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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS
12 Nr. 1932 metų Gruodžio mėn. XII

Z D.

Visuomeninis moters atgimimas
Didelis tebėra pas mus moterų inteligenčių visuomeninės 

sąmonės apsnūdimas. Neįstengia jo pašalinti nei dabartinė mo
kykla, nei spauda, nei organizacija. Ištisos inteligenčių masės 
visiškai nesidomi viešuoju gyvenimu. Atrodo, kad jos negyvena 
toje visuomenėje, kuriai tūkstančius kaštavo, kol išėjo vidurinį 
aukštesnį arba aukštąjį mokslą, kurios gaminiais ir santvarka 
naudojasi, kurios dvasiniais ištekliais minta. Atrodo, kad jos 
užmiršo arba nežino, jog tai visuomenei yra įsiskolinusios ne 
tik materialiai, bet ir moraliai. Jos neturi ne tik visuomeninės 
sąmonės, bet ir sąžinės. J
' Kodėl taip yra, kas čia kaltas, nenagrinėsime. Viena 
aišku, kad toliau taip negali palikti. Išeitis — auklėti moterį 
visuomenei. Išvesti ją viešumon, pastatyti tautos ir žmonijos 
reikalų kryžkelyje ir leisti jai pajusti, kaip ankštai rišasi kiek
vieno žmogaus atskiras krustelėjimas su visu visuomenės orga
nizmu. Moteris, nepažįstanti visuomenės bendrų reikalų, ne- 
sisielojanti jos rūpesčiais, niekuomet nesugebės šeimos reikalų 
koordinuoti su tautos ir žmonijos reikalais — nesugebės išauk
lėti sąmoningų piliečių.

Tas nereiškia, kad visas moteris turime padaryti visuo- 
menininkėmis. Ne. Supažindinkime moterį su viešaisiais rei
kalais — išmokykime ją tuos reikalus suprasti, pripratinkime 
juos atjausti, parodykime, kokie ryšiai jungia šeimą ir ją pačią 
su-visuomene, kalkime jai į galvą ne vien šeimą, kaip svarbiausi 
jos gyvenimo uždavinį, bet palikime vietos ir visuomenės rei
kalams, o pasirinkti visuomenininkės, motinos ar kitą kurią pro
fesiją palikime jai pačiai. Moteris tegali pilnutinio išsiauklėji
mo pasiekti tik derindama asmeninius ir šeimos reikalus su 
viešuoju gyvenimu, tą viešumą pažindama, joje dalyvaudama. 
O tik tinkamai gyvenimui paruošta moteris sugebės atlikti savo 
pareigas — pasirinkusi šeimą, bus gera motina, pasirinkusi kurią 
profesiją, bus gera savo srities specialistė ir p.

3



454

— . Kazys Zupka

Širdis už sniegino lango
4

Žiūrėjau visą vakarą 
Į vakarų šalis: -
Tiek daug su saule ėjo, 
Maniau — ir čia užklys.

Ir šaltos rankos laukė, 
Ir lūpos, ir širdis.
Rašiau vis vieną vardą — 
Rašiau laukų raides.

Nuėjo jie į vakarus. 
Mirtis kelius užlies!
0 gal tau šiandie kelias
Ne rytmečių šalies?

Bet vėl praėjo. Nieko —
Visa ledų naktis. ______
Tik snieginuos vitražuos

_ Įšalusi mintis.

Bet, kad pareiga domėtis visuomeniniais reikalais moterį 
užintriguotų, kad ji turėtų ne vien pasiaukojimo akto charak
terį, turime čia pasielgti psichologiškai. Leiskime moterims pa
justi, kad auklėjant jas visuomenei, ne tiktai pačios visuome
nės ir šeimos reikalai tuo patenkinami, bet ir jų pačių, moterų 
asmeniai reikalai, kurie kaip tik turi čia vietos. Juk ir patys 
kilnieji darbai yra sankcionuojami amžinuoju atlyginimu. Stip
riausios skatinamosios reikšmės turi tikri gyvenimo faktai, 
todėl gyvenimo praktikoje, ne įstatymuose, visuomeninei kar
jerai neturėtų būti statoma kliūtimi moters fizinė prigimtis (ki
tas dalykas, kur iš tikro fiz. prig. reikšmės turi). Tenusveria čia 
gabumai ir pasiryžimai. Jeigu šito nepaisysime, bergždžios bus 
visos, pastangos prikelti moters visuomeninė sąmonė ir sąžinė. 
Susidomėjimo čia nebus be tam tikro išskaičiavimo, asmens 
interesų patenkinimo, o be susidomėjimo visuomeniniu gyveni
mu, visuomeninis išsiauklėjimas tikra prasme neįmanomas.

Nebijokime, kad namų židinys neteks kūrento jų. Ne. Čia 
tars savo žodį prigimtis, kuriai moterys yra gana jautrios. Ma
sinio moterų veržimosi į šias sritis nebuvo ir nebus. ’ Žiūrėkime' 
į tai daugiau kaip į priemonę pakelti visuomeninę moters są
monę ir sąžinę. —

I
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P r. Razminas—-

Gaisro išvakarėse.
(Fragmentas iš romano „Kryžius gaisre”).

Ten, kur Dubysos vandenys bėga plačia ir gilia vaga, liekni 
svyruokliai berželiai palinkę maldavo savo tautai saulėtų dienų, 
tetr žali, kaiprūtos žaliosios, gojeliaisekėnuo amžių- neišbai
giamas pasakas. Ten tą dieną jie dar gūdžiau šlamėjo linguo
dami pražilusias savo viršūnes. Ten, prie vingiuoto vieškelio, 
stovi senas apsamanojęs kryžius. Netoli nuo jo sodyba. Ke
lios obelys, verkiantieji beržai. Troba šiaudiniu stogu. Tai 
Girulių, Mortos ir Prano gyvenimas,.

Netoliese gyveno Girulių kaimynai: Penikas ir Mažulis. 
Aplinkui už kelių varsnų žaliavo kirvio nepaliesti miškai. Pie
tuose tiesus^ keliolika kilometrų be vingio, baltavo plentas.

Morta ir Pranas, po sunkių vasaros dienos darbų, sėdėdavo 
-kieme po plačia obele in-klausydavosi, kaip dunda plentu ratai.— 

Septynių metų sūnelis Juozukas linksmai bėginėdavo po kiemą.
Kartą, vieną liepos mėnesio dieną, kalbėjo Penikas:
— Bus karas, Giruli. Plentas naktimis dunda. Vos tik 

sutemo ir prasideda ratų griaustinis. Lyg tai būtų piktosios 
dvasios — nueini prie plento, vos tik užkėlei koją ant akmens, 
pažvelgei vakarų ir rytų link, visur tylu, net šnabždesio jokio, 
o grįždamas pasiklausyk, vėl dunda, tarška ratai. Ir aušrinė 
kas rytas su tokiu dideliu karštu dangumi keliauja. Ir žvaigž- 

us didelis sumišimas, — 
liūdnai užbaigė Penikas.
dės aną naktį taip krito žemėn

Praėjo kelios dienos. Į Girulių kiemą įėjo visai nepažįsta
mas žmogus, nešinas pluoštą raudonų lapelių ir nieko nesiklau
sęs vieną iš jų prilipino prie trobos sakais apsirasojusios sienos. 
Ten buvo baisus žodis, karas.

Susimąstė Pranas. Aptemo Mortos šypsnys. ,

Plentas dundėjo dieną ir naktį. Tai ėjo mirčiai pasmerkti 
žmonės. Jie, įsakymo klausydami, ėjo susitikti su tokiu pat 
žmogumi-broliu ir kautis,., iki mirties... Tai buvo arčiau stovė
jusios kariuomenės dalys. Jie ėjo į vakarus. Nebuvo dainų,, 
nebuvo juoko, tik saulės įkaitintas akmuo skambėjo po jų kojų.

* . ’ 1
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Ši pirmoji mirčiai pasmerkta procesija vyko į kraujuotą, 
pilną keršto šalį, iš kurios nebegrįžtama.

Buvo pajuodęs rudens vakaras. Pūtė šiaurys. Lietus 
lijo. Girulių sodo medžiai be lapų skerėčiojo šakomis. Senos 
obelys minėjo žalųjį pavasarį. Tyliai kuždėjo apie turėtus an
geliškus rūbus, apie greit praeinančią jaunystę. Trobos langi
nės kirkėje laumėmis pasivertusios ir kraigės šiaudai virpėjo 
draskomi įžūlaus vėjo.

Tokį vakarą šiltoj troboj užmiršti visus vargus. Ir Giru
liai buvo užsimiršę, jie neatminė tų visų neraminančių naujienų 
ir šnekučiavo apie paprastus dienos reikalus —- tarėsi rytojaus 
dieną važiuoti į miestelį. Tik Juozukas buvo neramus.

— Mama, kas taip dejuoja už lango, — kartojo jisai ke
lintą kartą.

— Juk tau sakiau, Juozeli, kad vėjas langines judina, •— 
aiškina jam motina.

— Man rodos, kad ten palangiais kas vaikšto.
— Niekas nevaikšto, vaikeli, tai mano šešėlis. Aš vaikštau 

po trobą, o į langus atsimuša... — aiškino vis motina.
Tuo tarpu į trobos lauko duris kažkas pasibeldė. Girulis 

vieton eiti prie durų, pažvelgė pro langą. Juk kad ir šitokiu 
laiku — valanda kaip sutemo — nevisiems durys atidaromos. 
Ateina kaimynas, ateina ir piktadarys. Bet-pro langą žiūri tik 
tamsa. Girulis pasuka prie durų ir klausia.

