinės sutuoktuvės fakul
tatyvinės. Jos yra iš kalno atmetamos dėl to, kad bažnyti
nė vyriausybė jose figūruoja ne Bažnyčios, bet valstybės įgalio
ta. Ir tuo būdu čia sutuoktuvių nustatytoja ir normuotoja yra 
ne Bažnyčia, bet valstybė, o tai yra priešinga pagrindinei ir Iš
imtinai Bažnyčios teisei į katalikiškąsias sutuoktuves. Be to, 
civilinės fakultatyvinės sutuoktuvės statomos lygiomis su bažny
tinėmis sutuoktuvėmis, jos palengvina bažnytinių sutuoktuvių 
paniekinime^ ir konkretiškai, subjektyviškai jos gali būti teikia
mos tik sąmoningai ir laisva valia mindžiojant ir laužant Dievo 
ir Bažnyčios įstatymus. Tačiau, abstraktiškai, objektyviškai . 
imamos šios sutuoktuvės yra mažiau blogos, negu privalomosios 
civilinės sutuoktuvės, nes nors bažnytinės sutuoktuvės ir sta
tomos lygiomis su civilinėmis, bet vis dėl to joms dar pripažįsta
ma kai kuri vertė ir galia. Kiečiausia vertinamos yra p r i v a- 
lomosios civilinės sutuoktuvės, nes jos ne tik nepripažįsta

— bažnytinių sutuoktuvių, bet dažnai jas stačiai atmeta, atima iš
— jų vertę valstybinės teisės akivaizdoje, dar daugiau, -jas—trak?-----
tuoja kaipo konkubinatą.

Po tų bendrų pastabų pereisim prie detališko pagrindimo 
kodėl katalikai kovoja ir privalo kovot su civilinių sutuoktu
vių institucija. Bus kalbama ne apie tą ar kitą civilinių sutuok
tuvių rūšį, bet apskritai apie civilines sutuoktuves kaip tokias 
subjektyvine prasme. O kadangi sutuoktuvės yra natūralinis 
postulatas individui apskritai ir žmonijos visuomeninio gyveni
mo pamatas, tad kritiškai vertinant civylines sutuoktuves, rei
kalinga į jas pažvelgti visais atžvilgiais: valstybės, šeimos, indi
vido ir religijos, nes tik tada jų vertė bus geriau nušviesta ir 
suprantama.

1. Civilinės sutuoktuvės yra kenksmingos visuomenei, o 
ypač valstybei«

Civilinės sutuoktuvės visuomenės gerovei yra labai pra
gaištingos, nes jos atskiria B ž n y č i ą n u o valstybės 
toj srity, kur liečiama patys visuomeninio ir valstybinio gyveni
mo pamatai, būtent moterystės srity.

Šis laikinis valstybės tikslas* turi būti subordinuotas amži
najam Bažnyčios tikslui, todėl negali būti išskirtos ir tos dvi vi
suomenės, valdžios—Bažnyčia ir valstybė. Tik jų darnus bendra

U Friedberg Emil, Das Recht der Eheschliessung;Leipzig. 1855 m. 761 p.
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darbiavimas gąli suteikti žmonijai tikrą laimę. Jeigu tas atski
limas prasidės nuo šaltinio, kuris valstybei ir Bažnyčiai tiekia 
narių ir piliečių, nuo santykio, kuriam nieks negali prilygti savo 
reikšme ir svarba žmonių giminei, tuomet tas baisus ir prigim
čiai priešingas vienlytės moterystės institucijos perkirtimas į dvi 
dali negali pasilikti be labai skaudžių ir apverktinų pasėkų 
žmonijai. Atskirimas Bažnyčios nuo valstybės moterystės srity 
nepašalins esamų ar kylančių konfliktų tarp abiejų valdžių, 
kaip jų nepašalina kitose srityse. Atvirkščiai, ir privalomosios 
ir fakultatyvinės civilinės sutuoktuvės, jei tik sutuoktuvių rei
kalams teismai pasilieka valstybės rankose, gimdo naujų ir nau
jų konfliktų, ypatingai katalikų Bažnyčios atžvilgiu. Tik prisi
minkim civilinius divorsus, suteikimą teisės civiliniai išskir
tiems vėl tuoktis ir tt. Tie konfliktai nesitenkina tik viena šei
ma, be noro į juos įsitraukia ir kitos šeimos, įvairiais ryšiais su 
ja surištos; tuo būdu nesantaika įvedama į valsčių, apskritį, vi
suomenę ir valstybę. Užnuodintas šaltinis negali sveiko ir gai
vinančio vandens tiekti upėms ir upeliams; sutrūkę pamatai ne
išlaiko ilgai rūmų. Šeimyninėms kovoms eikvojamos jėgos ir ga
bumai galėtų būti sunaudoti kitiems naudingesniems ir kilnes
niems tikslams—pozitiviam darbui, kelti kultūrai, visuomenės 
gerovei. Tuo būdu civilinių sutuoktuvių įvedimas arba atskiri- 
mas Bažnyčios nuo valstybės moterystės srity kasa duobę visai 
mūsų laikų kultūrai ir civilizacijai, sukelia fermento ir nesantai
kos ugnį visuomenėj, o vis tai neina visuomenės gerovės svei
katai.

Civilinės sutuoktuvės aukščiausiame laipsny silpnina val
stybę. ,,Du stebuklai stebina mane šioj žemėj, rašo B o u- 
g a u d. Pirmas — tai sala vidury okeano; įsiutusios bangos 
puola ją iš visų pusių, prisiartinusios sustoja, šoka piestu, stau
gia ir išsiskirsto visuomet laiku, kad jos nepaskandintų. Antras 
— tai valstybė žmonių aistrų vidury; aistros turtuolių, aistros 
pavargėlių-beduonių, aistros valdomųjų ir valdančiųjų; puikybė, 
pavydas, ambicija, prabanga, godumas, blogybės bangos, ban
gos purvinos ir dvokiančios puola, šoka, putoja — ir staiga nu
rimsta ir pasitraukia. Dėl ko? Nes yra Dievas, kuris gyvena 
žmonių širdyse, kuris dangiškomis viltimis nuramina jų aistras, 
švelnina skausmus, o žmogaus sielos revoliucijų kely pastato 
smėlio grūdą, į kurį jos sudūžta. Huc usquevenies et 
non proced es amplius. — Ligi čia eisi ir toliau nenu
žengsi1). Tačiau, jei tas Dievas gujamas iš šeimų civilinėmis 
moterystėmis, kas Jį vesdins į jaunosios kartos širdis, kas ją 
mokys, kokiais jie turės būti valstybės piliečiais? Nes stebėtina

*) Bougaud, Wiara i newiara. 42 p.
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yra mūsų katalikų religija! Jos tikslas —- gyvenimas anapus, 
grabo, amžinoji laimė, o tačiau, kiek ji gera padaro šiam že
miškam gyvenimui^ kaip ji rūpinasi šia žmonių gerove. Šia pro
ga piršte peršasi šie gražūs Š v. A u g u s t i n o -žodžiai: Tegu 
duoda tie, kurie tvirtina, būk Kristaus mokslas esąs kenksmin
gas respublikai, rašo jis, kariuomenę sudarytą iš tokių karių, 
kokiais jiems liepia būti Kristaus mokslas, tegu duoda tokiij 
valdininkų, tokių tėvų, tokių žmonų, tokių vyrų,_ tokių vaikų, 
tokių savininkų, tokių darbininkų, tokių valdovų, tokių teisėjų, 
pagaliau tokių mokesčių mokėtojų ir mokesčių rinkėjų, kokiais 
jiems liepia būti krikščioniškasai mokslas ir tegu jie tuomet 
turės drąsos pasakyti, kad jis yra respublikai kenksmingas; jie 
tuomet nesvyruodami pasakys, kad Kristaus mokslas yra vie
natinis respublikos išganymas”1). Į tą krikščioniškąjį mokslą, 
religiją, pirmiausia taiko savo šoviniais civilinės sutuoktuvės, 
ir dėlto pirmose jų gynėjų eilėse stovi aršiausi katalikų Bažny
čios priešai2), o paskui religiniai abejingi žmonės. Jei atsiran
da ir katalikų tarpe civilinių sutuoktuvių šalininkų, tai tik pa
sodo jų protavimo paviršutiniškumą ir nesugebėjimą suprasti 
nei dalyko esmės, nei visų tos rūšies sutuoktuvių pasėkų. Kiek
vienas giliau mąstantis, rimtai susirūpinęs žmonijos gerove ir 
blaiviau žiūrintis į ateitį žmogus lengvai pastebės, kad civili
nės sutuoktuvės, taikydamos į skaudžiąją Katalikų Bažnyčios 
vietą, taiko kartu į tai, kas sudaro valstybės pagrindą ir svar
biausią jos jėgą, taiko į pačią valstybės širdį ir išduoda ją žmo
nių aistrų malonei ar nemalonei.

Kiek civilinės sutuoktuvės kenkia valstybei, leisim žodį 
tarti žinomiems valstybės ir mokslo vyrams nekatalikams.

Kai praeitojo amžiaus paskutįniu dešimtmečiu Jungti
nėse Šiaur. Amerikos valstijose civilinės sutuoktuvės su savo 
būtina pasėka divorsu privedė prie to, kad šeimos iširimas tapo 
tame krašte kasdieninis atsitikimas, valstybės sekretorius Mr. 
P h e 1 p s pasiryžo ištirti divorsų klausimą ir jų istoriją pasku
tiniais metais. Tyrinėjimai parodė, kad 1890 m. veikė 3000 tei
smų divorsų byloms spręsti, kad nuo 1870 ligi 1890 m, buvo 
teismų panaikinta — divorsuota 328.716 šeimų; kad 1889 m 
divorsuota 25.000 šeimų, o 18.90 m. — 35.000. Konstatuota trys 
faktai: kad į tas valstijas, kur lengviau gauti divorsas, labai 
skverbiasi tie, kurie nori nusikratyti savo žmona ar vyru; kad 
*7io ar net 98/ioo divorsų išviso skaičiaus įvyko ne dėl to, kad 
būtų buvusios šeimos nelaimingos, ar nesugyvenamos, bet kad

1) Ep. ad, Marcellinum. Cit, Biilat, Op, cit;
-) Tai patvirtina ir Lietuvos gyvenimo pavyzdžiai, 

tūros’ kongresai. Žiūr. š, m. „Ryto” lapkr. m. 3 d, nr,
pav. kad ir „Kul*
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vyras norėjo turėt kitą žmoną, ar žmona kitą vyrą; kad teisi
nės divorsų priežastys yra tiek elastiškos, jog nėra šeimos, kuri 
negalėtų būti išskirta - divorsuota. Tų faktų akivaizdoje, daro 
išvadą Mr. P h e 1 p s, kad ta civilinių sutuoktuvių užtraukta 
valstybei nelaimė būtų pašalinta, būtinai reikalinga panaikinti 
divorsus, arba kitaip pasakius, įvesdinti absoliutinai nesuardo- 
mas moterystes”,1)

Mr. Phėlpsas divorsų reikalu atsiklausė ir žinomo, drąsaus 
ir nenuilstamo laisvės gynėjo Gladstono, Jis atsakė taip: ,,Gy
venu jau arti 60 metų anglų gyvenimo centre, prieš tą laiką ir 
jo pradžioje Anglijoj galima buvo gauti divorsas, bet tai labai 
daug kainavo, Divorsas buvo retas dalykas; vienas—antras į me
tus. 1857 m. divorsai palengvinta, Nuo to laiko šeimos moralu
mas n u o 1 a to s krinta. Tą moralumo kritimą konstatuoja žmo
nės, kurie žinomi yra savo pastabumu ir visuomenės reikalų ži
nojimu, bet kurie kitaip vertina divorsus, negu aš. Mano asme
niškas įsitikinimas, kad visuomenės moralumo kritimo priežas
tis, žymiausioj daly glūdi sutuoktuvių įstatymo pakeitime".2)

Prancūzų filosofas ir pozitivizmo tėvas Augustas C o m t a s 
sako: ,,Reikalinga pripažinti, kad daugeliui mūsų laikų žmonių 
didysis moterystės nesuardomybės principas turi iš esmės tik tą 
vienatinę juodą dėmę, kad jį iškilmingai pašventino katalikybė. 
Kad ne tas katalikybės nemėgimas dauguma kilniai mąstančių 
žmonių lengvai suprastų, kad divorsas yra pirmas žingsnisj'vp7 
sišką moterystės panaikinimą”.2)

Lygiai taip pat divorsus vertina visa eilė garsių įvairių ti
kybų ir politinių pažiūrų žmonių pradedant žydų P a 1 a c o ir 
baigiant popiežium Pijum XI.

Istorija mums sako, kad civilinės sutuoktuvės su divorsais 
buvo dorovės kritimo tautoje pasėka, bet ta pati istorija mums 
sako, kad įvedus civilines sutuoktuves su divorsäis jos taps dar 
didesnio dorovinio nusmukime priežastimi. Ką laimi valstybė iš 
savo piliečių dorovės sunykimo mums yra žinoma ne tik iš isto
rijos, bet ir iš mūsų pačių patyrimo. Nes mūsų gyvenamasai 
laikas yra labai turtingas argumentas tam klausimui.

Civilinės sutuoktuvės įžeidžia valstybės paritetiškumą ka
talikų atžvilgiu« Mūsų laikų valstybių įstatimdavystės dažniau
sia laiko neutralumą visų religijų atžvilgiu ir jas visas lygiai sau
goja. Tai yra kaip ir laiko dvasiai nusilenkimas. Tuo būdu 
saugojami kultai vienodai valstybių įstatymų traktuojami, o jų 
išpažinėjai naudojasi lygiomis politinėmis ir pilietinėmis teisė
mis. Valstybės pripažintų religinių organizacijų politinė lygybė

Huhn. Die neuere Geschichte der Ehescheidung. München, 1890, 
14-15 p.