— Kas čia?
— Leiskit. Geras žmogus. Nebijokit! — aiškinąs balsas.
— Ko atėjote?
— Svarbią žinią atnešiau! Šaukimas į karą!
— Dieve! — Girulis kaip nudiegtas.
Drebančiomis rankomis atsklendė duris. Įėjo žmogus, pa

dėjo ant stalo popierių ir, paprašęs gerti, atsisveikinęs išėjo. 
Tai geras pažįstamas, bet šiuo sykiu pritrūko jiems žodžių pra
dėti kokį pašnekesį. Šimtą kartų būtų buvę geriau, jei šią va
landą, vieton šio pažįstamo, būtų atėjęs nors ir žiauriausias 
plėšikas... Ramesne širdim Girulis būtų atidaręs duris pasku
tiniajam, negu pirmajam.

Gyvenimas sugriautas. Akyse žalia, galva svaigsta. Nie
ko Pranas nebesusivokia. Šiurpu žiūrėti, kaip dabar atrodo 
jo veidas — gipsinė mumija. Nieko daugiau jame, tik neišma
tuojamas nusiminimas.

— Morta, sakyk, kas daryti? — paklausė jis žmonos.
Ši nieko neatsakė, tik priglaudusi prie savęs Juozuką 

pradėjo verkti. Vaikas, nors gerai ir nesuprasdamas kas atsi
tiko, verkė kartu,su motina. Morta raudojo kaip našlė po my
limo vyro laidotuvių.

Už lango šoko laumės ir kvatojo,

6



Gertrūda Busch

Kūčių vakaras.
Senas klajūnas, praėjęs paskutinį namą, sustojo ir atsigrę

žęs žvilgterėjo į miestelį, kurio gatvėse slankiojo eglių, pyragai
čių ir kepsnių kvapas ir tylus kuždėjimas kaip įprasta Kalėdų 
vakarą. Slėpiningai atrodė namai, buvo jaučiama, kad jie ku
pini malonaus džiaugsmo, vilties ir lūkesio. Ten buvo žmonės, 
šilima, valgis, šviesa, ten buvo vietos poilsiui, ten buvo... senas 
klajūnas nusispiovė ir nusigręžė. Tamsus kelias vedė į tuš
čius, nykius laukus, o jo pakraščiais augą medžiai, su savo nuo
gomis, aimanuojančiai į dangų pakeltomis šakomis, buvo pa
našūs į kažkokią vaiduoklišką laidotuvių eiseną.

Pamažu ėjo senis į priekį negyvais laukais, bespalvėmis 
pievomis. Dangus savo plona šalta mėlyne gaubė šalčio su
kaustytą šalį ir ėjo vis pilkyn. Saulė pabalo, o su ja nyko ir 
paskutinis menkas truputėlis šilimos, kurį ji tokiomis dienomis 

—dar galėjo duoti. Aštrus šaltis pervėrė orą._____
Netiko toks oras pasivaikščioti tuo labiau, kadirrübai/ 

kuriuos senis dėvėjo, buvo menki. Ploni, prasitrynę nuo ilgo 
dėvėjimo blizgėjo. Skrybėlė sulamdyta ir taip neaiškios spal
vos, kad sunku buvo įspėti, ar ji iš pradžių buvo juoda ir tik 
per ilgą laiką pasidarė pilka, ar atvirkščiai — pirmykštis pil
kumas pasidarė juosvas. Iš viso apdaro geriausias buvo ilgas 
raudonas šalikas, kurį senis buvo apie kaklą apmuturiavęs ir iš 
kurio kyšojo pajuodęs, raukšlėtas veidas.

Eidamas senis pusbalsiu kalbėjo ir smarkiai skeryčiojo 
rankomis. Jis buvo labai piktas —■ niekas jo miestelyje nepriė
mė, seną žmogų, kaip jis, pro duris išmetė. Gal manė, kad jis 
nori jų purvinus pinigus paimti, gal manė jie savo godžių pilvų 
nebegalėsią pasotinti jam šmotelį atidavę, gal manė, kad jis 
prineš purvo į jų išvalytus namus!

Jo rankų judesiai ėjo silpnyn ir baigėsi beviltišku mostu. 
Pačiam savęs jam pasidarė gaila ir jo paraudusios, įdubusios 
akys apsiašarojo.

— Tokį seną žmogų, tokį beturtį, paliegusį žmogų... Štms 
jie nevarytų tokiame šaltyje lauk, o tokį seną žmogų...

Susijaudinęs senis sustojo, bet šaltis taip žvarbiai pervėrė 
jo kūną, kad jis ir vėl pradėjo žingsniuoti. Ir taip per tylinčius 
laukus atėjo jis prie miško. Pamiškėje stovėjo suolas, Šniokš
damas griuvo senis ant jo, net medis subraškėjo. -

7



458
' . » • ' * • * ' •• * r ‘ '

Priešais stovėjo medinė Dievo Motinos statulėlė su kū
dikiu ant rankų. Virš jos galvos buvo nedidelis stogelis, kuris 
saugojo ją nuo darganų.

Klajūnas griebėsi už skrybėlės, bet jos nenusiėmė. Jis 
manė, kad šaltas oras jo senai galvai nekenks, bet žegnotis gali 
tie, kurie šiltas pirštines dėvi, jiems pirštai nuo šalčio negrumba 
ir nestingsta. Tegu tai daro tie, kurie ten šiltose trobose sėdi, 
o jam leidžia lauke šalti. Taip pyko senis pats vienas sėdėda
mas,

.... Tuo tarpu vis labiau temo.
Senis vėl žvilgterėjo į Dievo Motinos statulą su nuogu 

Kūdikėliu Jėzum. „Na”, mąstė jis, „tau, berods, taip pat leidžia 
jie šaltyje stovėti, bet tu nors stogą turi virš galvos”.

Tuo tarpu kažkas nepaprastai sušlamėjo. Senis ėmė dai
rytis ir išvydo nuostabų dalyką — užpakaly suolo auganti di
džiulė eglė visas savo šakas ištiesė į priekį taip, kad jos virš 
jo galvos sudarė žalią stogą. Nustebęs senis negalėjo nė pasi
judinti, tik sustingęs žiūrėjo į tankų eglės spyglių susipynimą 
tame stebuklingame baldachime, kuris jam buvo duotas. Bet 
kaip jis vėl aplinkui apsidairė, norėdamas įsitikinti ar aplin
kuma daugiau kuo pasikeitė, staiga jam pasirodė, kad Kūdikėlis 
Jėzus pasijudino ten, medinėse Dievo Motinos rankose.
------- —■ Po šimts pypkių, ar miegoti jau pradedu! — Jis patry
nė sau akis, plojo rankomis ir sukeitė kojas, kad per sulenki
mus kraujas galėtų geriau pereiti. — Šitaip.

Bet iš tikrųjų... jis nuleido rankas ir žiūrėjo išsigandęs į 
statulą. Kūdikėlis pasuko galvą į jį, šypsodamasis pažiūrėjo ir 
paklausė:

— Tau, tur būt, labai šalta?
Senam klajūnui užsikirto kalba — to jis niekad dar ne

buvo pergyvenęs!
— Taip, — sumykė jis, — labai šalta.
Kai Kūdikėlis ir toliau vis maloniai į jį žiūrėjo, seniui su

grįžo kalba, ir jis kalbėjo duodamas savo šėlstančiai širdžiai 
laisvę:

— Tikrai šalta, mirtinai šalta. Bet storasprandžių, sočiai 
prisirijusių gauja manęs, seno žmogaus, negalėjo priimti, man 
jie jokios vietelės nesurado. Tegu jie perplyšta berydami, pra
keiktieji.

Staiga jis susilaikė. Kūdikis taip keistai į jį žiūrėjo, kad 
jam pasirodė, jog netinka prieš Dievo Motiną ir jos Kūdikėlį 
Jėzų taip keiktis.

— Aš truputį per daug pasakiau, — tarė jis, — bet juk 
tu pats supranti.

— Taip, — atsakė Kūdikėlis, — ir jo balsas skambėjo 
kaip vargonų garsai bažnyčioje — daug laiko jau buvo praėję,
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kaip senis tokius garsus girdėjo, — neteisingai jie padarė, kad 
tavęs nepriėmė, Kas turi gimtinę ir namus, tas nesupranta, ką 
tai reiškia būti benamiu, Bet jie niekad iš savo vietos niekur 
nesikėlė, o tu jau daug apkeliavai.

— Taip, — tarė klajūnas, ir jo ūkanotos, paputusios akys 
staiga ėmė blizgėti. — Tikrai, daug aš esu keliavęs ir daug 
matęs kalnų ir slėnių, miestų ir miestelių, upių ir jūrą.

— Ir tu nepavargai taip daug bekeliaudamas?
— Ne, —-atsakė senis, — nes vienas kalnas nėra panašus 

į kitą, nė slėnis į kitą slėnį, tik žmonės visur tokie pat.
-— Bet juk ir tu galėjai turėti namus ir ramiai sau gyventi?
— Taip, — atsakė senasis, ir staiga prisiminė senų laikų 

vaizdus, taip aiškiai, lyg vakar visa būtų buvę. -— Bet tai buvo 
senai, kaip aš dar jaunas buvau, ir ūkininkas, kuriam aš tarna
vau, buvo manim patenkintas, ir jo skaisti dukrelė meiliai žiū
rėjo į mane ir aš į ją. Tikrai taip buvo. Ir davė ūkininkas 
man suprasti, kad jis būtų patenkintas, jei likčiau jo namuose 
ir jo gražią dukrą vesčiau. Bet atsitiko kitaip, nes miškas per 
daug arti namų šlamėjo. Jis mane ir išviliojo — pats nežinau 
kaip. Vieną naktį atsiradau aš ant kelio. Mėnuo švietė ir 
mano širdžiai buvo sunku ir kartu lengva.

Žibančios Kūdikio akys taip maloniai į jį žiūrėjo, jog jam 
rodėsi, kad pavasario saulė savo spindulius jam siunčia, ir KiU 
dikis jam tarė:

— Tada tu toliau keliavai, tiesa, vis gilyn į mėlynas, mė
lynas tolumas. Ir kai tu ramiai gyvenančius matei, kurie lau
kuose ar dirbtuvėse dirbo ir turtus krovėsi...

— Juokiausi aš iš jų, ■— pertraukė senas klajūnas, — nė 
vienam nepavydėjau. Jie rūpinosi namais ir laukais, žmonomis 
ir vaikais. Jie visi supančioti. Aš gi — laisvas, ir galiu keliauti, 
kur tik noriu. Rūpintis? Kam? Pavalgyti visur gaudavau. O 
jei kada ne — diržą labiau suveržiu, rytoj vėl bus diena. Ką jie 
žino apie mišką ir dykumąr arba kas tai yra žolėje gulėti ir į 
debesis žiūrėti, kaip jie ten padangėje keliauja, ir kokie ža
vingi yra ilgieji keliai, kurie eina per įvairius kraštus.

— Šito viso jie nežino, — atsiliepė Kūdikėlis, — bet už- ? 
tat jie turi pastogę, ir tu neprivalai bartis, kad šiandieną neturi 
kur prisiglausti, nes tu vis basteisi iš vietos į vietą, ir nenorė
jai rūpintis ateitimi,

Klajūnas išsigandęs žvilgterėjo į Kūdikėlį. To jis visai 
nelaukė. Jis ėmė galvoti, bet ši tiesa netilpo jo senoje galvoje.

— Matai tu, — tarė vėl Kūdikėlis, — negalima kartu į 
abi pusi žiūrėti. Pasirinktu keliu reikia kantriai eiti.

— Bet vis dėlto yra neteisinga, —- prikaišiojamai tarė 
senis, — tokį seną žmogų kaip aš, palikti lauke kaip šunį stipti.
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— Žinoma, — rimtai atsakė Kūdikėlis, — iš jų pusės tai 
nėra teisinga, bet tu neturi jokios teisės juos keikti. Juk tau 
visados geriausiai buvo lauke? Kodėl gi dabar tu bijai lauke 
numirti? Manai, kad ten troboje mirti lengviau kaip čia po 
atviru dangumi? O gal tave baugina tai, kad turi vienas nu
mirti? Manai, kad ramiau yra mirti matant aplinkui kitus, 
kurie pilni gyvenimo ir kurie visai nejaučia to, ką jaučia mir
štąs? Manai, kad malonu yra matyti prie Savo mirties patalo 
nenuoširdžiai verkšlenančius įpėdinius, kurie begėdiškais žvilgs
niais tavo turtą vertina ir tik laukia, kada galės juos sau pa
glemžti. Čia stovi apie tave tylios pušys su švelniai nulenkto
mis šakomis, lyg būtų jos daug rankų ištiesusios tave palaiminti. 
Čia stovi krūmai, kurie tave dengia, čia žemė, kuri tave ne
šiojo ir kuri tave noriai priims.

— Taip, — mąstė senis, — tu kalbi labai gražiai, bet vis 
dėlto skaudu paskutinėje valandoje būti taip visų apleistam.

Tada Kūdikėlis, palikęs savo motinos medines, sustingu
sias rankas, prisiartino prie klajūno. Viskas ėmė spindėti ma
lonioje šviesoje, kai tuo tarpu tamsa aplinkui ėjo vis didyn ir 
didyn.

— Tu nėši vienas, — tarė jis, —- aš esu su tavim. Ir aš 
paimsiu tave į savo dangiškąjį rūmą, kur tu nė šalčio, nė alkio 

_________ nejausi._____  '
— O,—'■ tarė senis klajūnas, — aš nieko daugiau nenoriu, 

kaip tik ilsėtis, ramiai ramiai ilsėtis, nes nuo visų kelionių mano 
kojos labai pavargo.

—- AŠ duodu tau ramybę, — tarė Kūdikis.
Tuo metu pradėjo pamažu kristi snaigės, pradžioj retai, 

tolyn tankyn ir tanky n.
— Ar matai, — kalbėjo toliau Kūdikėlis, — dabar kloja

mos dangaus lovos. Jauti, kaip minkšta, kaip švelnu?
— Aš mielai eičiau su tavim, — tarė senis, — bet ar tu 

manai, kad Dievas mane tenai įleis? Aš retai teeidavau į baž
nyčią, ir melsdavaus nekaip.

— Tu manai, kad Dievas yra koks šykštuolis, kuris tau 
duris uždarys, kaip žmonės ten miestelyje?

— O, — tarė senis, — taip aš negalvoju. Bet dangaus 
karalystės aš vis dėlto neužsitarnavau, kaip jos užsitarnauti 
reikia.

— Tu manai, — vėl tarė dangiškasis Kūdikėlis, — kad 
dangaus karalystę galima užsitarnauti? Tai yra malonė ir Die
vo dovana.

— Bet ar Dievas nepasakys, aš tavęs nepažįstu, tu nie
kad į mane nesimeldei, niekad mano vardo neminėjai taip, kaip 
reikia?
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— O,— nusišypsojo Kūdikėlis, — pagalvok. ' Yra maldų 
t J r * JL H»»,.>»t**>'»****^****   *-*x* .»•

ir be žodžių. Yra maldų, kurios ne kas kita yra kaip tik 
džiaugsmingas, dėkingas ir meilus širdies bangavimas, kyląs į 
tolį — į Dievą. Ar tu miškais eidamas nieko nejautei, kai pa
slaptingai kušdėjosi medžių viršūnėlės, kai ryto rasoje snaudė 
pasipuošusios pievos, kai švelniai čiurleno krūmais apaugę upe
liai; kai matydavai kylant vieną už kitą aukščiau kalnų viršū
nes su jų miškų slėpiniais, su jų į begalines aukštybes skrendan
čiomis viršūnėmis. Kai pavasariais skambėdavo nesibaigianti 
paukščių daina virš besijuokiančių pievų, kai vasaromis dideli, 
melsvi debesys slinko pro lapuočių viršūnes, kai rudenimis de
javo medžių geltoni, raudoni bei rudi lapai vėjo blaškomi, kai 
žiemomis sniegas pasakiškai pasidabruodavo miegantį ^asau- ’ 
lį, — ar tu nieko tada nejautei, nerimstąs klajūnei? Ar nebuvo 
tada tavo širdis pakilusi aukštyn, ar nesiveržė iš jos tada meilės, 
džiaugsmo ir-dėkojimo giesmė kažkam nepasakomam, tolimam.

Klajūnas paslaptingai klausėsi, palenkęs galvą, paskendęs 
savyje. Šypsena žaidė jo lūpose, o jo veidas ėjo vis šviesyn ir 
šviesyn. Skrybėlę nuo savo žilų plaukų jis dabar jau buvo nu
siėmęs ir laikė ją rankose. Jis matė visa, apie ką kalbėjo Kū
dikis. Ir vėl iškilo prieš jį šviesios ir vyliojančios jo klajonių 
dienos, kada niekas jam buvo šaltis ir lietus, kada jo širdis 
nuolat juokėsi. Kūdikio žodžiai stebuklingai jaudino klajūno 
sielą. ----- _ _ —— - ;

— Taip, — sakė jis,taip. Aš buvau niekam nenaudin
gas žmogus, aš nepasistačiau namų, neišdirbau lauko, nesusi- 
dėjau pinigų, bet juk taip daug Dievo pasaulyje yra daiktų, 
kuriais niekas nebūtų stebėjęsis nė džiaugęsis. Aš niekad nesi- 
meldžiau, niekad į bažnyčią nėjau, bet aš buvau Dievo keleivis.

*— Taip, — tarė Kūdikis, — ir savo širdyje tu nešiojai 
Dievą po visą platųjį pasaulį.

Klajūnui pasidarė tikrai gera. Jam nebebuvo skaudu būtr 
nevalgiusiam ir be žmonių. Jam rodėsi, kad visos saulėtos jo 
gyvenimo dienos išliko paslėptos ir apsaugotos jo širdyje ir da
bar veržiasi iš jos apšviesdamos ir sušildydamos jį, kaip tada. 
Tuo tarpu laikrodis bažnyčios bokšte išmušė plonai ir švelniai 
šeštą valandą.

— Dabar aš turiu apkeliauti pasaulį, kaip ir kiekvienais 
metais šį vakarą, — tarė Kūdikis. — Kai aš sugrįšiu, tada abu
du kartu eisime į dangiškąjį rūmą, kur tu galėsi ilsėtis.

Senis vėl pažvelgė į Kūdikį irv tik dabar pamatė, kad jis 
nuogas stovėjo sniege, tokiam šalty. Staiga jis nutraukė nuo 
kaklo savo šaliką:

. — Imk, — tarė jis, — Tu, žinoma, prie švelnesnių rūbų 
esi pripratęs, bet taip šaltame ore bus geras ir toks daiktas.
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Didelės, gilios ir neišmatuojamos Kūdikio akys spindėjo 
kaip dvi saulės. Jis apsivyniojo šaliku ir nubėgo savo nuogomis 
kojelėmis. Mažutis Šviesos ruoželis liko ant kelio, kuriuo jis 
nuėjo.

Klajūnas sekė jį akimis ir jo veido šypsnys darėsi vis švie
sesnis ir gražesnis. Savo širdyje jis jautė neapsakomą palaimą. 
Jį apgaubė švelnus laimingas nuovargis, ir visos mintys tyliai 
išnyko. -

Svajingai krito žemyn snaigės, tylios, minkštos ir baltos, 
Klajūną apėmė lyg sapnas ir miegas, ir pagaliau jo sunkios blak
stienos užsimerkė.