2)Huhn. Op. cit, 18 p.
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ir jų pozityvinė apsauga iš valstybės pusės sudaro paritetiškūmo 
esmę, „Kur tad norima teisiniai sutvarkyti klausimus, priklauso
mus nuo įvairių konfesijų religinių įsitikinimų, parite tiško ji val
stybė, norėdama išlaikyti savo poziciją, turi juos išspręsti konfe
siniai, Vienodas jų sutvarkymas įžeidžia vieną, eventualiniai vi
sas kofesijas,”1) Nes arba valstybė priima vienos konfesijos mo
terystės įstatymus, arba joms visoms duoda savo įstatymus. Pir
mam atvejuj, kaip pav, Vokietijoj, kur principe priimta protes
tantų moterystės įstatymai, valstybė turi su savim bent vieną 
konfesiją, antram gi —- visas be išimties prieš save. Čia nieko 
nepadės jokie valstybės sukti užtikrinimai,kad ji nedraudžianti 
katalikams praktikuoti savo bažnytinę moterystės teisę ir kad 
ji leidžianti Bažnyčiai moterystę normuoti savo teisiniais parė
dymais. 1873 m. gruodžio m. 17 d. Prūsų seimo posėdy ministeris 
Falkas tą klausimą gvildendamas taip pasakė: „Kas kliudo 
tam, kas bažnytines sutuoktuves laiko kažkokiu esminiu daly
ku, ir toliau jas tokiu dalyku laikyti? Kas jam kliudo sąžinėj 
vertinti tą aktą, kurį atliks pas civilinį valdininką, tik kaipo 
sutuoktuvių sutartį, o susituokus bažnyčioje jaustis tikru vyru 
ar žmona”? „Pats įstatymas, Jis jį verčia jaustis susituokusiu, jis 
jį verčia bendrai gyventi, pildyti moterystės uždėtas pareigas ir 
visa tai, ko moterystė reikalauja dar prieš bažnytines sutuok
tuves, Ką padės katalikui civilinės sutuoktuvės laikyti nieku, 
o bažiiy ti nė s v is aku o?~ Prtvalomasi& įstatymas apie_taL nekalba. 
atvirkščiai, jis kalba visai apie ką kitą. Pagaliau, galėtų valsty
bės įstatymų įžeistasis asmuo, laikyti save vidiniai neįžeis
tu, bet tai permaža paguoda. Atjaučia tai ir karštas civilinių 
sutuoktuvių gynėjas O e tt inge n a s ir taip kalba: „Jeigu tai 
(ką tvirtina Falkas) būtų tikrai tiesa, tai reikėtų pasirūpinti, 
kad atatinkamų įstatymų forma nekeltų abejonės, kad moterys
tė yra tikrai ir realiai sukurta”. „Vieton reikalavimo tuoktis ci
vilinio valdininko akivaeizdoje, reikėtų reikalauti tik teisiniai 
pranešti apie įvykusias sutuoktuves. Su tuo galėtų sutikti ir 
katalikai”.2) ’

Be to, civlinių sutuoktuvių įvezdinimui Lietuvoje prieši
nasi konstitucija ir konkordatas.

2. Civilinės sutuoktuvės silpnina ir ardo šeimą,
Civilinės sutuoktuvės pakerta šeimą? kaipo krikščioniško

sios kultūros platintoją. Kiekvienas žino, kad, katalikiškoji šei
ma yra tasai gyvasai narvelis, iš kurio auga doroviškai sveikos 
kartos, krikščioniškosios valstybės parama, kad toj katalikiškoj 
šeimoj diegiama mintis, krikščioniškoji idėja taip vaisinga visuo-

1) Hollweck. Op. cit. 67 p.
-) Ten pat.
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meniniais, labdaringais, kultūriniais darbais, Kiekvienas žino, 
kad tų idėjų visuma, kad ir netobulai realizuota, gimdo tą kul
tūrą, kuria mes šiandien kvėpuojame ir kuria taip dižiuojamės. 
Ir jei Europa yra tai, kas-yrartai tik krikščionybės dėka, dėka 
krikščioniškųjų šeimų, kurios tą krikščioniškąją atmosferą palai
ko ir platina. Kol bus krikščionybė ir krikščioniškos šeimos, tol 
Europos ir katalikų ir krikščionių tautų kultūrinė persvara trium
fuos. Bet krikščionybė ir krikščioniškoji šeima atkakliai atakuo
jama skaitlingų priešų. Didžiausias pavojus jiems graso iš civili
nių sutuoktuvių pusės. Pradžioj tos sutuoktuvės kels tam tikrą 
pasišlykštėjimą, visuomenė, ypač katlikiškoji, pradžioj jų atžvil
giu bus nusiteikusi nedraugingai, paskui, po metų eilės, abejin
gai, o galų gale, joms išsiplatinus, priims kaip dalybą papras
tą, natūralų. Bet, kai lig to prieis, civilinės sutuoktuvės patirš- 
tės, bažnytinės sutuoktuvės paretės, krikščioniškoji dvasia iš 
šeimos išgaruos. Kur tuomet krikščioniškoji kultūra susiras ži
dinį ir atramą? Ar mes jau šiandien negyvename krikščionybės 
šešėliu? O kuo mes tapsime po 50,100 metų, kai civilinės su
tuoktuvės dvasinį maistą iš mūs šeimų atims? Valstybės įstaty
mai, kurie turi būti tautoms kaip žibintas, nušviečiąs jų kelius
į pažangą ir gerovę, taps joms demoralizacijos ir pražūties šal
tinis. Jei kuri tauta ir gali tokius eksperimentus daryti, tai tik 
ne Lietuva, kurios laisvė ir gyvybė glūdi tautos, dvasinėj kultū- 
roj, jos stipriai krikščioniškoj dvasioj, ir jos medžiaginėj gerovėj.

Civilinės sutuoktuvės naikina šei ą divorsais. Kai garsu
sis anglų valstybės vyras G 1 a d s t o n a s buvo paklaustas jo 
amerikoniško kolegos ministerio Mr. P h e Ipso kokiu būdu už
kirsti kelią pasibaisėtinat greit plintančiam divorsui, jis tarp kit
ko taip atrašė: „Divorsai ir teisė antru kartu tuoktis naikina mo
terystės sąjungos šaknis ir šakas, o tuo pačiu žmonių visuomenės 
jėgas ir sveikatą”.1) > O civilinės privalomosios ir fakultatyvinės 
sutuoktuvės tiesia kelią divorsui. Jei pradžioj betkur jas įvedus 
dar divorso nėr, tai rytoj jis bus, nes tie, kurie kovoja už civili
nes sutuoktuves, kovoja už divorsą. Jeigu valstybei daugiau rū
pėtų krašto gerovė ir jo ateitis, negu Bažnyčios neapykanta ir 
noras ją sunaikinti, ji vesdama civilines sutuoktuves, fakulta
tyvines, paliktų bent tų sutuoktuvių, kurios buvo bažnyčios su
kurtos, nutraukimo bylas spręsti bažnytiniam teismui. Nes baž
nyčios sukurtai moterystei dėl relinginės besituokiančių nuotai
kos, yra garantuota didesnis pastovumo nuošimtis, be to, kadan
gi bažnytinė teisė cįivorso nežino, o žino tik moterystės pripaži
nimą nesama, jei ji dėl betkurios priežasties buvo neteisėtai su
kurta ar nepanaudota, ir kadangi tai yra . sunkiai įrodomą, tad

d ‘Huhn, Vp. cit. 17 p. ir Hollweck. op. cit, 60 p.
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ir tokios rūšies katalikiškų šeimų išskyrimo faktai yra labai ne
skaitlingi. Deja, ir prie fakultatyvinių sutuoktuvių valstybė daž
niausiai teismo galią sau uzurpuoja, ir tuo būdu civilinės fakulta
tyvinės sutuoktuvės ne daug kuo skiriasi nuo privalomųjų, kurios 
kaip yra sukurtos valst, įst, nurodyta tvarka nepaisant Die
vo ir Bažnyčios įstatymų, taip kiekvieną valandą gali būti nu
trauktos nesiskaitant su tais Dievo ir Bažnyčios įstatymais, Tiesa 
įvedant civilines privalomąsias sutuoktuves valstybės įstatymas 
nevisuomet stato principą, kad jos yra laužytinos, bet jis lygiai 
nestato iš kalno principo, kad jos yra pastovios Daugiausia įsta- 
tymas pabrėžia, kad tos sutuoktuvės yra nenutraukiamos tik pa
čių kontragentų valia. Bet tai labai silpnas užtvaras. Už civili
nių sutuoktuvių paravano visuomet tykoja divorsas ir ypatingai 
dėl to, kad praktika paprastai būna peršvelni ir palanki jam. 
Taip pav. iš 10 divorsui priežasčių prūsų landrechte teisminė 
praktika padarė net 22.1) Todėl valstybėse, kuriose yra įvestos 
civilinės sutuoktuvės, statistikos liudymu, divorsai smarkiai au
ga. Vokietijoj penktais civilinių sutuoktuvių metais, būtent 1881 
m. iš paduotų divorsams gauti 7049 prašymų patenkinta 3865 o 
1897 m. iš 12169 prašymų patenkinta 9005, reiškia, divorsų skai
čius beveik padvigubėjo. Jungtinėse Šiaurės Amerikos valsti
jose divorsai taip plačiai pasireiškė, kad atsirado daug laisvosios 
meilės apaštalų, Jie savo skleidžiamą idėją taip pamatuoja: jei 
šeimos» taip greit skiriasi ir tų persiskyiimų yra tiek daugy tair 
sutuoktuvės visai yra nereikalingos, Įrodyta statistikos duome
nimis, kad 1870 m. 100,000 gyv. buvo 28 divorsai, 1890 m. 53, 
1916 m, — 113, o 1922 m. — jau 136, t. y. penkis kartus daugiau 
negu 1870 m. Nuo 1867 ligi 1921 m. divorsų skaičius išaugo nuo 
9937 ligi 148,554, Tuo metu, kai gyventojų skaičius padidėjo 
183%, divorsai padidėjo net 1250%,2) Tie skaičiai turi būti ga
lingu akstinu civilinių sutuoktuvių ir divorsų šalininkams savo 
pažiūras rimtai persvarstyti, žinoma, jei jiems tikrai rūpi visuo
menės ir valstybės sveikata, gerovė ir galia.

Divorsų šalininkai turi daug argumentų savo ginamai tezei 
grįsti. Jų neliesime, kaipo menkos vertės dalykus. Pagvildensime 
iš jų vieną, būtent būk divorsai padėsią pakelti šeimų dorovingu
mą. Į argumentą, kad divorsuotam dėl svetimoterystės asmeniui 
reikalinga leisti susituokti su jo bendrininku, nes kaip oficialūs 
vokiečių motyvai sako: ,,jų bendro sugyvenimo sėkmingai nu
traukt negalima, o dėl to būtų dar daugiau pasipiktinimo” taip 
atsako Rö p ė: „Vagystės taip pat negalima sėkmingai nutraukti

r) Hollweck. op. cit. 60 pusi.
2) Hollweck. Op. cit. 60 ir 59 pp. ir Gazeta Koscielna. 1927 m. sausio 

m. 30 d, 50 p.
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ar sukliudyti, o tačiau ji neleidžiama. Tokio samprotavimo klai
da yra tame: stojama ginti pavienių, suinteresuotų žmonių reika
las ir tuomet lengvai išsprendžiama, kad nuolaida čia yra geres
nė, negu kietas rigorizmas. Tokia pozicija yra klaidinga. Lengvai 
prieinamas divorsinis įstatymas pakasa žmonių įsitikinimuose 
moterystės šventumą, o tuo pačiu ir dorovinę visuomenės ge
rovę daugiau, negu visi rigorizmai atskirais atsitikimais; taigi 
faktas, kad įstatymas nedraudžiąs paleistuvingo ryšio yra labiau • 1 j * * . • • | < * * * * U * * 1 d * * *piktinąs, negu visi tie pavieniai atsitikimai, kurių papiktinimui 
norima užkirst kelias”.1) Griežčiau kalba H o 11 w e c k a s: „Di-~ 
vorsas turįs sulaikyti svetimoterystę ir nenormalumą. Tad kodėl 
ne iškarto įvedama poligamija? Juk tai reiškia išvaryti velnias 
belzebubo pagalba! Visų jau pripažinta, kad divorso ir susituo
kimo po divorso lengvumas vis labiau ir labiau griauja dorovę 
ir ardo šeimos pagrindus. Kaip—galima rimtai valstybei, kurioj 
katalikai sudaro didelį gyventojų nuošimtį, įstatymdavystei 
net tada imtis tos priemonės, jei ji žadėtų pageidaujamų pasėkų? 
Argi tikslas pateisintų priemones? Ar valstybė turėtų pamato 
remti tuos gaivalus, kurie visu savo elgesiu niekina ir įžeidžia 
moterystės šventumą ir jos esimo pastovumą? Stebina tas apsi- 
leiškimas Vokietijoj, kad visa agitacija už civilinių sutuoktuvių 
įvedimą ir palaikymą stengiamasi skrupulatiškai palaikyti ir jos 
reikalavimus patenkinti, tarsi jaustų savo pareigą neįžeisti pa
laidą ir nedrausmingą vokiečių gaivalą. J2L švenčiausių katalikų 
religinių įsitikinimų nepaisyta ir pereita ramiai prie dienos darbų 
tvarkos”.2) O pas mus ar ne su tokiu pat apsireiškimu susiduria
me? Kad civilinių sutuoktuvių nesektų divorsai tikriausia jos 
neturėtų tiek šalininkų.

Civilinės sutuoktuvės žemina pačią moterystę. Kas žino 
kaip Rymo teisė aptaria moterystę, turi stebėtis tuo giliu ir 
vispusišku jos prigimties ir reikšmės supratimu. Pagoniškosios 
tautos daug aukščiau ją vertino už ne vieną mūsų laikų valstybę 
Visų vertybių perkainojimo tendencija palietė ir moterystę. Ką 
mūsų įstatymdavystės, įvesdamos civilines sutuoktuves, padarė 
iš krikščioniškosios moterystės? Nutraukė ją nuo sakramento 
aukštumos, į kurią ją buvo iškėlęs Kristus,, nuplėšė nuo jos re
liginę aureolę, kuria žmonija ją buvo apsupusi, ir padarė iš jos 
paprastą teisinę sutartį, panašią į kitas teisiniai-privatiškas su
tartis. Ar tai nėra pačios moterystės pažeminimas? Moterystė 
nėra pirmoj eilėj teisinis santykis, dar mažiau ji yra teisiniai pri
valomas santykis, nors yra kuriama dviejų žmonių sutikimu. 
„Moterystė, kalba Scheurl3), yra pirmiausia moralinis santy-

U Rope. Das Reichscivilstaudsgesetz. Heilbronn. 1879 m. 20 p.
2) Hollweck Op. cit 62
3) Scheurl. Das gemeine deutsche Eherecht. Erlangen. 1882 m. 7 pusi.
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kis; jį gali normuoti teisė tik visiškai apibrėžtose ribose. Mote
rystės teisė turi remtis tik moraliniais ir Dievo valia apreikš
tais reikalavimais, ir turi remti jos sėkmingumą,” Moterystės 
pamatas yra Dievo valios nustaytas dviejų skirtingų lyčių na
tūralinis patraukimas į fiziškąjį ir dvasiškąjį pasipildymą ir pri
gimtas akstinas palaikyti ir plėsti žmonių giminę. Tie, glūdantieji 
žmogaus prigimty, palinkimai pasireiškia tarpusavėj meilėj, ku
rioje kiekvienas moterystės narių apima visą vienas kito as
menį su jo fiziškomis ir dvasiškomis savybėmis ir kuri juos su
jungia į aukščiausią vienybę. Tokiu būdu pati prigimtis apibrėžė 
jau iš kalno ne tik moterystės santykio objektą, pasėkas ir parei
gas, kurios iš jos plaukia, bet taip pat ir jos sąlygas. Vykusiai 
ir aiškiai tą klausimą nušviečia S c h n i t z e r i s:1) „Moterystė, 
rašo jis, kaipo tarpusavis ir visiškas atsidavimas dviejų skirtinų 
lyčių žmonių, tinkančių bendrai gyventi, su nenumaldomu būti
numu reikalauja, kiek tai liečia jos sukūrimą (rifieri), sutikimo 
susiartinimo, Del to ir Rymo tezė sako; „Nu p t i a s n o n c o n- 
cubitus, sėd c o n s e n s u s faci t”2) (Moterystę sukuria 
ne kūniškas santykiavimas, bet sutikimas.) Ir Bažnyčia, neskai
to pažeminimu moterystės aktą vadinti sutartimi, kontraktu 
Įpactio coniugalis), o žmonių, kurie tą moterystę kuria-kontra- 
gentais. Iš kitos pusės, negalima moterystės laikyti paprasta 
sutartimi, ir ji (sutartis) nėra tokia savo esme (in facto esse). Nes 
nekiekvienas ir kiek kartų panorės, gali tą sutartį sudaryti, nei 
savo valia nutraukti; o ypatingai trūksta jai esminio sutarčiai 
veiksnio, būtent, objekto, su kuriuo gali susitarusios šalys savu 
nori tinkami elgtis. Ir tai tiesa, nes sužadėtiniai gali tuoktis ar 
nesituokti, tąi nuo jų valios priklauso, bet tos sutuoktuvių su
tarties objektas ir pasėkos jų valiai nepriklauso: dėl moterystės 
pareigų, jos ribų ir laiko jie negali jokių sutarčių daryti. Visa tai 
priklauso aukštesnei teisei, kuriai jie ir savo valią turi subordi
nuoti,”

Kas moterystę išskiria iš paprastų sutarčių eilės? Glūdin
ti joje iš pačios prigimties tam tikros rūšies religinė nuotaika 
ar dvasia. Vyro ir moters moterystės santykiai yra dėl to teisėti 
ir dorovingi, kad pats Dievas nuo pradžios taip sutvarkė ir įsa
kė. Tad moterystė visą savo teisėtumą ir dorovingumą turi iš 
religijos, ir per religiją, o ne iš valstybės. Stačiai nerimta mote
rystės santykius laikyti teisėtais tik dėl to, kad tokiais juos 
valstybė pripažino ir paskelbė, Dėl to tad visos tautos, 
kokiam kultūros laipsny jos stovėtų, moterystę laiko moraliu«, 
religine institucija, o ne sutartimi, ne valstybės institucija. Tei-

Katholisches Eherecht. Freiburg in Breisgau, 1896 m. 24 p.
2) L. 30, D. 50, 17 . ~
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singai tai pastebi Savigny savo rašte italų parlamento ats
tovui S c 1 a p i s, kad civilinės sutuoktuvės, pripažindamos vien 
tik teisinį momentą moterystėj ir ignoruodamos moralinį ir reĖ-  
ginį veiksnį nuplėšia nuo meterystės jos prigimtį (denature le 
moriage). 9

O prieš Kristų ar valstybė nereguliavo moterystės” O 
pagaliau šiandien ar Katalikų Bažnyčia nepripažįsta valstybei 
teisės reguliuoti stabmeldžių moterystės? paklaus bet kas. Taip 
ir ne taip. Stabmeldžių valstybių matrimonialiniai įstatymai 

lietė svarbiausia susituokusių turtų klausimą, o ne jos esmę, ne 
moterystės ryšį. Stabmeldžių valstybėse paprastai nebūdavo su
organizuotos religinės valdžios, tad devaliutyvine teise religiniai 
reikalai atitekdavo valstybės valdžiai. Ligi Kristaus religinė 
valdžia nebuvo atskirta nuo valstybės; ją pirmas atskyrė K r i s- 
t u s. Lig to atskyrimo krašto valdovo asmeny jungėsi dvasiška 
ir pasaulietiška valdžia. Kad krašto valdovai tvarkė religinius, 
ir moterystės reikalus dvasiškos valdžios titulu, iš to fakto, 
kad stabmeldiškoji valstybė tvarkė moterystės ar kitus reli
ginius reikalus, dar neseka, kad jie buvo pasaulietiški, nes, 
kaip yra žinoma, senovės graikai ir rymiečiai normuodavo 
moterystės teises, bet lygiai yra žinoma ir nemažiau tikra, kad 
jie moterystę laikė šventu dalyku.

Lygiai nedaug pasako argumentas, kad valstybei negali 
būti abejingas moterystės klausimas, todėl jai priklauso teisė 
tvarkyti savo įstatymais moterystę taip, kaip reikalauja valsty
bės interesai. Bet valstybei negali būti abejingas ir religijos 
klausimas, o tačiau nieks jai nepripažįsta teisės kurti religiją ar 
esamų religijų pasiskelbti tvarkytoja ar valdove. Ji gali daugių 
daugiausia .turėti teisės saugoti Ir globoti esamą religinę santvar
ką. Tas pats ir dėl moterystės. Teisiniai privatinė moterystės 
dalis jos grynai civilinės pasėkos, Bažnyčios jau seniai yra vals
tybei pripažintos ir perleistos; bet kas liečia moterystės esmę, 
kas liečia jos ryšį, nuo to niekad Bažnyčia neatsisakys ir niekam 
tų dalykų rūpinimo neperleis.2)

Civilinių sutuoktuvių forma taip pat negali pakelti mote
rystės vertės, „Dvasinga, kilni ir turininga sutuoktuvių akto for
ma, rašo Dernburgas, nėra tik sužadėtinių jausmų reikalas. 
Visuomenė ir valstybė turi ja susirūpinti ir remti. Svarbu, kad 
tuokimosi valandą, kuri nulemia sužadėtinių laimę, būtų palies
ta jų vaizduotė ir jausmai, kad jų gyvenimo kelionę nušviestų 
šviesos spindulys, kad jis šviestų jiems visą tolimą ateities ke-

9 Emile Friedberg, Das Recht der 
636 p.

'-) Hollweck^ Op, cit, 50

Eheschliesung, Leipzig 1855 m.
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lionę net ir tada, jei jų žingsnius lydėtų tirštos tamsybės ir skau
dus liūdesys bei nusivylimas. Tai nėra smulkmena... Giliausio 
įspūdžio čia gali padaryti Bažnyčia, kuri jungia žemišką ir virš- , 
žemišką veiksnį. Dėlto per ilgus amžius tuokimasis Bažnyčioje 
buvo laikomas valstybės reikalu ir būtina sąlyga jungtuvių le
galizavimą gauti iš valstybės.”1) Mūsų laikų valstybėms to ne
pakanka. Prancūzų revoliucija mėgino kilnias Bažnyčios apeigas 
pakeisti juokingomis civilnėmis ceremonjomis. Moderniškos 
įstatymdavystės yra kuklesnės. Kambary, kurio vienatinis pa
puošimas—valstybės emblemos, civilinio valdininko, kuris ga
li būti kitatikis ar ir visai netikįs, akyvaizdoje, dalyvaujant įsta
tymo nustatytam liudininkų skaičiui, vyksta aktas, kuris nulemia 
visą dviejų jaunų žmonių ateities gyvenimą, o vyksta jis tokiu 
būdų tarsi būtų čia kalbama apie žemės gabalo ar gyvo inven
toriaus pirkimo aktą. Nekrinta čia joks sveiko pamokymo, pa
žadinimo, suraminimo žodis, kuris moterystės gyvenime galėtų 
visuomenei atnešti didelį nuopelną. Valdininkas, gerbdamas save 
nesikiša į svetimus reikalus. Jis pasitenkina sausu fakto kons
tatavimu, kad sužadėtiniai įrašymu į knygas tapo vyras ir žmo 
na. Toks formulės paskelbimas, kaip aitriai, bet teisingai paskel
bė G o n c o u r t, tokioj vietoj ir tokioj aplinkumoj labai primena 
prisiekusiųjų teismo pirminiko teismo sprendimo paskelbimą.2

„Valstybės autoritetas gali priduoti sutuoktuvių aktui rei
kiamo rimtumo ir vertės, pasakys bet kas. Atvirkščiai, kiekvie
nas, kas nėra klaidingo mokslo suklaidintas, pasakys, kad tai 
yra ne tik moterystės pažeminimas, bet visiškas , jos panaikini
mas. Nes valstybė piktanaudodama savo valdžią, skelbia mote
ryste tai, kas tikinčiųjų akyse nėra moterystė. Dar daugiau., 
valstybė tariamąją moterystę laiko teisėta ir tikra moteryste 
o bažnytinė moterystė jai yra niekis, kaukubinatas.

Ar tai nėra žmonijos masių, kurios nemėgsta gilintis į da
lyko esmę, apgaudinėjimas? Ar tai nėra pasitikėjimas tuo, kad 
tai, kas šiądien žmonėms yra moraliniai religinis aktas, kas yra 
šventa, ryt gali tapti kasdieniška, paprasta, kad moterystė bus 
laikoma paprasta sutartimi, kuriai sudaryti pakanka valstybės 
valdininko? Mūsų katalikiškos visuomenės perdėm religinės sie
los didelis yra atsargumas. Tame mūsų didžiausia viltis. Bet jei 
tetkų apsivilti, tai žinokime, kad — tol tu r ė s i m e šeimas 
kol, mote rystė bus šv enta tol, turėsime v aT- 
stybę, kol šeima bus š v e n t a. To mus moko gyveni
mo mokytoja - istorija. Senasis Rymas nustebino pasaulį savo 
moterystės šventumu, savo papročių kiektumu, ir savo galybe

U Der nb ar g. Die Phantasie im Rechte, Berlin. 1894 m. 27 p, 
2) Renė Lemaire. Le mariage civil. Paris.. 1904 m. 172 p.
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valstybine organizacija. Bet tas pats senasis Rymas kiek vėliau 
nemažiau nustebino pasaulį, savo palaidumu, savo rafinuotu iš
tvirkimu, savo visišku šeimos suirimu, (nes Senekos liūdimu — 
Rymo matronos savo amžių skaičiavo ne konsulų, bet savo tu
rėtų vyrų skaičiumi,) ir pagaliau, nustebino pasaulį savo žuvimu. 
Ir mūsų XVIII amžiaus istorija daug ką apie tai galėtų mums 
papasakoti, ir pamokyti, Jungtinė Lietuvos - Lenkijos respublika, 
žuvo tada, kai žuvo šeimos šventumas. Kai trys respublikos 
kaimynai raižė dar gyvą jos kūną, jos vaikai orgijas kėlė ir mo
raliniai purve skendo. Prancūzas V a u t r i n, anų baisįų laikų 
liudininkas rašo, kad Lietuvos kunigaikščio kanclerio dukterys 
taip dažnai mainydavo savo vyrus, jog davė įspūdžio, kad nori 
būti žmonomis iš eilės visų respublikos vyrų,1) O tų laikų rašy
tojas J ezerskis pasipiktinęs rašė: „Lig šiol turėjome moterų 
giminę padalintą į panas, ištekėjusias moteris, ir našles dabar 
prisidėjo nauja išsiskyrėlių moterų arba ekspanų jierarchija... 
Jos galėjo būti motinomis ir žmonomis savo širdims nežinant, 
jų klaida yra paties įstatymo klaidą”.2) Įstatymas pagimdė 
išsiskyrėles, ekspanas, nes įstatymas suardė moterystės šven
tumą, įstatymas palaidojo šeimą, įstatymas užliejo kraštą mora
liniu purvu. Ko nepadarė respublikos anarchija, padarė šeimos 
iširimas. Šeima griūdama palaidojo respubliką.Panaudojus se
nus kelius gali ir istoriją pasikartoti.