Kaip ilgai jis taip sėdėjo, nežinojo pats. Staiga pamažu 
kažkas palietė jo petį. Jis atmerkė akis. Prieš jį stovėjo dan
giškasis Kūdikėlis. Jo didelės akys buvo liūdnos, malonią lūpų 
šypseną temdė didelis skausmas. Ir prisiminė klajūnui seni 
paveikslai, pro kuriuos jam teko praeiti, juose matė jis ant kry
žiaus žmogų su tokiu pat skausmu veide. Dar labiau jis nusi
gando pamatęs kraujo dėmes Kūdikio rankose, kojose ir šone,

— Kas tai padarė? — sušuko senis.
— Visados, kai aš Kalėdų naktį einu per pasaulį ir ma

tau, kaip žmonės dar toli nuo to, kaip aš juos mokiau, mokiau 
vienas kitą mylėti, mylėti taip labai, kaip aš juos myliu, tada 
atsiveria man žaizdos ir ima bėgti iš jų kraujas. Bet dabar jau 
laikas mums eiti į mano dangiškąjį rūmą.

— Bet tavo žaizdos, — paklausė klajūnas?
— Kai mes nueisim į Dievo ramybę, tada jos išgis, — 

atsakė Kūdikis ir ištiesė jam savo ranką.
Senis pamažu atsikėlė nuo suolo. . Tuo tarpu ir snigti jau 

buvo nustoję. Visa šalis buvo apdengta baltu sniegu, kuris švi
tėjo tamsoje. Viršuj juodavo dangus, mirgėdamas aukso žvaigž
dynais.

Jis ėjo su Kūdikiu — kuriuo keliu, nežinojo. Visą laiką 
tik žiūrėjo į mažutį, smulkų, spinduliuojantį Kūdikėlį, kuris čia 
pat kraujuotomis kojytėmis šalia jo ėjo.

— Leisk man, — tarė jis, — mažuti dangaus vaikeli, tave 
panėšėti. Tavo sužeistos kojytės jau greit nebegalės toliau 
beeiti.

Ir Kūdikis leido pasodinti save ant pečių ir taip juodu 
žingsniavo toliau. Iš pradžių rodėsi klajūnui, kad jis neša 
plunksnelę,- bet juo tolyn ėjo, Kūdikis darėsi vis sunkesnis ir 
sunkesnis. Senis ėjo visai susilenkęs ir prakaitas varvėjo nuo 
jo kaktos.
■— Ąr tau nepersunku? —“paklausė Kūdikis,

— Ne, — atsakė baugiai senis ir ėmė eiti greičiau. Bet 
tuoj ir vėl jo žingsniai,sulėtėjo ir tik su dideliu vargu jis be-
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galėjo paeiti. Taip sunkiai slėgė jį našta, lyg rodos kalną neštų 
ant savo pečių. Gyslos iššoko jo smilkiniuose ir taip smarkiai 
mušė, kad rodos tuoj trūks. Keliai kyščiojo sulinkę į priekį.

— Ar ir dabar nesunku? — paklausė Kūdikis antrą kartą; 
senis vos atsakė: . ..

— Ne, — ir kūprino tolyn!
Baisu buvo, kaip našta ant jo pečių vis augo ir augo. Jam 

rodėsi, kad kiekvieną akimirksnį gali sukniubti. Vis labiau ir 
labiau svyravo jis sulinkęs, vos kvėpuodamas.

Trečią sykį paklausė Kūdikis:
— Ar tau ir dabar nesunku?
—- Ne,—prašnibždėjo senis, nes garsiai kalbėti nebeturėjo 

jėgų. Tuo tarpu jo keliai taip giliai sulinko, lyg norėtų jie 
žemę paliesti. Jis sustojo siūbuodamas ir kvapą gaudydamas.

— Kuo tu esi vardu? — paklausė Kūdikis.
— Knstopas, — šnabždėjo senis.
— Kristupai, — tarė Kūdikis, — tu esi narsus vyras. Bet 

ar tu žinai ka tu neši? Tu neši pasaulio išgelbėjimą. Negėda 
todėl, pavargti. Dabar aš noriu tave laikyti, nešti ir vesti,

Po to, nuslydo jis nuo senio pečių žemyn,
-— Ar tai būtų galima? — abejojo senis.
Tada parodė Kūdikis savo šviesia ranka į žemę. Dideliai 

nustebęs pamatė senis, kad jis stovėjo aukštai erdvėje, aukštai 
vi-ršžemės, kuri ten žemai ilsėjosi apsnigta ir nakties apsiausta,___

Išsigandęs griebė jis Kūdikiui už rankos, kaip vienintelės 
savo paramos. Ir štai štai, mažutė Kūdikio ranka laikė jį šim
tus ir tūkstančius mylių aukštai virš žemės, tuščioje erdvėje, 
kur nėra kelio nei takelio, nei ramsčio.

— Tu tikriausiai esi pasaulio gelbėtojas ir Viešpats, — 
mikčiojo senis ir griebėsi už savo skrybėlės,, bet šią jis ten ant 
suolo buvo palikęs. Tada pamiršo jis visai, kad randasi erdvėj, 
sulinko jo sustingę keliai ir jis puolė prieš Kūdikį.

Tuo tarpu gražus skambesys gausdamas kilo aukštyn.
—- Ar girdi, tu, — tarė Kūdikis, — dabar skelbia jie ma

no gimimo dieną ir švenčia.
— Bet jie nieko tau nedovanojo, — tarė senis.

• — Tačiau, — nusišypsojo Kūdikis, — vieną dovaną aš 
gavau, — ir parodė seną raudoną šaliką, kurį klajūnas jam buvo 
davęs.

— Ak, — tarė šis, — argi tai, ką senas niekšas, kaip aš, 
dėvėjo, gali būti tinkama dovana mažučiui dangaus karaliui?

— Ar tu manai, kad dovanos vertė joje pačioje glūdi, o 
ne davėjo širdyje, — paklausė Kūdikis,

Ir jie tęsė savo kelionę toliau per žvaigždėtą dangų.
Iš Vokiečių kalbos išvertė

V. Kurmaiiskaitė.
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Artistei
I

Kvatok, aitiste! Salė juoku tvinsta, 
plojimai, gėlės tau po kojų byra...
Dažytų lūpų žodžiai nenorom tau gimsta,
lyg beržo šakos, tavo rankos svyra,

- - Tu nuvargai? Tau galva svaigsta, skauda?
Nebok, linksmiau! Gyvent juk reikia.
Lyg Janusas dviveidis, tavo siela rauda, 
o lūpos juokiasi — žmonėm linksmybės reikia!

J,

Žinai, sugrįši vėl vidurnakčiui praėjus, 
į savo kambarį nejaukų, baisų.
Daužysies neužmigdama, taršysi plaukus
ir nežinosi kuo nuraminti neramumą tamsų. _

*

Stovės akyse tau tylus, svajingas kaimas,
apsiaustas liepomis, žaliais žilvyčiais..-

*

Pakrypus gryčia, kapinių atšlaimas _
kaišytas spinduliuotais kryžiais. x

*

Pakvips tau rūtos, laistomos seselių, 
girdėsi dainą, skambančią toli...
Ir motinos, kuri klūpodama kas vakaras ant kelių 
vis meldžias už tave, tu žodžius išgirsi.

Aukštai aplinkui keistos akys žvilga, 
iškrypę lūpos, lyg sapne klaikiam...
Užmiršk viską! Juk pergyventi reikia 
tą mintį šiam dialoge kvailam.
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Iz. Blauzdziunaitė

Ar kuriam lietuvaitės tipui pritaikintą 
madą?

° o- ' . ■

Gyvenimas gali bėgti kaip traukinys, bet moteris vis ras 
laiko parinkti tualetui spalvas, medžiagas ir fasonus. Grožis, 
moteris, mada yra neatskiriami dalykai. Laikas keičia visas 
gyvenimo formas, bet tą gyvenimo širdį — moterį, grožį ir ma
dą — daugiausia keičia ir sykiu visai nekeičia. Mada vis grį
žta tokia, kaip prieš šimtmečius. Kas vieną amžių mada — 
kitą ne, o trečią vėl pasikartoja.

Kaip technikos, medicinos, dvasios ir kituos moksluos 
mada išreiškia jų tobulumą, taip moters drabužių mada pasako, 
kięk_sugeba ji iš paprastų smulkmenų sukurti originalaus gro
žio. Moters dvasinėms vertybėms atatiks visumet jos apsitai- 
symas. Iš kitos pusės '•— mada pasako moters psichinį stovį, 
ūpą, troškimus. Mada negali nekitėti. Ir moteris, kuri nese- 
ka mada ir pati nekombinuoja, laikoma atsilikusia, dvasia ^u7 
senėjusia. Tam tikrais laikotarpiais (madų sezonais) yra pa- 
mėgiami savotiški spalvų ir linijų suderinimai. Grožis verti
namas to sezono akimis ir paprasčiausios medžiagos daro mo
terį puošnią, gražią. Tik nelaimė, jeigu moteris aklai seka 
madą. , Tokių yra milijonai. Jas išnaudoja salonų biznieriai. 
Argi Paryžiaus ar Londono modistai yra viso pasaulio .moterų 
skonių kolektyvas? Ne. Savo tautas jie aptarnaus. Jų klijen- 
tų skoniui tiks tie modeliai, fasonai, bet lietuvaitei arba kitai 
šiaurės kaimynei, tur būt, ne. Nelaimė, kad mūsų moteris ir 
parodo čia savo kūrybinį negalėjimą ir beždžioniavimą. Už
tenka pamatyti vieną kitą balių — kiek daug moterų vilki ka
baretinės moters skonio drabužius! Tai svetimas jai skonis ir 
grožio supratimas. Tokia moteris yra tik mados vergė. Su 
mielu noru ji pasektų ir pusiaujo moterų tualetą, jei tai butų 
tikra Paryžiaus žurnalo mada. Kaip netinka negrei europietės 
tualetas. Atskirų tautų moterims daugiau ar mažiau mada 
turi būti specialiai pritaikinta. Mada turi būti: 1) racionali; 
2) individuali ir įvertinta pagal a) higienos, b) grožio ir c) eti
kos kriterijus.