(B. d.)

Moteris turi atsižadėti didžiausio savo priešo — svaigalu, 
nes jie labiausiai sukelia moters kūninius geidulius, kurių ten- 
kinimassunkina protavimą dr kelia žemas mintie; dėl to labai 

s*.-

krinta moters garbingumas.
Mahatma Gandi,

•—

‘ U J, L Kraszewski. Polska w czasie trzech rozbiorow. II tomas War
szawa. 1902 m. 251 pusi.

2) Ten pat. -

29



r

St. Lady g ie nė.

Dorovinis ateitininkės tipas
(tęsinys iš spalių 10-to nr,).

Reikia, kad valia viešpatautų vaizduotei.
Vaizduotė yra mūsų psichinė galia, apie kurią galima tūk

stančius gerų dalykų pasakyti. Galima įrodyti, kad mokslui p 
yra labai reikšminga, kad ji yra būtina mintims, kad ji vaidina 
didelį vaidmenį mene, bet lygiai tiek, kiek apie ją pasakėme ge
ro, tiek galime pasakyti ir blogo.

Vaizduotė yra viena iš sielos savybių, kurioje nuodėmė pa
liko pačias kruvinąsias žymes, nes yra daugiausia iškreipta 
nors ir arčiausia proto stovinti galia. Ji skraido kaprisus rodyda
ma, pykdama, keliaudama laukais, miškais, kalnais ir okeanais 
nieko nepaliesto nepalikdama! Ji mus drumsčia, išblaško, ji vi
sa leidžia matyti tik per savo prizmę, kuri visa iškreipia! —■ «-Ji 
yra, sako mums Paskalis — griaunančioji žmogaus dalis, ji yra 
klaidingumo ir sąmyšių viešpatė, tuo labiau bauginanti, nes ne 
visada tokia pat. Ji yra proto priešas, ji nenori būti kontroliuo
jama ir tvarkoma.

Galima prirašyti tomus knygų apie tas nelaimes, kurias pa
tiria žmogus pasidavęs be atodairos vaizduotės fantastiškosioms 
vylionėms.

Vaizduotė ypatingai žmogų pavergia pasismaginimų srity. 
Žmogus alksta laimės ir, būdamas bėdnu vargšu, negali rasti pa
sitenkinimo ir bėga nuolat iš savo liūdnos buveinės ieškoti išo
rėje palaimintojo, džiuginančio pavilgo.

Vaizduotė siūlo skaniausių vaisių, karančių ant pakelės 
medžių. Ji sako: Žiūrėk kokie skanūs, kokie sultingi, kaip gai
vinantys! skink juos ir valgyk, jie tau suteiks rojaus gėrybių, 
atvers iki šiolei nepažintus smągumus, uždės „dieviškumo" žy
mę, nešiojančią Savy palaimos šaltinį. Ar tai nėra pasityčioji
mas? Kai juos nusiskinam, suvalgom, godžiai prarijam, — trum
pai mus džiugina jų viliojantis saldumas — o paskui pajuntam 
savo burnoje, savo širdyje ir savo sieloje degėsių ir pelenų 
skonį.

Smagumų! Smagumų! Jie mums peršami laimės sąskaitoti 
Vaizduotė juos mums pristato įvairiausiose formose nuo gražių 
iki begėdiškiausių. Kai kas mano, kad yra perdėjimas ir prie
tarai jų pernulyg pabūgti. Toks pasaulio noras, kad jais naudo-
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tumėms. Tai dar viena vylionė. Bet visa tai nugali valia, Nors 
kažin kokia būtų jėga, kažin koks pagundos stiprumas ir šėtoniš
kumas, nuodėmė neįvyksta jeigu valia nesutiks. Svarbu, kad 
visos sielos šią tiesą suprastų, ir tuo išvengtų skrupulų, neaišku
mų ir susigriaužimų, kurie nuodija dorinį gyvenimą. Dažniausia 
vaizdai duoda nupuolimui pradžią. Žmones nepamestų ir neap
gaudinėtų Dievo, jeigu vaizduotė neįtikintų jų uždrausto vai
siaus palaimingumu;

Vaizduotė dažnai apgauna žiriogų ne vien džiaugsmą pa
didindama, bet ir skausmą.

Mes taip esame ištroškę džiūgavimų, kad dažnai smagumų 
noras piktnaudoja smagumus. Mes taip bijome kentėjimų, kad 
kentėjimų baimė piktnaudoja kentėjimus. Labai retas dalykas 
kad skausmas atatiktų tikrąjį ištiktąjį blogį. Jei yra du blogio 
laipsniai, tai kenčiame už dešimtį. Mūsų vaizduotė bus sukūrusi 
likusius aštuonis. Ji padidina reikšmę esamų blogumų, bet ly
giai ji atrenka, suima į vieną vietą galimus įvykti ateity. Ir jei 
mums jų pasiunčia Dievas paskirai pirma vieną paskui kitą, tai 
vaizduotė sukuria bauginantį kalną, kuris slėgte slegia! Pasinau
dodama paprasčiausiu įvykiu baugina neaiškumais, suformuoja 
sunkiausių kryžių naštą, sukelia didžiausį nerimą. Mes praran
dame jausmą lygsvarą, ramybę, pradedame verkti, Mūsų širdyje 
ir sieloje Įsigyvena melancholija.

Nusiminimas yra viena iš daugelio žmoniją žudančių ais
trų. Jis slegia, paraližuoja, atima energiją. Džiaugsmas — bū
tina sąlyga sielos ir kūno sveikatai. Džiaugsmas -— Kristaus 
vaikų pažymys. Ne tuščias ir atsitiktinas, bet dvasios džiaug
smas, toks, kuris eina iš Dievo širdies į mūsų širdis.

Vaizduotei negalima pasitikėti, reikia ją pažinti, kovoti su 
ja, svarstyti, kritikuoti, rūpestingai tirti jos tiesumą ir teisingu
mą. Ji gera —kai teikia grožį ir džiaugsmą. Ji bloga — kai 
siunčia nešvarą ir liūdnumą, kai vienu ar kitu būdu pažeidžia 
sielą. Valia turi kovoti su ja tol, kol ji sutaps su tiksliais proto 
sprendimais.

Dar vienas» dalykas pastoja kelią pilnutiniam charakteriui, 
tai juslingumo ir vaizduotės padarinys — nuotaika.

Kas gali būti daugiau kintančio už nuotaiką? Visa jai daro 
įtakos. Spalvos, veido išraiška, miško ošimas, žvaigždelės dan
guje, bangų raudos — visa veikia mūsų juslingumą. Dažnai už tą 
nenorime imtis atsakomybės. Sakomės ne nuo mūsų priklausą 
jausti ar nejausti, tai nervų jautrumas pagaminąs didesnį ar ma
žesnį įspūdingumą. Tai ne visai tiesa. Mes turime galią apva
lyti, tvarkyti jausmus, taisyti išsišokimus ir klaidingas pažval- 
gas. Bet vistiek nuo jausmų labai priklausome. Esame tik tiek,
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kiek leidžia būti juslingumas. Jis mums išduoda pažymėjimą. 
Jis yra tas gyvenimo vairininkas, laikąs mūsų valčių vairus.

Mes esame tokie, koks yra mūsų juslingumasf užmirštame, 
kad reikia rasti pusiausvirą. Kaip dažnai dėl menkniekių nu
liūstame, tampame įkyrios, rūsčios, pasipūtusios, arba perdaug 
tylios. Jeigu nekovotume griežtai paveldėtume paslaptį skleisti 
aplink save rūstumą, niūrumą ir nuodyti aplinkos gyvenimą. 
Kas nori vadintis žmogumi, tuo labiau krikščioniu, turi būti savo 
nervų ir įspūdžių valdovu, turi turėti visada lygią nuotaiką. Pa
našus nusistatymas gali atrodytiė priešingas mūsų temperamen
to savybėms, Džiaugtis, kai juslingumas tam palankus, visi 
žmones įstengia, tas nesunku. Kitaip yra su dorybišku linksmu
mu. Būti linksmai kai juslingumas lenkia į liūdnumą, būti ma
loniai, kai juslingumas neša rūstumą, tapti visiems visu kuo tada, 
kai jausmai verčia vien savimi rūpintis — štai tikroji dorybė - - 
rimta dorybė, kuri niekad neapgaus. Čia yra nuolatinis valios 
apgalėjimas žemųjų įgeidžių.

Pagaliau, reikia, kad valia apgalėtų didį’į išorės priešą — 
pasaulį, viešąją nuomonę, žmonių sprendimus,

Pasaulis, didžiausias priešininkas tiems, kurie nori visose 
smulkmenose savo gyvenimą tvarkyti teisingumo, dorybės 
dėsniais.

Jis pa v ofinga¥ siūlomais smagumais. Didžiausias jo~dar • 
bas, skelbti juos, reklamuoti, populerizuoti, atrasti naujų. Jis 
apkurtina bešaukdamas, plaka ir svaigina. Kiekvienai juslei 
pasiūlo tai, kas ją daugiausia jaudina: skoniui — gardžiausius 
rinktinius valgius, smagiausius ir kvapsniausius gėralus; ausims 
— švelniausius, aistringiausius, jaudinančius tonus, pataikaujan
čias, lipšnias, drąsias, provokatoriškas kalbas; akimis—gražiau
sius vaizdus, negirdėtą prabangą, šviesų žaismą, brangakmenių 
spindėjimą, deimantų kibirkštis, rodo erzinančius, tirpstančius 
moterų parėdus.

Visa tai daro įspūdžio silpnai žmogaus prigimčiai ir ją pa- 
vergia. Kad nepasiduotume visam tam sūkuringumui, reikia nuo
lat panaujinti dvasios jėgų.

Pasaulis pavojingesnis baimėmis, kurias jis sukelia.
Seniau yra buvę ir dabar yra žiaurių persekiojimų Meksi

koje, Rusijoje, Ispanijoe.
Šiandien taip pat nuolat susiduriame su slaptais, veidmai

ningais persekiojimais, kurie nukreipti į,sielas, ypatingai į vaikų 
sielas (laicistinė mokyklą). Atitraukia juos nuo Dievo melu prie
spauda.

Ypatingai ryškiai persekiojimas pasireiškia kritikavimu, 
apkalbomis, smerkimu, išskirimu ir pasityčiojimu.
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Pasityčiojimas tai vyriausias pikto ir godaus pasaulio tink
las, Jeigu neprilygstama jo papročiams, madoms, jo įstatymams 
— tai jis užgriūva su visa geliančia pajuoka. Laiko mus siaura- 
dvasėmis, atsilikusiomis, klerikališkomis davatkomis! Sprendžia, 
jog esame juokingos, neprotingos, be distinkcijos, be skonio. Pa
sižiūrėjęs į mus su pasigailėjimu nusišypso arba pečiais gūsčioja 
ir sušunka: „o! o!”, smerkiamu prakilnumu, matuoja globėjo 
žvilgsniu arba atsitraukia kaip nuo maru užkrėstos ir pameta 
kaip nereikalingą popiergalį. Ir bijoma, ir drebama, kenčiama 
dėl savimeilės ir baigiama tuo, kad vergiškai pasauliui atsiduo
dama. Juk negalima išsiskirti! Reikia būti, kaip visi.

Kalbėti kaip visi, rengtis arba išsirengti, kaip visi, skai
tyti, šokti, žaisti, veikti kaip visi—- štai apgailestavimo vertas 
principas, sudarąs vyriausią moderniškos sąžinės taisyklę -

Tikras žmogus, krikščionis, yra individualybė, kuri nėra 
tas pat, kas visi. Ji galvoja, svarsto ir sprendžia pati, ji turi gi
lius ir tvirtus įsitikinimus, ji nepasiduoda aklai svaidoma neiš
manėlių ir ištižėlių nuomonėms, ji ieško atramos ne išorėje, bet 
viduje, savo dvasioje ir sąžinėje derindamas! su amžina ja Dvasia 
Ji neturi baimės ir išorėje pasirodo tokia pat, kokia yra viduje. 
Jei ji tvirtai žengia į tiesą ir į gėrį, tai ji juokiasi iš jai statomų 
kliūčių, iš kitų pašalinių nuomonių. Toks žmogus turi doktriną 
ir yra Tikras dėl jos, kovoja už_ją, kenčia. Užuot susirietęs k ttr 
kampe bailiai ir nevertai tūnoti, jis iškelia savo puikiąją idealų 
vėliavą ir paskelbia kategoriškai, kad dėl jų (idealų) nesibijo 
būti išjuoktas, patekti į tariamųjų neišmanėlių ir atsilikėlių skai
čių, nesibijo dėl jų mirti. Jis laimi. '

„Mano įsitikinimu”, sakė Montalembert’as, „didžiausias 
blogumas politinėje organizacijoje yra baimė.” Tas posakis visai 
teisingas kultūrinės ir religinės organizacijos atžvilgiu. Žmonių 
sprendimo baimė yra viena iš didžiausių žaizdų, kuri griaužia 
sielas ir jas pasmerkia pražūti- Deja, mes esame tų žaizdų kupi
nos. Mes esame silpnos. Nesugebame atsispirti prieš žmones, 
prieš viešąją nuomonę, prieš jų sprendimus. Jeigu norėsime pa
sidaryti charakterio moterimis, mūsų pirmoji pareiga nukali: 
tvirtą valią, kuri galingai galės pasipriešinti pasaulio atakoms i; 
aistrų šuoliams.