Jau laikas kritiškai pagalvoti apie kiekvieną drabužį, ku
riuo dėvime. Nevežti į Lietuvą Paryžiaus muslinus, bet rasti 

* sau tinkamas medžiagas, rasti mūsų tipą geriausiai puošiančias
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spalvas ir kurti individualų skonį. Jau tiek metų gydytojai 
šaukia, kad suvaržymai, gorsetai, aukšti batukų kulnai, pudros 
yra sveikatos ir grožio dirbtinas žudymas. O vis veltui. Juk 
tai didžiausia šito amžiaus gėda, kada moteris, pasiekusi dvasios 
emancipaciją nepajėgia paneigti žalingą madai vergavimą. Ko
dėl taip yra? Visa paslaptis tai, kad nesąmoningai moteris 
stengiasi panašia likti į kokį tai bendrą lėlės modelį. Ir kuo 
skiriasi dvi nudažytos moterys? Tai dvi apibronzuotos lėlės. 
Įstengti būti tuo, kuo esi, yra didžiausia grožio ir pasisekimo 
paslaptis. Reikia kurti natūralią savo asmenybę. Jeigu pilna 
figūra — kam varžytis ir kęsti kančias? Sportas, tamsesnės _ 
spalvos, išilginės linijos — ir busi žavėjanti. O vietoj pudrų, 
kremų, dažų — visų tų į gyvas mumijas verčiančių priemonių 
ir ilgų valandų prieš veidrodį — tyras oras, dvasios pusiausvira, 
sportas — triumfuodami vys senatvę. Gamta pati prakeikia 
dirbtinumą. Kaip baisiai mėlynas pudruotas veidas šaltesnę 
dieną, ir koks šviežias nedažytas!

Higieniškas išsilaikymas, paprastumas ir higieniška indi
viduali mada — daro moterį skirtingą nuo kita kitos ir įdomia. 
Tik nereikia aklaimešioti sezonines spalvas — bet sau prisi
taikinti. Geriausia derinti prie akių ir plaukų spalvos ir prie 
skruostų odos ceros._______________ _

Mėlynakių blondinių — visos šviesios, švelniai niuansuo
jančios spalvos ir vaikiški papuošimai. Be to, juoda spalva.

Tamsiaakių, tamsiaplaukių — raudona, oranžinė, žalsva, 
geltona, juoda (rečiau), granatinė.

Vidutinių spalvų — visos, kurios nekontrastuoja su skruo
stų cera ir nerėžia akies.

Drabužio pasiuvimas neturi priminti lokio judesius arba 
kabareto primadoną. Apsinuoginimai mūsų padėčiai ir mora
lei netinka. Nors kitose šiltose šalyse į tai nekreipiama dėme
sio, mums betgi šiaurietėms negali tas tikti. Be to, tą smerkia 
ir krikščioniškoji etika. Apsinuoginimas — panieka. Istorija 
sako, kad seniau puolusias moteris apnuogintas rišdavo prie 
gėdos stulpo. Kam tada perkelti moderniai moteriai tą gėdą 
į šokių, linksmybių ir pokylių sales ir tęsti žmonių puolimą, 
kelti aistrą, vietoj džiaugsmo?

Metas naujų laikų moteriai kritiškai įvertinti mados tei
giamybes ir neigiamybes. Metas, pasižiūrėjus Paryžiaus, Ber
lyno ir k. madų žurnalus, rimtai savęs paklausti, kas iš mūsų su
kurs lietuvaitės tipui individualią ir racionalią madą, kuri stip
riau pabrėžtų visą mūsų šalies moters grožį.

16



M. Krupavičius

Civilinės sutuoktuvės
(Tęsinys iš š, m. U-to numerio).

II3. Civilinės sutuoktuvės įžeidžia asmens teises.

Didžiausias mūsų laikų laimėjimas yra valstybės piliečio 
laisvė. Tas svaiginąs žodis yra visų lūpose. Visuomenė jos reika
lauja, valdžios žada, mokslininkai skelbia ir visi yra jos entu
ziastai. Ir nieko stebėtino, nes ji yra ,,aukščiausia dovana” Leono 
XIII žodžiais tariant.3) Dėl laisvės žmogus yra savo veiksmų 
viešpats, jis yra panašus į Dievą dėl to, kad Dievas jam davė lai
svą valią, Dievas mus valdo su didele pagarba — „C um mag
na reverentia d i s p o n i t no s”.4) 0 tarp įvairių laisvės 
rūšių—žodžio laisvės, spaudos, laisvės, draugijų laisvės, susirin
kimų laisvės— yra dar kulto laivė ir sąžinės laisvė. Lietuvos 
įteigiamojo Seimo~isteistoji konstitucija 13^par7~paskelbė: „P*— 
lietis turi tikėjimo sąžinės laisvę.” Taip pat proklamuoja p. p. 
Smetonos — Voldemaro konstitucijos 14 par. Reiškia, joks 
pilietis dėl savo tikėjimo ir religinių įsitikinimų negali nustoti 
savo lygių teisių su kitais piliečiais,

- Ar civilinių sutuoktuvių įvesdinimas valstybėje, kuri tuo 
būdu garantuoja „tikėjimo ir sąžinės laisvę”, leistinos katalikų 
atžvilgiu?

Leiskim, kad kaikas, aistrų pagautas, pasinaudodamas to
mis valstybės pripažintomis moterystei kliūtimis, kurių nepri
pažįsta Bažnyčios teisių kodeksas, civiliniam teisme moterystės 
ryšius nutraukė ir vėl susituokė civiline tvarka. Tų jo naujų 
sutuoktuvių Bažnyčia nepripažįsta teisėtomis, kadangi dar anų 
sutuoktuvių moterystės ryšys galioja. Suprantama, kad tokis 
katalikas turi prisiimti visas tas pasėkas, kurios iš to žygio 
plaukia. Bet kas bus aistroms prablaivėjus ir sąžinei prabilus? 
Ar valstybė, kuri savo įstatymais sudarė jam palankias sąlygas 
padaryti tą žygį prieš Bažnyčią, neprivalo jam padėti išeiti iš 
tos keblios padėties? Deja, Dievas, Bažnyčia ir sąžinė liepia

3) Enciklika L i b e r t a s, 1888 m. birželio m. 20 d.
4) . Išminties knygos. 12. 18. Ark. Skvireckas žodį ,,reverentia ’ verčia

„kantrumas”. .
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jam nustoti sklerdus papiktinimą ir nutraukti naujai užmegztą 
paleistuvingą ryšį, o valstybės įstatymas jam draudžia tai da
ryti.1) Ir jei antroji moterystės pusė nepadarys kokio nusikalti
mo, pakankamo civiliniam teisme divorsui gauti, jis turės, ne
paisant savo sąžinės graužimo, pasilikti civilinėj moterystėj ir 
kęsti visas jos pasėkas. Tad valstybės įstatymai apie civilines 
sutuoktuves neleidžia paklydėliui atitaisyti padarytos klaidos 
ir palieka jį nuolatiniam konflikte su savo sąžine. Kur tad čia 
sąžinės laisvė?

Imkim antrą atsitikimą. Sąžinės laisvės esmė yra ta, kad 
kiekvienas pilietis galėtų norėdamas naudotis kunigo patarna
vimu. Ir štai sužadėtiniai susitaria po civilinių sutuoktuvių su
situokti bažnyčioje. Bet susituokus civiliniai vienas sužadėtinis, 
atmetęs pirmykštę sutartį, atsisako vykti į bažnyčią katalikiš
kai tuoktis. Kas tuomet? Napoleono kodeksas nustato, 
kad jei viena susituokusių civiliniai pusė tenkinasi tik civilinė
mis sutuoktuvėmis, tai ji gali visada priversti antrąją pusę 
bendrai gyventi be susituokimo bažnyčioj. Bet ar tai nėra są
žinės laisvės laužymas? Sąžinė jai sako, kad civilinės sutuok
tuvės yra tik grynai civilinis, teisinis formalumas, kad atlikusi 
tą formalumą, ji dar jokios moterystės nėra sukūrusi, o tuo 

--------- taępu valstybės įstatymo akyse ji yra jau susituokusi, tos sutuok
tuvės yra teisėtos, ir ji turi pildyti visas moterystės pareigas, 
kurias ji laiko nusikalstamomis ir nešvariomis. O tuo tarpu 
Napoleono kodeksas, kaip tvirtina įvairūs teisininkai, ne
turi teisinių priemonių sulaužytai sąžinei apginti.2)

Tarp bažnytinės ir civilinės įstatymdavystės moterystės 
klausimu yra gana didelis skirtumas. Dėl to dažnai atsitinka, kad 
civiliniai moterystė yra teisėta, o bažnytiniai neteisėta, ir at
virkščiai. Štai pavyzdžiai.