Yra žmonių, kurie sako, kad privesti valią iki šios viršū
nės yra negalimas dalykas! Jie tvirtina, kad. dorybės neįgyjamos 
kad valia tai temperamento dalykas, kad savo prigimties nepa
keičiama ir kad visa, kas daroma, eina jau taip nuo seno.
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Tai klaidinga filosofija. Tie, kurie skelbia tokias nuo 
mones ir leidžia žmogui augti kaip jis auga, kai kokį laukimį 
augalą, jie neišvys spindinčios asmenybės.

Supraskime, kad lopšyje mes įsigyjame užuomazgą, pirmuo
sius mūsų charakterio bruožus ir, pirmiausia, tėvai savo draus
me, o paskui mes, savo asmeniškomis pastangomis, privalome 
rūpestingai charakterį išvystyti, kad jis nepritrūktų kvapo. 
Saint-Simonas pasakoja, kad Burgundijos kunigaikštis Liudvi
kas XIV apsigimę su atšiauriu charakteriu ir jo vaikystė visus 
baugino. Jis buvo šiurkštus, žiaurus, piktas, rodėsi truksiąs iš 
pykčio, aistringas visokiems pasismaginimams, bet savo auklė
tojų dėka jis tapo malonus, humaniškas, kantrus, susivaldąs

Kiekviena nešiojame šventojo ir piktojo užuomazgas. Mes 
mokame duoklę kūnui ir kraujui, mokame duoklę savo senuo
liams, paveldime fizinius ir dorinius jų palinkimus, tačiau, nors 
kažin koks blogas būtų mūsų apsigimimas, žmogus turi vieną 
privilegiją apvaldyti prigimtį nenugalima valia. Kaip skulptorius 
iš belyčio molio ar marmuro sukuria mus žavinčias statulas, taip 
mes turime iš neaiškios šiurkščių instiktų masės, pagaminti 
puikią protingos ir laisvos asmenybės statulą. Mes galime būti 
dorinėje tvarkoje ir Fidijai ir Mikel-Angelai.

Kokiomis priemonėmis mes galime naudotis mūsų valios 
išvystymui? --— - — ■■

Pirmoji priemonė valiai išvystyti—mąstymai. Protas va
dovauja valiai, protas parodo sektiną ir pasisavintiną gėrį. Proto 
uždavinys gėrį pažinti, o jį laimėti turi valia. Bet nors ji ir lais
va savo veiksmuose, nuodijama kūno juslinių apetitų, nevisada 
įstengia vykusiai siekti gėrio. Tačiau, juo tas gėris aiškiau jai 
prisistato, juo labiau ji linksta prie jo ir jam pasiduoda. Čia ir 
:aiškėja mąstymų prasmė. Turime laikas nuo laiko ilgai, rimtai 
ir atsidėję galvodami gilintis į grožį, didybę, kilnumą ir spindu
liuojantį dorinio gėrio skaistumą^

Mes permaža galvojame apie tai, kokį trumpą ir apgaulingą 
smagumą suteikia mums juslinis gėris ir kokie dideli moraliniai 
smūgiai po tų smagumų mus ištinka. Užmirštame savo dorovine 
pareigą. Iliuzija, kad jusliniai smagumai visa atsveria, o dvasi
niai nieko nereiškia, apgauna mus ir sielos džiaugsmai lieka ne
pažinti. Mes jų nesuprantame, netikim jais,, žiūrime į juos, kaip į 
chimerą, kaip į mistikų ir poetų įsivaizdavimus.

Apie mus galima pasakyti, kad mes nesame žmonėmis ir 
kad tik gyvuliškomis savo dalimis galime ragauti palaimingumo

Tai skaudus pažeminimas. Kad išvengtune jo, turime 
^įsitikinti, kad kuo daugiau pajusime dvasinių džiaugsmų, tuo 
daugiau patirsime neapsakomo pasiteenkinimo. Prikišama, kad 
yra priešingumo tarp dangaus laimės ir žemiškosios laimės ir kad
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būti laimingam danguje, reikia būti nelaimingam žemėje? Tai 
netiesa! Bet kuo daugiau sielos pasidaro sielomis, tuo daugiau 
jos pakyla, tuo daugiau jos atsipalaidoja, tuo daugiau išsimate- 
rializėja ir tuo pačiu jos įžengia į ramybės, taikos, skaidrumo 
atmosferą, pasineria į gilaus džiaugsmo okeaną, į nepaver
giamą džiaugsmą ir retkarčiais, kaip atsitinka pas šventuosius, 
pereina į klajojamą džiaugsmą iki ekstazės: Žemės džiaugsmai 
nieku pavirsta šalę dvasiškųjų. Dorybė suteikia daugiau laimės 
kaip smagumai! Štai tiesa. Reikia ja persiimti iki pačių gelmių, 
kad šimteriopinti valios energiją ir padaryti lengvas pergales.

Antroji priemonė valiai išvystyti — apsimarinimas«
Senovės filosofai gerai suprato apsimarinimo reikšmę. Vie

na iš svarbiausiųjų gyvenimo taisyklių buvo susilaikyk ir išlai
kyk (abstine et sustine).

Ab s tinę, susilaikyk. Nuo neleistinų smagumų turime 
griežtai atsisakyti. Jeigu jiems nesipriešinsime, nepaklus jie dva
sios vadovavimui. Dvasios viršenybės pareiškimas juslėms, turi 
būti ne kokia atsitiktinė improvizacija. Čia reikia metodo, do
rinės gimnastikos ir ilgų įpročių. Įgeidžius turime sekti ir jiems 
suteikti specialų režimą, turime nuolat prie jų budėti, ne tik ta
da, kai pagunda prisiartina.

Abstine, susilaikyk. Kiekvieną dieną tenka atsižadėti nors 
mažo leistino malonumo, kad sumažintunie kūno reikalavimus 
dideliuose, uždraustuose dalykuose. Ar gali valia pasipriešinti 
išlepintam, išpuoselėtam kūnui, Jknris nepakelia mažiausio fi
zinio skausmo, nepatogumo? Jei kas tokio ištižusio kūno jaus
mams sugebėtų pasipriešinti, būtų stebuklas.

Nenuostabu todėl, kad daug jaunuolių pirmos jaunystės 
amžiuje skęsta prapulties klane. Jie perdaug buvo lepinami ir 
todėl vieton tapti žmonėmis, jie paliko užgaidų įrankiais. Pa
skendo salonų ir gatvių laimėjimuose. 1

Abstine, susilaikyk. Kūnas turi jausti nenuilstamą dvasios 
valdžią.

Sus tinę! „Reikia”, sako Lacordairas, „kad jaunuolis 
jaustų skausmo geluonį, jei nenori jausti smagumų geluonie. 
Žinome šventuosius, kurie šoko į eketį, lindo į erškėčių krūmus, 
kad numalšintų savo sukilusį kūną. Tokie pavyzdžiai, tiesa, 
daugiau tinka pasigėrėti negu sekti. Bet šalia to viso pravartu 
psiriminti, kad tik kraują praliedamas Kristus Viešpats išgelbėjo 
pasaulį. Pagonijos simbolis yra garbinamas kūnas, krikščionybės 
—- plaktas, kraujuose paplūdęs, nukryžiuotas kūnas!

Trečioji priemonė valiai lavinti yra ugdymas palaipsniui 
pastangų ir veiksmų«

Auklėjime nusidedamą apkraunant jėgas persunkiu darbu 
Reikalauti, kad 8 metų kūdikis pakeltų 100 kg. būtų- nesąmo-
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ninga! Tas pats yra ir dvasios dalykuose! Staigiai dorybėse 
kilti tiksliai neįvertinus savo pajėgumo neįmanoma. Kai reika
laujama iš žmogaus to, ko jis negali duoti, iš nusivylimo pailsta 
ir lūžta spyruoklės. Neuždėti pareigų virš jėgų yra nuolat prisi
mintinas psichologijos ir auklėjimo principas. Jis vienodai tinka 
suaugusiems ir vaikams. Kitaip esant daugelis sielų pusiauke
lėje pailsta. Jos norėjusios staigiai pereiti kalnus ir pasiekti vir
šūnes, užmiršo, kad išmintinga yra eiti ilgai, labai ilgai, iš lėto.-

Pakeliui negalima išvengti tam tikro nusibodėjimo ir kliū
čių. Valia gali pasidaryti liauna, ištyžusi, be energijos. Tenka 
pradėti nuo mažų bandymų ir juos dažnai kartoti ir tik tokiu 
būdu vystyti sielos galias, kaip gimnastika išvystomi raumenys»

Kiekvieną dieną reikia bent kiek pelnytis! Ypatingi žy
giai reti gyvenime. Bet yra tūkstančiai smulkmenų ir tūkstan
čiai smulkių aukų. Šie maži pasiaukojimai dažnai būna patys 
skaudžiausi ir kankinantys.

Be abejo, energingas žmogus yra tas, kuris atsitiktinai 
įvykdo didelį aukos žygį, bet dar energingesnis yra tas, kuris 
stropiai vykdo visas kasdieninio gyvenimo prievoles.

Atsikelti nusistatytą valandą, būti ištikimai nuobodžiau- 
siame ir nemėgstamame darbe, neužmiršti virtuvės, skalbinių, 
daboti namų tvarkos, rasti valandą mokslo reikalams ar litera - _ 
tinėms bei artistinėms kompozicijoms, nesibijoti varginti at
minties, nors tai rodytųsi sunku ir neprieinama, parašyti laiš
ką, kai labiausiai norėtųsi pailsėti, pasiskubinti bet kam pada
ryti patarnavimą, tyliai, ramiai neparodžius blogos nuotaikos 
nukęsti vabzdžio įkandimą, šalčio gėlimą, saulės kepinimą, ra
miai laikytis, kai sutrukdytas viliojančios knygos skaitymas, 
arba malonus pasikalbėjimas dėl nuobodaus ar neįdomaus as- 
asmens, tai vis tos smulkmenos, kurios duoda puikios progos 
dorinei gimnastikai ir kas tomis progomis mokės pasinaudoti 
pasidarys tikrai energingas,

Norėti mažų dalykų, daryti mažus dalykus, atsisakyti ma
žų dalykų didingai, su meile, tai ir bus puikus Mažosios šv. Te
resės metodas, kuriuo mes gėrimės ir stebimės.

Vyriausia priemonė padidinti valios energiją yra malonė.
Krikščionybė turi įsakymų rinkinį, teikia sunkių, kietų 

patarimų, kurie, kai kurių manymu, viršija žmogaus pajėgas 
M. Tanquerey, moderniškas dvasiškų knygų autorius, rašo: ,,Yra 
svarbių nurodymų; kuriuos galima išlaikyti kai kuriais atvejais 
tik milžiniškų pastangų dėka. Išlaikyti skaistybę tūlais atvejais 
reikia didelių, stačiai didvyriškų pastangų. ^Moterystė irgi ne
pašalina čia piktų pagundų ir vedusiųjų skaistybė nėra mažiau 
sunki už visišką skaistybę. Jei pažvelgsime į teisingumo nuo
status finansiškuose, komerciniuose ir-pramonės r eikaluose , ir J ei

9
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turėsime galvoje visas progas iš tų nuostatų iškrypti, tai pasiro
dys, kad labai sunku išlaikyti visišką sąžiningumą toje aplinku
moje, kurioje konkurecija ir pasipelnymo godumas nuolat gundo 
nepaisyti, nustatytų ribų," Autorius teisingai pastebi, kad tokios 
kliūtys« yra progos kentėti, kurios kasdieną tūkstančiais kartų 
pasikartoja. Todėl tikėti, kad viena valia įstengs pašalinti visas 
tobulėjimo kliūtis ir kad ji viena įstengs atlikti visas dorovinio 
gyvenimo progas, reiškia įkristi į vadinamą pelagianizmo klai
dą. Jeigu krikščionybė būtų tik dorovės mokslas, teisingi būtų 
tie, kurie sako, kad jis sunkus, neįvykdomas.

Krikščionybė yra daugiau negu doros mokslas. Ji yra, visų 
pirma, tranšfuzija (perliejimas) Dieviškojo Kraujo į mūsų kraują, 
Dieviškosios Gyvybės į mūsų gyvybę. „Aš tikrasis vynmedis", 
sakė Viešpats, „jūs vynmedžio šakelės ir mano Tėvas vyninin
kas. Kaip vynmedžio šakelė negali duoti vaisiaus pati savaime, 
jei ji nepasilieka vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliekate many7 
je. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas neša daug vaisiaus, nes 
be manęs jūs nieko negalite padaryti.”

Malonė, tai paties Dievo gyvenimas mūsų būtybėje ir jo 
minčių, jo širdies, jo valios pagalba papildanti mūsų netobulus 
gabumus. Malonėje žmogus turi ne vien tik savo protą kad pa
žinti ir suprasti tiesą, jis įgauna proto iš Dievo, kuris suteikia 
ypatingos šviesos ir leidžia lengviau suprasti iš pažiūros tokias 
svetimas, taip nesuprantamas, taip tolimas mūsų, siauram protui 
tiesas. 

f-

Žmogus turi savo širdį ne vien tik kad mylėti gerus, Die
vas įpylia jai savo nepabaigiamos meilės, kad ji pajėgtų mylėti 
ir tuos, kuriuos žmogiškai nepakęstų ir niekintų! Žmogus gyvena 
ne vien tik savo valia. Dievas prideda jėgų, naujos energijos, 
įgyjamos lyg fizinės tvirtos ir galingos rankos, kurios padeda pa
kelti sunkųjį svorį, kurio vaikas neįstengs pakelti.

Viena esu perdaug silpna, liaunų vargšė« Viena nieko ne
galiu, bet kai Dievas įžengia į mane ir leidžia pasinaudoti Jo jė
gomis, visa pasikeičia, visa atsinaujina, „Aš galiu visa tame, ku
ris mane stiprina”, šaukė šv. Povilas ir visi žmonės gali tą pati 
sakyti.

Su viršgamtine galia, kuri srovena mūsų kraujuje, mes ga
lime visada būti mūsų sunkių kietų, žiaurių uždavinių vykintojai.

Su Kristaus pagalba mes galme save pagydyti. Nuodėmių 
liga nuodijo ištisus metus mūsų kūną, mes galime iš jos pa
kilti, nors žemiausiai būtume kritusios! Mes galime save išvys
tyti, save patobulinti, save prakilninti, prieiti iki savęs atsižadė
jimo, pasišventimo, pasiaukojimo, meilės viršūnių. Šventieji, kai 
pradėjo kilti, buvo tokie pat silpni kaip ir mes ir vistik jie liko 
šventi tik dėl to, kad mokėjo kovoti ir naudotis Dievo galiomis.
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„Žniogus svajoja pasidaryti dievu” sako šių laikų filosofas.
Būti dievu be Dievo ir prieš Dievą ar būti dievu per Dievą ir su 

_ Dievu štai dilemma. — Būti dievais be Dievo ir prieš Dievą, tai 
nuodėmingas ir keistas įgeidis išdidžiųjų neišmanėlių, tų, kurie 
visa neigia. Būti dievu per Dievą ir su Dievu, turi būti mūsų 
visų noras ir mūsų spindulingas ir pilnas pasitikėjimo pasididžia-* vimas.

Dailinkime kasdien mūsų sielų statulas tol, kol jos pasi
darys pačiostob uliausio s ir gražiausios.

Tapti dvasia, valia, siela pilnutinėmis asmenybėmis, štai 
puikusis gyvenimo tikslas ir prasmė.

Šv. Paulius jau buvo didis šventasis. Jis gėrė kentėjimų 
taurę už savo Viešpatį, pakėlė daug išniekinimų dėl jo meilės ir 
ką jis pasakė cilijiečiams: „Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau 
priėjęs, aš begu į paskirtą tikslą, į nugalėtojų užmokesnį.”

Bėkime ir mes, nesustokime. Reikia būti tobuliems, kaip 
dangaus tėvas. Realizuokime šią programą ir tada rasime savo 
tarpe tikros krikščionės, ateitininkės dorovinį tipą, pilnutinio 
žmogaus tipą.1)

Didžiausia moralinė jėga yra susipratusi ir veikli moteris.
To ji gali pasiekti skaitydama gentys, ypač specialiai 

moterims skirtus laikraščius!

9 Pagal R, P, Lefanquenr, „Servirs" 1928
t
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NAMŲ ŽIDINYS
Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti?

(Ankieta) ’

Moterų tarnybos klausimas — opas 
ir sunkus išspręsti, Nenuostabu, kad jis 
laikas nuo laiko ir vėl iškyla. Paskuti
niu laiku apie tai vėl kalbama, kai ku
rie laikraščiai net kelia jį viešumon, 
„N. V,” redakcija čia ir nori pasiūlyti 
savo skitytojams keletą klausimų ir

• sužinoti jų nuomonę šiuo opiu reikalu.
Atsakymų laukia iš visų skaitytojų, 
studentų-čių, valdininkų-ių, kunigų, 
profesorių ir tt. Savo puslapiuose 
spausdins įvairiausias nuomones, steng- 

_.1 damosi sudaryti progos kiekvienam pa
sisakyti,

„N. V.” redakcija

1. Ar suderinami moters šeimos darbas ir tarnyba už na
mų sienų?

2. Kas verčia ištekėjusias moteris tarnauti?
3. Ar ištekėjusi gali visai išsižadėti darbo šeimoj, o dirbti 

tik šalia namų?
4. Jei moteris turi atsidėti vien šeimai, tai kaip tvarkyti

nas mergaičių auklėjimo ir mokymo reikalas?
c

5. Jei moteris paliktų tik šeimoj, kas turėtų atlikti darbą, 
kur ji yra nepavaduojama, k. p. socialinis darbas, dar
želių, prieglaudų vedimas, vaikų poilsio namų, aikštelių 
tvarkymas, pagaliau, mergaičių mokyklos, tiek viduri
nės, tiek aukštesnės ir aukštosios?

6. Ar kenkia moters dvigubas darbas ir kam: šeimai, vi
suomenei, pačiai dirbančiai moteriai?

f 

• °

7. Ar gali patenkinamai išspręsti moters dvigubos profesi
jos klausimą įstatymas, draudžiąs ištekėjusioms mote
rims tarnauti?

’S,

4.
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Klausimai, į kuriuos redakcija nori atsakymų, nėra taip1 
jau visai lengvi. Jie dažnai sukelia aštrių ginčų net ir geros va
lios žmonių tarpe, jau vien dėlto, kad moterų tarnyba yra pa
lyginti ne senas dalykas, vadinasi, neįprastas. O į naujoką visuo
met skersuojama. Aš manyčiau, kad ir į daugelį kitų su moterų 
judėjimu susijusių klausimų nėra piga atsakyti, nes visiškai dar 
negalima patikrinti, kiek tas ar kitas dalykas yra naudingas ar 
kengsmingas. Ateity teks, tur būt, ne kartą ,,senas vertybes 
perkainoti.”

Dėl moterų tarnybos yra įvairių įvairiausių nuomonių, daž
nai kraštutinių, nerimtų. Karščiuojasi ir „šaltakraujai” vyrai ir 
moterys. O reikėtų dalyką visai šaltai apsvarstyti, nes jis yra 
tikrai to vertas. Ar galimi šeimos darbas ir moterų tarnyba 
kartu? Dėl galėjimo, kodėl ne? Ko žmogus negali padaryti, ap
linkybių verčiamas? Dirba ir moterys dvigubą darbą, ir dažnai 
visai neblogai. Bet ar tai yra normali moters gyvenimo būklė, 
ar tai yra idealas, kurį moteris turi sekti, dėl kurio, žūt būt, turi 
kovoti? Mano manymu, taip yra tik „iš bėdos.” Kad būtų aišku, 
turiu pasakyti, kaip suprantu moters darbą už namų sienų. Aš 
griežtai skiriu du dalykus: 1) moteris dirba mokytojos, valdinin
kės, darbininkės darbą tam, kad uždirbtų savo šeimai duonos. 
Tarnyba atima jai didesnę dienos dalį, šeima paliekama be glo- 
boSr pati dirbanti išvargsta, neatlieka gerai nė vieno darbo, nes 
neištenka fizinių jėgų; 2) moteris dirba savo pamėgtą jį tarbą 
mokslo ar meno srityje, kuria, rašo mokslo veikalus, studijuoja, 
yra dailininkė, muzikė, poetė ar pan., bet tiek, kiek tai neken
kia šeimos darbui. Į šią pastarąją grupe aš norėčiau priskirti ir 
vadinamąsias laisvąsias profesijas, o taip pat ir nemokamą idė
jos darbą, labdarybės, visuomeninį. Advokatė ar gydytoja ga
lės daug lengviau dirbti turėdama šeimą, negu kuri valdininkė. 
Bet ir čia, vėl pabrėžiu, ji turi dirbti tiek, kiek tai nekenkia jos 
šeimos darbui, Mano įsitikinimu, moteris turi kovoti, kad jai 
nereiktų dirbti to darbo, kurį aš paminėjau pirma. Antroj grupėj 
pažymėtas darbas lengviau suderinamas su pagrindiniu ištekė
jusios moters darbu — šeima. Visai palikti be pašalinio darbo, 
vien tik šeimoj užsidaryti visai nėra idealas, man rodos, kad 
tokių moterų net visai nėra. Tos, kurios nedirba jokio visuo
meninio darbo, laisvo laiko vis tiek turi, tik jį praleidžia baliuo
se, kinuose ar madų krautuvėse. Dvigubas moters darbas ken
kia, be abejo, jai pačiai, bent daugiausia, jai. Ji daug greičiau 
išsieikvos, pavargs ir pasens, nebent tam dvigubam darbui turės 
ir dvigubą sveikatą. Dar svarbiau, tokiai moteriai visai nelieka 
laiko kūrybos darbui. O kadangi tokį dvigubą darbą dažniau
siai dirba gabiausios, tai iš tikrųjų gaila, kad jos savo jėgas su
naudoja techniškam darbui, o ne kuriam kūrybos darbui, kuris 
visuomenei būtų naudingesnis.
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Vienoj kitoj valstybėj atsiranda laikas nuo laiko įvairių 
įstatymų projektų, moterims iš tarnybos pašalinti. Ar tokie 
įstatymai yra reikalingi, klausia „N. V.” redakcija. Aš žinau du 
panašnrtstatymų motyvavimus: 1) pašalinti iš tarnybos vieną iš 
dviejų dirbančių (vyrą ar žmoną), kad atsirastų vietos tai šeimai, 
kurioj nė vienas nedirba; 2} pašalinti moterį, kad ji galėtų ge
riau dirbti šeimoje. '

Mano įsitikinimu, nė viena moteris neturėtų priešintis įsta
tymui, kuris sumažintų jos pajamas, duodamas galimumo kitai 
šeimai gyventi. To reikalauja socialinis teisingumas. Taip su- 

_ _ redaguotas įstatymas nė kiek neįžeistų-moters teisių, nors prak
tiškai ji turėtų pasitraukti iš tarnybos. Pagaliau, kodėl reikia 
laikyti tokį įstatymą palankų vyrams? Iš tarnybos pasitraukusi 
daug uždirbančio vyro žmona gal užleis vietą nepasiturinčiai 
mergaitei, Su antros rūšies motyvavimu nenorėčiau sutikti. Pa
šalinti moterį iš tarnybos, neužtikrinus jos būklės atitinkamai, 
būtų tikrai neteisinga. Moteris eina tarnauti kad uždirbtų savo 
šeimai pragyventi, kad būtų nepriklausoma materialiniu at
žvilgiu, jei susidėjusiomis aplinkybėmis, ji yra priversta skau
džiai jausti savo priklausomybę nuo vyro, ir kad gautų pilietės 
teises. Jei kas norėtų įstatymu pašalinti moterį iš tarnybos ir 
tokiu būdu grąžinti ją šeimai, būtinai turėtų taip pat įstatymu 

____1) aprūpinti jos šeimos materialinę būklę, sutvarkant vedusių 
ir nevedusių algas, skirianTklicIešnius šeimos priedus, 2) duoti 
žmonai teisę tam tikromis aplinkybėmis tiesiogiai gauti vyro 
uždirbamų pinigų dalį, ir 3) neaprėžti pilietiškųjų motinos teisių.

Į kitus klausimus tiesiogiai neatsakau vien dėl to, kad jie 
paaiškėja iš kitų atsakymų.

Taupykime J)
Ūkio tikslas — patenkinimas mūsų reikalavimų. Tam pa

siekti, jau nuo senų laikų, žmonės daug vargo ir prakaitavo. 
Būti rojuje ir kad „rojus” būtų žemėje, žemės vaisiais turtinga 
šalis pirmojo ir dabartinio žmogaus svajonė, Istorija leidžia pa
kankamai pastebėti, kad žmogus visada trokšta jam užkrautą 
naštą lengvinti ir savo reikalavimus tenkinti kuo mažiausiomis 
išlaidomis.

Šis troškimas sudaro visą ūkio pagrindą; iš^jo yra išplaukę 
visi techniški išradimai, pradedant seniausių laikų akmeniniu 
kirviu ir baigiant šių dienų didžiausiu aeroplanu. Tas noras turi 
savo pradų pačioj prigimty. Stengimasi kuo paprasčiausiomis 
priemonėmis kad kaip galima mažiau medžiagos ir jėgos su-

U Pagal Dr. Erna Meyer „Das Wirtschaftliche Prinzip".
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naudojus pasiekti puikių rezultatų, jnokslas vadina „ekonomiš
kuoju principu.” Tai taupumo principas. Taupus yra tas, kas 
laikosi šio dėsnio. Jis tikrai nedaug sunaudoja savo tikslui siek
ti medžiagos, laiko ir jėgos ir sunaudoja visa tai tokiu būdu, 
kad jo rezultatai yra geriausi.

Kadangi daugelis daiktų, kurie šiandien yra žmonių naudo
jami, yra gaminami žemės ūkio, pramonės, amatininkų dirbtu
vėse, o paskui pardavinėjami, todėl nenuostabu, kad visuome
nės ūkyj yra labiausiai svarstomas klausimas, kaip galima butų 

_ gamybų, ir su ja tampriausiai susijusią prekybą privesti prie ma
žiausio naudojamųjų priemonių suvartojimo? Taip galvojant apie 
gamybą visuomet pamirštama, kad visuomenės ūkis turi ne vien 
tik gaminamąją, bet taip pat ir sunaudojamąją sritį, ir todėl 
aukščiausio taupumo bus galima pasiekti tik tada, kai bus tin
kamai sutvarkytas sunaudojimo klausimas. Gyvas reikalas verčia 
mus, moteris, pagaliau ir į šią problemos pusę pažvelgti ir mė
ginti suvesti į dėsnį iki šiol nepastebėtą, tačiau svarbią ir mums 
artimą sunaudojimo sritį, t. y. kad kuo mažiausiomis išlaidomis 
kuo daugiausia laimėtumėm. Tačiau ne vien tik dėl savęs svar
bu pašalinti šfTvailą abejingumą ir niekinimą visa to, kas tik 
su sunaudojimo sritim yra surišta. Visuomenės ūkiui gaminių 
naudotojas turi įtakos ne tik tuo, kad jis savo reikalavimais pa- 

___ akstiną jį naujai gamybai, bet ir tuo, kad namai yra vieta, kur yra 
auginamas svarbiausias augalas, be'kūrio įokš visuomenės ūkis 
nėra įmanomas: kūrėjas visos iki šiol taip brangintinos gamybos 
— yra pats žmogus.