Civilinė moterystė yra leista, jei ji atatinka visiems valsty
bės įstatymų? reikalavimams. Tačiau, vėliau paaiškėjo viena 
tai moterystei bažnytinė kliūtis, apie kurią prieš sutuoktuves 
sužadėtiniai nebuvo žinoję ir nuo kurios Bažnyčia negalėjo dis- 
pensuoti. Klusnūs Bažnyčiai moterystės nariai išsiskiria. Bet 
civilinė teisė juos skaito susituokusiais. Ir kas įvyksta? Juodu 
negyvena bendrai, nebelaiko save susituokusiais, o tačiau pri
valo kęsti civilinių sutuoktuvių pasėkas, turi gyventi nuolati
niame celibate, nes valstybė nepripažįsta bažnytinio sutuokimo 
neteisėtumo, o juodu sąžinėj nepripažįsta civilinių sutuoktuvių 
teisėtumo. Ar tai nėra smurtas sąžinės laisvei?

1) God civil. Art. 295.
2) Lemaire. Op. cit. 149 — 155 p.

«L
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Kitas atsitikimas. Bažnytinės sutuoktuvės teisėtos, o vals
tybinės ne, dėl to, kad atsirado valstybės įstat. numatyta kliūtis, 
kurios nenumato bažnytiniai įstatymai, pav.. tėvų sutikimas. 
Pav. du asmens nori likviduoti senus nuodėmingus santykius ir 
jų pasėkas. Tėvai užsispyrė dėl mažos reikšmės kliūčių, pav. 
dėl ambicijos, sutikimo moterystei neduoti. Susituokė. Bažnyčia 
laiko tas sutuoktuves teisėtomis, vaikai skaitomi jos teisėtų 
tėvų vaikai, o valstybei ta bažnytiniu atžvilgiu teisėta Šeima gy
vena konkubinate, nepripažįsta jai civilinių teisių, jos vaikus 
laiko pavainikiais. Ar čia ne laužymas sąžinės laisvės?1)

Civilinės sutuoktuvės laužo sąžinės laisvę, nes liepia kata
likui daryti tai, kas yra^priešingajošvenčiausiems jsitikinimams. 
Moterystė yra jam šventas dalykas, sakramentas ir vien tik Baž
nyčios gali būti teikiama, valstybės gi įstatymas jam liepia at
likti valstybinėj įstaigoj prieš civilinį valdininką. Dėl to, kad 
nesueitų į konfliktą su savo sąžine ir su savo religiniais įsitiki
nimais, jis verčiamas yra tam valdininkui viena kalbėti, o kita 
galvoti.

Kur čia tad toji išgarbintoji piliečio sąžinės laisvė? Ją gau
na netikėliai, gauna tie, kuriems-jų religija nedraudžia civilinių 
sutuoktuvių, vieni katalikai jos negaun.a.

Kalbėdami, kad civilinės sutuoktuvės įžeidžia asmens tei- 
sp.Sj -neganlma nutylėti moters ir vaiko likimo, kuris juos ištiks 
civilines sutuoktuves įvedus.

Civilinės sutuoktuvės žemina ir skriaudžia moterį. Koks 
yra moters pašaukimas? Jos pašaukimą nupasakoja Šv. Raštas 
Dievo žodžiais: „Padarykime jam (Adomui) padėjėją į jį pana
šią”.2) Kame moteris turi būti vyro padėjėja? Pirmiausia dar
buose, rūpesčiuose, skausmuose, ir džiaugsmuose, bei laimėj. Pa
galiau ji padeda jam šioj sunkioj gyvenimo kelionėj pasiekti 
dangų. Nes Dievas kurdamas žmogų įkvėpė jam viršžemiškas 
viltis, viršgamtiškus troškimus, kad išėjęs savo žemišką kelionę, 
pasiektų amžinąjį tikslą danguje. Toj sunkioj_ kelionėj moteris 
turi jį palaikyti, pastiprinti, drauge keliauti, būti pagelba vyrui. 
Pirmoji nuodėmė rojuje tos tvarkos nepakeitė ir to harmoningo 
Dievo plano nesuardė. Ir dėl to dviese Adomas su Ieva palieka 
savo puikią gyvenimo vietą su skausmu širdyje, su ašaromis aky
se, bet abu kartu. Ir taip eis viens kitą remdami per visus am
žius ligi pasaulio pabaigos.

Bet užskleiskime Bibliją ir pažvelkime į įstoriją. Štai koks 
vaizdas prieš akis stoja. Vyras piktai panaudojo savo galią ir 
jėgas ir parengė savo draugei daug vargo ir pažeminimo. Jis pa-

I •

J Lemaire. Op. cit. 156 p.
U Prad. 2, 18.
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vertė ją verge, uždengė jos veidą vualiu ir uždarė, kaip piktąją 
dvasią, įkinkė į sunkiausią darbą, uždraudė jai mokslus ir visus 
dvasios smagumus, įsigijo ją sutuoktuvėms pirkimo keliu, atsakė 
jai paveldėjimo teises ir perleidimo testamento keliu įsakė jai 
jaunai ir gyvai susideginti ant laužo kartu su vyro lavonu. Jis 
sukūrė sau įstatymą, kuris leido jam išvaryti žmoną, kai to jis 
užsimanys. Ji atėjo pas jį jauna, graži, sveika ir stipri, o kai su
sirgo ar paseno, kai jis gražesnę susirado, ji išvaroma. Arba 
prisirinkęs vienkart daug žmonų ir jas, Dievo kūrinius, panašius 
į jį, taip vertus jo meilės ir pagarbos, kaip gyvulių kaimenę už
daro tarp keturių sienų. Kam? kad valandėlę jomis pasismaginęs 
paliktų jas visam amžiui užmiršime, liūdesy ir skausmuos. Kuo 
galima išaiškinti tą prigimtosios teisės iškraipymą ir sulaužymą? 
Žmogaus nusigrįžimu nuo Dievo. Trys egoizmai susitelkė vyro 
širdy, kad pažemintų ir paniekintų moterį: pavydo egoizmas, 
—šis pavertė moterį verge ir degino ją ant laužų, smaguriavimo 
egoizmas išvarydavo ją, kai ji jam įkyrėdavo ar nusibosdavo, ir 
trečias bjauriausias egoizmas užsigeidė įvairumo ir įvedė daug
patystę. _

Ir vėl Dievas nusprendė grąžinti moteriai jos senovės 
įtaką, ir reikšmę. Kaip Adomui rojuj Dievas padarė I e- 
v o s asmeny draugę į jį panašią, kad būtų visų gyvųjų motina, 
taip lygiai antrajam Adomui Kristų i, D ievas davė pa- 
galbą į jį panašią, kad būtų motina visųžmonių, atgimusių jos 
S ū n a u s kraujuj ir tapusių D i e v o vaikais. O jos vardas — 
Nekaltai pradėtoji Mergelė—Motina, Marija. 
Per ją Viešpats nurodė moteriai jos pareigas: kelti, kilninti, 
guosti, dvasinti ir į dangų vesti savo sužadėtinį, vyrą, sūnų. 
Ir iš čia kilo didelė garbė krikščioniškai moteriai, jos šviesesnis ~ 
už saulę skaistumas, pasigėrėjimo vertas gražumas ir didžiosios 
dorybės. Evangelija grąžino moteriai laisvę, molęslą, civilines 
teises ir teisę į pagarbą. Kai sugrąžinta moteriai jos vertė ir pa
garba, vienpatystė ir moterystės nesuardomybė savaime išplau
kė iš to, kaip teisėta pasėka iš sau tinkamos priežasties.

Dviem šulais paremta moterystė — meile ir pasišventimu. 
Jų be religijos negali būti. '

Kad meilė gyva būtų, reikia, kad ji augtų ir stiprėtų. O kaip 
gyvenime yra su moterystės meile? Ji, pasiekusi viršūnės, no
rėtų dar aukščiau kilti. Kada tos viršūnės pasiekia žemiškoji 
meilė? Pirmaisiais susituokimo laikais, o paskui, kartais anks
čiau, kartais vėliau, ji pradeda leistis žemyn ir žemyn.Kaikuriems 
ta meilė pasiekia aukštesnių viršūnių, bet, sutikus gyvenime pir
mą kliūtį, ji savo kilimo kelionėje sustoja; dar blogiau ji pradeda 
ristis atgal. Jaunystė optimistiška, entuziazmu liepsnoja. Jai ro
dos, kad jų patraukimo galios ir skaistus gražumas bus nuolatinis

--eta.
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jų gyvenimo palydovas. Bet tai jaunatvės iliuzijos. Lapai gelsta, 
gėlės vysta, o už juos dar greičiau vėsta žmogaus širdies šiluma. 
Jaunystės meilė—laiko dalykas. Bet gal ją gali atstoti išmintis. 
Išmintis gera yra teorijoj, o gyvenimas yra praktika, ir tai prak
tika sunki ir šiurkšti. Čia reik vieno dalyko. Čia reik žemišką 
meilę sukurti prie nesibaigiamosios meilės židinio, reik pamilti ne 

~~~ tik kito asmens kūna. bet ir siela, siela Kristaus atpirktą, 
kuri šioje žemėje trumpai gyvena kūne, ir tik tam, kad nusipel- 
nytų išganymą ir paskui per amžius gyventų su savo numylėtu 
vyru pas Dangiškąjį Tėvą. To šaltai oficialinė civilinio valdi
ninko įstaiga neduos, tos meilės, nei akstino jai, nei sustiprini- 

- ma .civilinė s sutuok tuv ės ne įkvėps. O kai tos meilės pritrūks 
vienam susituokusiųjų? Kas bedaryti? Divorsas taip lėrigvaTgau^ 
ti. Į laisvę kelias atviras. Bet kas nukenčia moterystės ryšius 
sutraukius? Tik moteris. Ji moterystėje prarado nekaltybės 
patraukiančią jėgą, o kitos ir jaunystę, gražumą ir net sveikatą.

Moterystei reikalinga auka, ar teisingiau pasakius dvi au
kos. Iš vienos pusės žmona aukoja savo vyrui visą savo didžiau
sią turtą: savo pavasario gražumą, savo jaunystę, savo ne
kaltybę, dažnai sveikatą ir meilės galią, kurią tik vieną kartą 
gyvenime galima turėti. Iš antros pusės vyras žmonai aukoja 
savo jaunystės laisvę, kuri daugiau nebegrįžta, savo galią visiš- 
kai atsiduoti mylimajai, ir tą pirmosios meilės šilumą, kuri trok- 
šta savo žmonelei sukurti patogų, garbingą ir laimingą gyvenimą, 
O tuo tarpu tūkstančiai išorinių aplinkybių žeidžia jų širdis, ir 
atsitinka dažniausia, kad viena širdis sužeidžia kitą, kad viena 
nori to, o kita ko kito. Visos tos aplinkybės yra tos uolos, į ku
rias sudūžta meilė be religijos. Nevienas lengvai nukenčia pa
siaukodamas mylimam žmogui pirmą smūgį ar nesusipratimą pa
kelti, antras smūgis sunkiau pakeliamas, trečias jau nebeįmano
mai sunkus, gyvenimas virsta pragaru —- meilę tarpusaviai ne
susipratimai išgriovė nesugrąžinamai. Iš čia ir kyla dažnai tuoj 
po sutuoktuvių tas kartumas, tas nusivylimas, iš čia ir noras tuoj 
tą nepakenčiamą moterystės ryšį nutraukti. 0 jei būtų tuokia
masi su Dievu ir Dievuje, Dievuje ir religijoj rastų jėgos ir stipry
bės tarpusaviai viens kitam nusileisti, vienas kito silpnybėms 
nukęsti, vienas kitam pasišvęsti. Be to moterystės laimė neįma
noma. O įsitikinimas sakramentalinio ryšio nenutraukiamumu ne
prileistų išsiskyrimo minties ir padėtų susikivirčijusiems rasti 
tą būtiną nepamainomą susitaikymo būdą, priverstų pa
šalinti tuos savo charakterio šiurkštumus, kurie nuodija kasdie
ninį moterystės sugyvenimą. Visai kitaip veikia susituokusius 
lengvas divorso gavimas. Jo griebiamasi dažnai dėl menkniekių, 
dėl plauko, rasto barščiuose, neapsigalvojus, įkarščio metu, O 
paskui? kas daugiausia nukenčia dėl to? Žmona, moteris. Pats
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šeimyninis sugyvenimas, gimdymai, ypač dažnesni, ligos, nemie
gotos naktys, motinystės rūpesčiai sunaikina pirm laiko moters- 
motinos ir žmones-jaunystę, ir sveikatą, jos grožį, su kuriuo iš
nyksta ir susižavėjimo ir patraukimo galia. Ir pas moterį tai 
įvyksta greičiau, negu pas vyrą. Divorsas tuo būdu paleidžia 
moterį į pasaulį vienui vieną tuo metu, kai ji yra nustojusi viso 
to, kas ją darė galinga, su pakirsta sveikata, tada, kai jai la
biausiai reikalinga tvirto vyro peties parama. Nei mergaitė, daž- 
nai su vaikeliu ant rankų, nei našlė, nei žmona, žodžiu labai ne
riboto) būklėj ii ne taip greit išnaujo antru syk susituoks, negu 
jos vyras, o dažniausiai toji laimė antru kartu jai jau nebesišyp
so, Ji pati viena turi statyti savo suvargintą krūtinę gyvenimo 
audroms. Vyras laimingesnis yra šiuo atžvilgiu. Šioj srity vyrui ir 
papročiai ir prigimtis įdavė į rankas iniciatyvą. Antra,, vyro 
ne tik asmuo lemia sutuoktuvių klausime, bet ir jo profesija, 
padėtis visuomenėje, turtai; moteries gi tik asmuo; o tas jos 
asmuo daug nustoja ir dėl šeimynos gyvenimo, ir dėl išsiskyrimo- 
Ji ir fiziniai ir moraliniai išeina iš tos nelaimės daug nustojusi, 
žymiai pakitėjusi. Be to, čia lemia ir grynai fiziologinio pobūdžio 
veiksniai: vyras lengvai gali tuoktis ir po 50 metų amžiaus, o 
moteris po 40 metų retai beišteka. Štai ką moteriai neša civi
linės sutuoktuvės su divorsais. Pagaliau, jei ligi divorso ir ne- 
prieinama, tik dėl pačios jo galimybės kiek tenka moteriai pri-_____
kentėti. Ji užnuodija moteriai visus motinystės džiaugsmus, ku 
rie vienatiniai gali atlyginti jai už motinystės pagimdytas kan
čias, vargus, aukas. Pati mintis, kad tą vaikelį, kuri ji gimdo su 
gyvybės pavojum, gali išsiskyręs ir antru kartu vedęs tėvas iš
plėšti iš jos motiniško glėbio, atiduoti ar prieglaudai auklėti, ar 
tai moteriai, kuri užėmė jos vietą išplėšusi jos vyrą, suardžius! 
jos gyvenimą, bus nuolatos įsmeigtas peilis į jos motinišką laimę.

Iš tų gyvenimo faktų padarykime tolimesnes išvadas. Ci 
vilinės sutuoktuvės palengvina divorsų gavimą. Lengvas divorso 
gavimas leidžia žmonėms neapgalvotai, lengvapėdiškai kurti 
šeimas. Ta aplinkybė veda prie moters garbės ir vertės paže
minimo ir pamynimo, jos laimės suardymo, ją atidv.oda minėtų 
vyro trijų egoizmų kaprizams ir pagaliau moteris atsiduria tokioj 
būklėj, kokioj esame matę ją anais pagonizmo laikais. Istorija 
mums liepia, kad kiek kartų susilpnėjo žmonijoj krikščionystė 
ir krito dorovė, kiek kartų įsigalėjo žmonėse civilinės sutuoktu
vės su divorsais, kurie yra žmonių iškrikščionėjimo pasėka, tiek 
kartų moteris buvo grąžinama į vergystę, į sunkiai pakeliamas 
gyvenimo sąlygas. Todėl pirmoj eilėj moterys krikščionės turi 
stoti į kovą už savo asmens vertybės pagerbimą, už savo teises 
šeimoj, kurias taip sunkiai krikščionybė joms iškovojo, už savo 
teises priklausomas joms iš Dievo valios, kaip Dievo kūriniams,
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Kristaus Krauju atpirktiems, Šv. Dvasios malone pašventintiems 
ir dangaus gyvenimai skirtiems. Jos turi stoti į kovą su visu 
griežtumu prieš civilinių sutuoktuvių instituciją, kuri nori jas 
paversti jautulių žaisleliais, aistrų vergėmis, o paskui— tolimes
nėj vystymosi stadijoj, kaip pagonystėje — išplėš joms ir žmo
gaus vertę ir garbę.

Civilinės sutuoktuvės žemina ir skriaudžia vaiką- Nuo tos 
valandos, kai ateina į pasaulį vaikas, ant tėvų pečių krinta sun
ki pareiga ir atsakomybė. Vaikas turi ne tik kūną, bet ir sielą, 
sielą pirmiausia. Tėvai turi pareigos jį išauklėti ne tik fiziškai, 
bet ir dvasiškai: religiškai, morališkai ir katalikiškai. Ar civi
liniai sukurta moterystė, t. y, be religijos ir be Dievo sugebės 
tą pareigą atlikti? Nors tėvai būtų susituokę bažnyčioj, bet vė
liau pasinaudoję civiliniu įstatymu—išsiskyrę tuo metu, kai dar 
vaikas nėra išauklėtas, tai ar tik vienas tėvų sugebės gerai jį 
išauklėti. Yra įrodyta pedagogijos tiesa, kad kaip reikalinga du 
veiksniu — vyriškasis ir moteriškasis gyvybei sukurti, taip ly
giai tik tuodu veiksniu gali suteikti reikiamą ir pilną išauklėjimą 
— proto, valios ir charakterio. Vaikas išauklėtas tik vieno tėvo 
ar vienos motinos bus išauklėtas tik pusiau, vienpusiškai. Tai 
didelė vaikui moralinė skriauda,

* " T

Kaip santykis tarp tėvti ir vaikų iš prigimtigs yra nesutrau- _________
kiamas, taip lygiai prigimtis reikalauja, kad iš atžvilgio į vaiką 
ir ryšys tarp tėvų būtų nesutraukiamas. Vaikas, jei ne žodžiais, 
tai širdimi protestuos prieš divorsus, smerks tėvo aistras, ar 
motinos silpnybę, kurie privedė prie to divorso. Ir tas vaiko 
protestas bus prigimties balsas. Ar sugebės tėvai išsiskirti vi
siškai, kai juos jungia vaikas? Juk į dalis jo nesudraskysi.

Pati prigimtis, kuri gyvulį daro po kelių gyvenimo mėnesių 
sugebančiu savistoviai maitintis, liepia vaiką auklėti ligi 20 me