Iš to turime padaryti išvadą, kad namų ruošos reikšmė 
yra labai didelė, neišmatuojama, net ir tada, jei į dalyką žvelgti 
visai iš kito taško, nes visi konfliktai taip pat ir ekonoihiškajame 
tautos gyvenime sukasi ne apie negyvus daiktus, bet beveik vi
suomet apie problemas, kurių priežastis yra arba pavieniai 
žmonės, arba atskiros jų grupės. Todėl labai svarbu visuomenės 
ūkiui, kokiose aplinkybėse ir sąlygose tie žmonės, tos atskiros 
didžiulio organizmo celiulės išaugo. Moterys yra tų atskirų 
celiulių prižiūrėtojos, ir jau dėl tos priežasties tūrėtų būti jų 
darbas tiek pat vertinamas kiek ir visuomenės ūkio gamyba. 
To darbo pagerinimui reiktų dėti daugiau pastangų.

Aišku, kad tvarkant namų ruošos išlaidas, kalbama ne tik 
apie medžiagos, bet ir darbo sutaupymą. Darbas skaidomas į 
elementus, būtent: į panaudojamąją jėgą ir tam tikrą laiką, ku
ris reikalingas atliekant būtinus darbo judesius. Tiesa, naivūs 
žmonės taupumo esmę linkę matyti tame, kiek sunaudojama me
džiagos, pinigo išleidžiama. Jie labai sunkiai pastebi, kad nuo
stolis, kuris gaunamas netaupant darbo, t, y. niekais leidžiant ’ė- 
gą ir laiką, yra ūkiui labai kengsmingas dalykas.
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Šiandieną moteris, ne visada galėdama namų ruošai tu
rėti samdomą pajėgą ir dar pati dirbdama įstaigoj, labai kenčia 
dėl savo darbo nesutvarkyto taupumo pagrindais, ypatingai ka
da jis viršija jos jėgas. Tuo tarpu kai geresniu darbo metodu ga
lėtų rasti daugiau laiko, pav. nors vieną valandą laisvą per die
ną. Ar tai nebūtų laimėjimas? Į metus susidaro 365 laisvos va
landos. Jei darbo dieną skaitysim .10 vai. tai reiškia yra 36% 
dienos pelno. Tik reikia pagalvoti, kas galima per tą laiką pa
daryti, kaip gerai galima pailsėti, kiek naudingų knygų galima 
perskaityti, kaip gražiai galima su vaikais pažaisti ir su vyru 
pašnekėti. Tai pastebėję, tikrai suprasime šios problemos svar
bą ir pamatysime, kad kiekvienas darbo ir jėgos nuostolis yra 
mažiausia tokios pat vertės, kaip ir betarpiškasmedžiagos nuo
stolis.

Gamyboj į tai kasdien yra vis labiau atsižvelgiama ir stro
piai stengiamasi, ypatingai pramonėj, mažinti tokius nuostolius. 
Paaiškėjo, kad pagamintas produktas nėra lygiai tokios pat ver
tės, kaip įdėtasis darbas t. y. jėga ir laikas. Kiekviena mašina 
gali daugiau arba mažiau veltui sunaudoti energijos, nes to, kas 
yra įdedama į ją elektros ar garo pagalba, grįšta tik dalis. Įdė
tojo darbo dalis yra sunaikinama trynimosi jos daugelio viena 
kitą užkabinančių dalių, arba įvairių kitokių priežasčių. Todėl 
mašinų produktingumo laipsnis yra išreiškiamas nuošimčiais į 
ją įdėto darbo kiekio. Kai sakoma lokomotivo 10%^- raumenų 
33%, Galvani elemento 90% veikimo laipsnis tai reiškia pirmu 
atsitikimu yra 90%, antru 67% ir trečiu tik 10% nuostolio. Ma
tome, kad skirtumas veikimo laipsnio mašinose, reiškia taip pat 
ir jų naudingumo skirtumą. Iš to mes aiškiai suprantame, kad 
veikimo laipsnio pagerinimas yra svarbiausias dalykas techni
kos pažangai.

Kas tinka mašinai, tas pats kartojasi ir visoj pramonėj, 
ten taip pat yra gamybai statą sąlygas faktoriai. Tas pats atsi^ 
tinka ir su atskiru dirbančiu žmogumi. Jis savo darbo metu at
lieka ne tik naudingą, bet ir tuščią darbą, kai jis, pavyzdžiui, jė
gas ir laiką turi aukoti įrankių ieškojimui arba jų pataisymui. 
Sudėjus visus tik mažiausius nuostolius šimto, tūkstančio ir mi
lijono darbininkų, gauname tikrai didelį skaičių. Todėl nė kiek 
nenuostabu, kad net visa darbo sistema, pav. garsioji Tayloro 
sistema atsižvelgia į jėgas, judesius ir laiko taupymo dėsnius.

Tuos dėsnius turėtume, iš gamybos srities perkelti ir į su
naudojimo sritį. Šalia medžiagos taupymo iškyla būtinas reikalas 
sumažinti niekais einantį darbą, t. y. taupyti jėgas, judesius ir 
laiką. Ir tada, kai pasiseks mums tikrai šį reikalą sutvarkyti, 
galėsime šnekėti apie ekonomišką šeimininkavimą ir tada tik 
liksime savo namų tikromis vedėjomis.
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Bet kad to pasiektume, turime pirmiausia pagerinti savo 
darbo metodą. Sąryšyj su tuo turime rūpintis, kad mūsų aplin
kuma, mūsų darbo vieta turėtų tokią išvaizdą, kuri atatiktų mūsų 
naują darbo būdą. Mes turime savo įsivaizduojamąjį darbą nu
kreipti ne vien tik į veikimą namuose, bet taip pat ir į esmę mus 
apsupančios aplinkumos, į išvaizdą mūsų buto, mūsų namų.

Čia būtinai svarbu pažvelgti į save aštria ir nieko nesibl- 
jančia kritika, nes tik tada galėsime išsivaduoti nuo visų mus 
taip sunkiai slegiančių trukdymų.

Iš taupumo dėsnio iškyla tikslingumo ir kartu iš jo kylančio 
dailaus paprastumo-klausimas. Architektūra ir technika dar ne
seniai atkreipė dėmesį į dailų paprastumą. Dailaus paprastumo 
dėsnis remiasi visa tuo, kas sudaro daikto esmę ir palieka visa 
kita, kas netarnauja daikto paskyrimui, nuošaliai. Technika, ku
ri labiausiai yra surišta su mažiausių išlaidų dėsniu, artinasi kas 
kart vis arčiau prie grožio, negu mūsų laikų menas, kurs' dar 
klaidžioja perdidelio pašaliniais elementais apsikrovimo šunke
liais.

Namų ruošoj, norėdamos pasiekti dailaus paprastumo, 
grožio turėsime saugoti savo vidujinį lankstumą rinkdamosios 
modemiškus patyrimus ir priemones labai atsargiai, čia turime 
susirūpinti pašalinti visas tas kliūtis, kurios trukdo mums su
prasti daiktų svarbumą.

Tokią pažiūrą mes įgysime, kai stebėsime savo aplinkumą, 
stengdamosios suprasti ją ne kaip užbaigtą, nepakeičiamą ir sa
vaime suprantamą dalyką, bet kaip dar besiformuojantį. Ir jei 
įsigysime tą ne lengvai įsigyjamą nusistatymą tai nesunku bus 
mums išspręsti čia kylančius visus kitus pavienius klausimus.

Pašalinusios senas pažiūras, kurias iš tikrųjų pakęsdavom 
cik dėl savo sustingimo ar apatijos, pamatysime, kad mūsų dar
bas yra mums, mūsų vidujiniam „aš” daug artimesnis. Tada mū
sų namai bus ne vieta, kur daiktai be jokio reikalo ir suderinimo 
sudėti, bet organizmas, kurs augimu ir nesiliaujančiu keitimus! 
bus priešingas „negyvos"’ medžiagos gyvenimui, nes visa bus 
tampriausiais ryšiais su mūsų vidaus gyvenimu surišta.
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Darbo moterų ekonominiai sunku aiH

Daug darbininkių ir atskirų profesijos tarnautojų tekėju
sių ir netekėjusių, savo darbu išlaiko ne tik save, bet ir savo ar
timus. Daugiausia tokių yra iš vyresnių, 40—50 metų amžiaus 
moterų, kurios neša visos savo šeimos ekonomines sunkenybes. 
Ankietos, išleistos Moterų Darbo Biuro iš įvairių moters pro
fesijų klubų rodo, kad du trečdaliai senų moterų turi ką nors iš
laikyti. Daugiau kaip ketvirtadalis visų moterų išlaiko po vieną 
asmenį ir daugiau kaip penktoji dalis — po du ar tris.

Didelė dalis—52%—darbo ir profesijos moterų yra virš 40 
m. amžiaus. Dauguma jų dirba ten, kur ilgametė praktika labiau 
vertinama, už neapdirbtą žinojimą. Algos joms didinamos pa
gal ištarnautus metus;

Bet geriau apmokamos moterys vėliau dažnai atleidžia
mos. Didelis procentas moterų virš 60 metų yra atleidžiamos vien 
dėl savo amžiaus, ir todėl vyresnė moteris dreba dėl savo vie
tų. Bet gal daugiausia tai liečia tekėjusias moteris. Profesinė 
moters darbo kvalifikacija rodo, kad vedybos negali būti matas 
moters tarnybai. Beveik trys ketvirčiai tarnaujančių moterų 
netekėjusios ir—60%—jų turiišlaikyti kitus.Betdar didesni s 
procentas—69%—tekėjusių moterų turi dirbti išlaikymui kitų 
asmenų. Tas kaip tik pirštu prikišamai rodo, kad vedybos dar 
netaiso ekonominės padėties.

Jeigu tarnybos būtų dalijamos visiems tiems, kurie la
biausiai reikalingi darbo, tai vedę vyrai turėtų nedaugiau teisių 
jį gauti, kaip ir vedusios moterys.

Reiktų, kad moterys geriau suprastų pačios savo reikalus, 
ypač tekėjusių moterų, ir kad padėtų pataisyti pasunkėjusią pa
dėtį, į kurią visuomenė stato tekėjusią moterį tarnybos atžvilgiu.

Tokioj situacijoj atsidūrė uždarbiaujanti kitų kraštų mote
ris. Kaip yra su tuo viskuo pas mus, Lietuvoje. Paskutiniu laiku 
šis klausimas labai rimtai keliamas, bet paaiškėjus, kad tokių 
moterų palyginti yra daug ir kad jas atleidus, reiktų išmokėti 
taip pat daug kompensacijos, jų atleidimo klausimas tuo tarpu 
paliktas atviras. Tik norima, kad tokios, dvi tarnystes užiman
čios poros daugiau domėtųsi viešuoju, kultūriniu gyvenimu ir 
valstybės reikalais.

Ištekėjusios moters pilietybės klausimas.
Tarptautinė Moterų Katlikių Lyga įteikė Tautų S-gai ant

rą memorandumą, liečiantį tekėjusios moters pilietybę. Jame
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pageidauja: a) kad įstatymų davėjai, svarstydami vedančiųjų 
pilietybę, apribotų asmeninius reikalus ir juos laikytų žemiau už 
šeimos reikalus, b) kad būtų duotas pastovus šeimos statutas, 
kuris reguliuotų jos narių santykius, c) kad dėl asmeninio pilie
tybės pakeitimo galėtų pareikšti, savo nuomonę ir antrasis iš 
vedančiųjų, d) kad pagal išreikštą norą Osle š. m, rūgs, 22 d,, 
vienas iš vedančiųjų galėtų labai lengvai ir labai greitai pakeisti 
pilietybę, e) kad laukiant, kol šie tarptautiniai nuostatai bus 
sutvarkyti, būtų surastas tarptautinis autoritetas, kuris laiki
nai normuotų moters ir vaikų reikalus mišriose pilietybės at
žvilgiu šeimose.

Tarptautinės katalikių Moterų Sąjungos kursai Lucernoje,
Šių metų spalių 26 — lapkričio 2 dienomis Lucernoje įvy

ko įvairių kraštų katalikiškų moterų organizacijų atstovėms 
kursai. 117 sąjungiečių atstovavo 23 kraštus, be to, arti šimto 
buvo Mergaičių sekcijos narių. Netrūko ir užjūrio viešnių: iš 
Argentinos, Kanados, Jungt, Amer. Valstybių, Meksikos, Filipi
nų, _

Spalių 26 d. Šveicarų Kat. Mot. Sąjunga suruošė ,,sąjungie- 
tėms” susipažinimo vaišes, kuriose dalyvavo ir keletas aukštų 
Šveicarijos dvasininkų. Vaišėse išaiškintas kursų tikslas iy pasa- 
kyta nuoširdžių prakalbų, Mergaitės, jų tarpe garsioji daininin
kė Lucia Corridori, padainavo tautinių dainelių.

Pirmasis susirinkimas pradėtas iškilmingomis Šv. Mišiomis 
ir Pamokslu, Kitų dienų darbai taip pat pradedami skaitytinė
mis Mišiomis, kurių paskutinės skirtos mirusiųjų narių intencijai. 
Šių kursų darbų dienotvarkėje 10 komisijų išsvarstė atskiras 
temas Enciklikos ,,Apie Auklėjimą” ribose.

Komisijoms vadovavo ir pranešimus darė atskirų tautų 
moterys (tų komisijų darbų apžvalgą paduosime kitame ,,N. V.” 
numery,)

Paskutiniam posėdyje nesant p-nios Steenbergne (ji išvyko 
į Ženevą), kursus uždarė p-nia de Velard ir įteikdama Šveicarų 
Kat, Mot. Prezidiumui ir SekretoriatuLgražią gėlių vazą širdin
gai padėkojo už malonų viešnių priėmimą ir rūpestį jomis Lu
cernoje,

Paskutinį vakarą vyresnės ir jaunesnės suvažiavimo daly
vės susirinko Šv, Petro koplyčioje Šv. Sakramento adoracijos 
valandai Šv. Tėvo Pijaus XI intencija. Jaunų mergaičių iš įvairių 
tautų atstovių improvizuotas choras, diriguojant p-lei Mucker
mann iš Münsterio giedojo bažnytines giesmes. Tos pačios mer
gaitės pagiedojo ir Einsideln’o bažnyčioje, kur irgi buvo nukelia
vusios dauguma kongresisčių.

r
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Kursų dalyvės vienbalsiai gyrė šveicariečių vaišingumą ir 
širdingą nuotaiką ir išsiskirstė į visas 4 pasaulio šalis, visai pa
tenkintos apsilankymu šioj gražioj šaly.

Vyriausias Liet K, Moterų Sekretoriatas,
Liet. Katalikių moterų Vyriausias Sekretoriatas įkurtas 

1922 m. Jį sudaro visų katalikiškų moterų organizacijų atstovės. 
Dabar į Vyr. Sekretoriatą įeina: „Pavasario” S-gos, Šv. Zitos 
Dr-jos, „Kultūros” Dr-jos, L. Kat. Moterų Dr-jos, Stud. At-kių 
„Fideles lustitiae”, „Giedros”, „Birutės” draugovių, „Gajos” 
būrelio, ateitininkių sendraugių ir moksleivių atstovės,

Sekretoriato tikslas stiprinti ir koordinuoti katalikių mo
terų veikimą Lietuvoje ir palaikyti ryšius su užsienio moterų 
katalikų organizacijomis. L. Kat. Moterų sekretoriatas yra na
rys Tarptautinio Kat. Moterų Sekretoriato.

Šiemet Vyr. Sekret. V-bą sudaro: E. Starkienė — pirm., 
O. Pakštienė — vicepirm., E. Balčiūnaitė — vid. reik, sekr,, M. 
Požėlaitė — užsienio reik, sekr., Al. Kudirkaitė — kasininkė.

Didžiausias šių metų darbas bus suruošti katalikių moterų 
kongresą.

Paminklas a, a? Pečkauskaiteia

Didžios mūsų pedagogės ir rašytojos kapas turi būti pa
ženklintas gražiu paminklu. Ji savo darbais tą pilnai užtarnavo 
Visuomenė tą supranta. Pavasarininkai ir ateitininkai ėmėsi ini
ciatyvos šį darbą atlikti. Šiam reikalui yra išrinktas Komitetas, 
kuris ir prašo visus pavasarininkus, ateitininkus, gerb, dvasiški- 
ją, katalikus mokytojus ir visą visuomenę paremt išiį žygį pini
ginėmis, aukomis. -

Komitetą sudaro: Kan, Vėlutis, Sėda; kun. K. Bukantas, 
Židikai; kun. Matulionis, Rietavas; Kun. P. Morkys, Pikeliai; 
K. Berulis, Telšiai, Kalno g. 20; stud. J. Labanauskas, Kaunas 
Duonelaičio g. 24. Asmeniškai aukas galima įteikti bet kuriam 
Komiteto nariui, siunčiant siųsti kun. P. Morkiui, Pikeliai.

Moterų gyvenimas skaitlinėmis.
— Vokiečių reichstage yra 36 moterys atstovės. Socialde

mokratai turi 13 (14); komunistai 13 (12); Centro partija 5 (6)' 
Nacionalistai 3 (3); Bavarijos ir vokiečių liaudies partijos turi 
po vieną atstovę; Nacionalsocialistai moterų iš principo ne
renka,.

—■ Moterų bedarbių Klaipėdoj neseniai buvo 165 iš 646 
bedarbių.

— Dabar Lietuvoje yra 19 diplomuotų agronomių.
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— Italijoj 1931 m. vyrų buvo 20. 521, 758. o moterų 21.187, 

823, vadinasi 666,065 moterų daugiau negu vyrų. Tą nelygumą 
padarė karas.

Iš studenčių gyvenimo,- *
„Giedros”, stud. at-kių, Draugovės tradicinė arbatėlė 

įvyko lapkričio mėn, 7 d. Stalai gausiai apkrauti namų, pačių 
giedrininkių ir ponių, buvusių giedrininkių pagamintais skanės
tais. Giedrininkes pagerbė į arbatėlę atsilankiusios ponios: Dr, 
Karvelienė, Ladygienė, Galdikienė, Krikščiūnienė, Skrupskelie- 
nė ir k. Buvo ir kitų korporacijų atstovės. Rimtų kalbų protar
piais buvo ir linksmų programos dalykų; buvo dainų ir kupletų, 
deklamacijų, pora baleto numerių. „Giedra” moka dirbti, moka 
ir linksmintis,

„Fideles lustitiae”. 1932 m. lapkričio mėn. 20 d. 
Studenčių Ateitininkių Teisininkių - Ekonomisčių Korporacija 
„Fideles lustitiae” šventė savo įsikūrimo šventę. Minėta korpo
racija išaugo iš bendros mergaičių ir vyrų korporacijos „lustitia”, 
kuri yra dar tik prieš dvejus metus įsikūrusi. Padidėjus korpo- 
rančių skaičiui, atsirado gyvas reikalas sudaryti atskirą mergai
čių teisininkių-ekonomisčių korporaciją.

Mergaitės visada yra pasyvesnės. Ypač tai pastebima ben
dro se mergaičių ir vyrų Eorporacijose. O šie laikai ir teisinmkrų 
bei ekonomisčių pasirinktoji profesija, reikalauja iš mergaičių 
labai savarankių, sąmoningų ir gerai pasiruošusių darbininkių.

Mot e ris teisininkė - ekonomistė, — tai dar taip nepra
minti takai! Tiek daug yra klausimų, kuriuos dar reikia išsręsti. 
O visa tai galima atlikti tik atskiroj mergaičių korporacijoj. Čia 
ir yra svarbiausi motyvai, dėl kurių įsikūrė Korp. „Fideles 
Ustitiae”,

„Fideles lustitiae” — tai ištikimosios teisingumui, kuris 
yra vienas ir kuris yra visų valstybių pagrindu, tačiau kuris, deja, 
šiais laikais taip iškraipytas. Tam tikrajam, neiškraipytam tei
singumui, ir pasiryžo būti ištikimos „Fideles lustitiae” korporan- 
tės, įsirašiusios savo šūkiu šv. Jono evangelijos žodžius „Sanc- 
tificanos in veritate!” (Jono 17, 17).

Korporacija „Fideles lustitiae” mano bendradarbiauti su 
vyrų korporacija „lustitia”. Abidvi šios korporacijos, būdamos 
teisininkų ir ekonomistų korporacijomis, turi ir bendrų reikalų, 
taip pav. manoma turėti vieną bendrą knygyną.

Tų dviejų korporacijų bendradarbiavimui reguliuoti mano
ma sudaryti, tarsi taryba iš abiejų korporacijų atstovų.

Korporacijos „Fideles lustitiae” valdybą sudaro Aldona 
Baračauskaitė (pirm.), O. L. (vice-pirm.), Kazė Štarkiutė (sek
ret,), Marija Liaudenskaitė (iždin.) ir Aldona Dubauskaitė (vald. 
narys). Korporacija turi 25 narius.
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Steigiamoji Vilkaviškio Kai Moterų Dr-jos Regiono Į
(vyskupijos) konferencija,

L, Kat. Moterų Draugija nuo ■paskutinės savo konteren- i
cijos (1932. V 8-9.) patogesniam veikimui persitvarko regionais j
(vyskupijomis). Panevėžio vyskupijoje L. K, Moterų Dr-jos Re- ----- -
gionas įkurtas dar prieš metinę Dr-jos Konferenciją, Kauno re- I
giono steigiamoji konferencija įvyko 1932. V. 9, dabar iš eilės |
trečioji Vilkaviškio vyskupijoj lapkričio mėn. 5-6 dien, irgi įkur- į
tas regionas. j

Steigiamojo} konferencijoj gražių sveikinimo kalbų pasakė -.j
Ekscelencijos vyskupas Karosas ir vyskupas M. Reinys, L, K. M. j
Dr-jos C. Valdybos atstovė Dr. V. Karvelienė ir k. Įdomias pa
skaitas skaitė kun. Šilingas „Eucharistija ir šeima”, kun. Moc- j
kevičius — „Moteris šeimos židiny”. Visos atstovės lapkričio j
mėn. 5 dieną vakare išklausė kan. Steponaičio pasakytos kon- j
ferencijos, atliko išpažintį ir lapkričio 6 dieną priėmė šv. j
Komuniją. j

Ypač gyvai Vilkaviškio katalikės moterys svarstė savo or- 5
ganizac. klausimus. Dr. V.JKarvelienei padarius platų pranešimą *
apie Motinos ir Vaiko sekcijos dirbamą darbą, apie Dr-jos so
cialinį labdaringą veikimą, pasipylė visa eilė paklausimų. Ma-
4yt, kad šis darbas moters sielai artimas ir mielas. Ypatingai_ _ !
daug gyvumo sukėlė motinos ir vaiko globos, patariamųjų punk
tų klausimai.

Priimta visa eilė rezoliucijų: Katalikių Moterų Socialinės 
mokyklos reikalu, moterų organizavimosi, socialinio veikimo ir 
kitais klausimais.

į Konferencija baigta malda ir tautos himnu. Čia pasigir
sta: „25 metai, kaip tDr-ja veikia, o savo himno neturim”. Kaž 
kas atsiliepia: „Pirmą kartą giedosime jį per Dr-jos jubiliejinį 
kongresą”. A p. S.

Mūsų mokyklos
Pirmoji Konfesinė mergaičių mokytojų seminarija.
Seminarija pradėjo veikti nuo 1922 m. sausio 1 d. Jos pir* 

moji direktorė buvo p. O. Zaštautaitė. Nuo 1923 m. šias pareigas 
eina p. M. Galdikienė. Prie seminarijos bendrabutį laikė L. 
Moterų Kultūros Dr-jos nariai ir §Š. Jėzaus Širdies seserys. 
Bendrabutis, buvo svarbiausia asmenybių formavimo vieta, kas 
ir suteikė seminarijai konfesinį charakterį. Iki 1926 metų semi
narija, pradėjusi darbą nuo dviejų rengiamųjų kursų, išaugo iki 
keturių pagrindinių kursų. Mokinių seminarijoje šiais metais yra 
130, kitais metais būdavo ir po daugiau. Seminarija išleido 4 
pradž. mok. mokytojų laidas — 278 mokytojas. Vienos jų dirba
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mokyklose, vaikų darželiuose, kitos dar tebesimoko aukštose 
mokyklose: V. D. Universitete, Žemės Ūkio Akademijoje, Kon
servatorijoje.

Per šį veikimo dešimtmetį seminariją buvo laikę šv. Vin
cento ä Paulio ją įkūrusi draugija ir nuo 1923 m. ją perėmusi L. 
Moterų Kultūros Dr-ja. Šiais, vienuoliktais seminarijos gyvavi
mo metais, ją perėmė ŠŠ. Jėzaus Širdies seserų kongregacija. 
Šia proga Šv. Ministerijos raštu ji pavadinta Kauno ŠŠ. Širdies 
Kongregacijos Mergaičių Mokytojų Seminarų, i.

Seminariją finansavo ją steigusios ir globojusios organiza
cijos, valdžios pašalpos. Dabar, valdžios pašalpa, kuri jau ir preiš 
tai buvo sumažinta, visai nutraukta, todėl sudarytas seminarijai 
remti komitetas, kurio uždavinys ir bus parūpinti seminarijai 
reikalingų lėšų.

Vienuolės mokytojos.
Šv. Pranciškaus seserų lietuvaičių vienuolynui Amerikoje 

sukako 10 m. Iš pradžių jos buvo svetimtaučių Šv. Šeimynos se
serų globoje ir tik 1922 m. Šv. Pranciškaus vienuolyne Millvale, 
Pa, įkurtas to pat vardo seserų vienuolynas. 1928 m. į vienuoly
no viršininkes išrinkta lietuvaitė. Jos apsigyveno pagaliau Pit- 
tsburghe, kur pasistatė nuosavus rūmus. Nuo 1922 m. seserys 
pranciškones moko 18 lietuvių parapijų. Seserys katekizuoja ir 
viešų mokyklų vaikus tų miestų apylinkėse, kur nėra parapijinių 
mokyklų.

Recenzijos
E. Ožeškienė, Paskutinė meilė, II tomas. Išvertė 

Sofija Dabušienė. Dabušių leidinys. MCMXXXII. 227 
Kaina 3 lt. Ožeškienę mes gerai pažįstame. Jos talentas lenkų 
rašytojų moterų trpe yra vienas iš žymesnių. Svarbiausias jo? 
raštų privalumas, kad ji, nors ir pavaizduodama kartais dorinį 
pašlijimą, atgraso nuo jo. Tai dorinė jos kūrinių tendencija. ,»Pas
kutinė meilė” tų savybių turi. Be to, ji gausi Lietuvos vaizdais.

S. Čiurlionienė yra parašiusi dramą „Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”. Šį veikalą stato V. Teatras, Be to, p-nia 
Čiurlionienė jau 18 metų dirba prie vieno savo romano.

Leidėja ir atsakomoji redaktorė Rozalija Petrušauskienė.
Redaguoja J. Dfungaitė.

Karo cenzūros leista.
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