tų amžiaus, O kol tas bus auklėjamas, ateis į pasaulį antras tre
čias, kuriems lygiai tiek pat reiks paskirti laiko. Be to, tėvų 
pareiga ne tik auklėti vaikus, bet ir rengti jiems kiek galima ge
resnę ateitį- Kur tad laiko divorsams gauti?

Divorsas yra skaudus papiktinimas vaikui. Divorso priežas
timi visuomet yra vieno tėvų bet kuris nusikaltimas. Tas nusi
kaltimas teismo keliu tapo viešas dalykas: visi jį žino, visi kalba. 
Teismo aktai apie jį rašo, o labai dažnai ir spauda valkioja. Ir 
vaikas to negali nežinotu Jis sužino tai dažniausia dar tada, kai 
jis neturėtų žinoti. Kokios įtakos tas faktas padarys į visą jo 
gyvenimą?

Bet divorsas neša vaikui ir visą eilę kitų nelaimių. Vaikas 
nustoja vieno savo tėvų, nes teismas jį pripažino tik vienam. 
Tas vieno tėvų nustojimo būdas yra jam skaudesnis, negu kad
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jis būtų miręs, nes paūgėjęs jis matys, kad tėvas gyvena su mo
terimi, kuri nėra jo motina, ir kad juodu prigyvena jam naujų 
broliukų ir seselių. Panašiai ir iš motinos pusės. Vaikas turės sa
vo tėvų gėdytis, nedrįs jų prisiminti, o jei primins kiti, raudo- 
nues iš sarmatos.

Keistoj padėty atsiduria tokie vaikai. Kol maži, negali su
prasti, kas įvyko, kad jis kitaip negu visi kiti turi du gyvus tėvus 
arba dvi gyvas motinas, kurių vienas gyvena namieje, o kitas 
kitur — už namų. O kai suaugs, bus savo tėvų teisėjai- Bet kas 
liūdniausia visoj toj istorijoj: jie teis labai dažnai ne tą, kas yra 
vertas teismOj bet nekaltąjį. .. . ....................... ...

Vaikai turi pareigos senatvės sulaukusius tėvus išlaikyti 
ir globoti. Ši pareiga priklauso prie malonių pareigų rūšies; ir 
kilnaširdžiai vaikai linkę vadinti ją teise, ne pareiga. Divorsas tą 
teisę iš jų atima. Kilniausias ir geriausias sūnus negali globoti 
tos motinos, kuri jo tėvui nemirus tapo svetimo žmogaus žmo
na ir su juo gyvena. Tas pats bus ir su tėvu, kuris motinai gy
vai esant parsivedė į namus jam svetimą moterį.

Civilinės sutuoktuvės duoda visuomet įtikinančių pavyz
džių ir įspėjimų, kaip elgtis nevalia. Senojoj Spartoj naujai gi
musį kūdikį dėdavo tėvui ant kelių; jei jis į jį pažvelgdavo, jis 
buvo paliekamas gyventi, jei jis jam savo žvilgsnio pašykštėdą- 
vo, vaikas turėdavę mirti: Mūsų laikais panašiai^vyksta civi- -* 
liniu būdu sukurtose šeimose. Tėvai nepažvelgia į savo vaiku
čių sielas, ir jie miršta, miršta sau, tėvams, Bažnyčiai, tėvynei, 
valstybei. Kokią didelę, dangaus keršto šaukiančią, skriaudą val
stybė daro tiems mažyčiams, silpniems sutvėrimams, kurie ne
sugeba apsiginti, savo teisių išreikalauti, leisdama jų tėvams ci
vilinių sutuoktuvių keliu juos apleisti doroviniai ir religiniai, 
atimti iš jų tėvų meilę ir globą ir palikti šiurkštaus likimo prie
globsty.

Senovės rymietis šeimą vadindavo „respublikos se
mi n a r i j a”t o mūšų sociologai ją vadina visuomeni n.e 
m o 1 e k u 1 a”. Šeima yra ne tik visuomenės dalis, bet ji yra 
jos pamatas, jos vertybės ir jėgos mastas. Moterystė ir šeima 
platina gerus papročius^ duoda visuomenei gerai išauklėtų, jai 
atsidavusių, prie tėvynės prisirišusių ir pasiryžusių jai pasiau
koti sūnų ir dukterų, ugdo ir palaiko kilnias šeimynines tradi
cijas, kurios yra reikalingesnės ir reikšmingesnės už geriausius 
įstatymus. Šeima ypatingai galingu motinos žodžiu įdiegia 
ir perduoda vaikams religinius jausmus, kurių negali ignoruoti 
ir naikinti joks išmintingas žmogus bent dėl viešosios gerovės, 
jei ne dėl kitų motyvų; išmoko pagerbti kiekvieną autoritetą 
ir teisėtąją valdžią, kas yra visuomeninės tvarkos ir taikos bū
tinoji sąlyga.. Kilnus tėvo pavyzdys sužadina vaikuose garbės 
ir savo vertybės supratimą ir jausmą. Šeima yra taip pat ir me-
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džiaginė visuomenės jėga, nes ji duoda-jai naujų piliečių, ji iš
moko juos būti gerais ir ištvermingais darbininkais ekonomi
nėje dirvoje, ji yra ta siena, į kurią sudūžta karingojo anarchiz
mo ir komunizmo atakuojančios jėgos.

Tad tarp šeimos ir visuomenės yra labai stiprūs ir ankšti 
santykiai: kas kėsinasi ant jos jėgos ir patvarumo, tuo patim 
kėsinasi ant visuomenės. O kadangi civilinės sutuoktuvės griau- 
ja šeimą, jos ardo, silpnina ir-griauja visuomenę ir valstybę, 
Tad ne tik dėl tikybinių, bet ir dėl patriotinių sumetimų ir jaus
mų reikia stoti į atkaklią kovą prieš civilinių sutuoktuvių įves
dinimą katalikams Lietuvoj, nepaisant jų rūšies, nes kokia jų 
rūšis būtų — pasėkos vienodos.

4, Civilinės sutuoktuvės griauja kiekvieną religiją.

Civilinės sutuoktuvės — religinio abejingumo ir neopago- 
nizmo šaltinis. Jos silpnina, pakerta ir naikina religinį gyve
nimą.

Įrodyti tai nesunku. Kas civilines sutuoktuves pagimdė? 
XVI amžiaus pseudo-reformacija su įvairiomis sektomis, XVIII 
amžiaus pseudo-filosofija, netikėjimas, masonizmas, įvairios 
klaidingos teorijos apie valstybės kompetencijas ir žmonių ais
tras. Kas jas propaguoja, gina ir platina valstybėse? Tie, ku
rie jau seniai pametė tikėjimą, kuriems per sunkus Kristaus 
jungas, kurie nepripažįsta jokios religijos ir objektyviosios do
rovės, kurie visuomenės, religijos ir dorovės gyvenime tik save 
vadovu ir vairininku pripažįsta. Civilinės sutuoktuvės tik tiek 
gali laikytis gyvenime, kol valdžiose sėdės religijos ir krikščio
niškos dorovės priešai ar joms bent abejingi žmonės, ir kol-ma
sės nebus religiniai įsąmonintos.

Obuolys nuo obelies netoli krinta. Bedievybės vaikas — 
civilinės sutuoktuvės iš savo motinos paveldėjo charakterį ir 
nuotaiką. Jos platina ir stiprina bedievybę. Gyvenimo sū
kurio įtakoj jaunuolis gali kokiam savo gyvenimo laikotarpiui 
pamiršti su motinos pienu įžįstą religiją, audringų aistrų pe
lenais gali užslopinti religinių jausmų liepsną. Bet ateina lai
kas, kuris turi nulemti visą jo ateities gyvenimą, jo laimę ar ne
laimę, kuris turi jį išvesti iš naudojimų ir linksmybių šunkelių 
į darbo ir pareigų, savęs, savo šeimos ir visuomenės atžvilgiu, 
kelią; išmuša valanda, kada reikia surišti savo gyvenimą su kito 
žmogaus gyvenimu ir padaryti jį laimingu ar nelaimingu. Kie
no širdyje tokiu momentu neatėjo kūdikystės atsiminimai? Kie
no širdyje neprabils kilnesni jausmai, nesužibės tikėjimo ir re
ligijos kibirkštis, nepabus geresnio, dieviškojo, gyvenimo troš
kimas? Tuo metu labai reikalingas nuoširdus, šiltas, pagau-

25



476
■ *

nąs žodis, patarimas, įspėjimas, pažadinimas, kuris iš tos ki
birkšties supūstų šviesią tikėjimo liepsną ir į naujo gyvenimo 
tiesų ir tvirtą kelią įstatytų. Privalomos civilinės sutuoktuvės^ 
lygiai ir fakultatyvinės ar iš^reikalo' to padaryti negali. Civili
nės sutuoktuvės, ypatingai vykdomos įstatymo reikalavimu 
prieš bažnytines sutuoktuves, jau nulėmė jo ateitį, pakilusi re
liginė nuotaika jau atvėso šaltose valdiško biuro sienose, ofi
cialūs valdininko žodžiai, konstatavę sutartį, sušaldė jį. Ir kas 
įstengs priversti jį pašventinti tai, kas jo ir įstatymo akyse yra 
jau įvykęs ir užbaigtas faktas?_ Kai-išorinės aplinkybės stūmė
jį į religinį aktą, o laikinoji nuotaika įr vidinė refleksija buvo 
parengusios jame religinį atgimimą, reikėjo tik vieno akstino, 
kad tas atgimimas įvyktų. O dabar, dvasios pakilimui išnykus, 
pervėlu. Tas pats ir su fakultatyvinėmis civ. sutuoktuvėmis. Jos, 
palikdamos sužadėtiniam laisvę pasirinkti bažnytinę ar civilinę 
susituokimo formą, nedaro teigiamos įtakos į jų religinių jausmų 
atgaivinimą. Atvirkščiai, religiniai abejingiems ar nesąmonin
giems katalikams tokios sutuoktuvės yra nuolatinė ir įkyri pa
gunda pasitenkinti civiline forma, juk įstatymams tos sutuoktu
vės bus teisėtos; o ateity gal meilė užges, gal bendras sugyve
nimas įkyrės, nusibos? Labai teisingai šiuo klausimu rašo Ham
burgo pastorius Rope: „Toks yra to įstatymo dorovinis pa
vojus, sako jis: visi tie žmonių sluoksniai, kurie dar ne" visai 
ir nesąmoningai nepalaiko ryšių su Bažnyčia, bet yra aptingę 
ir abejingi, vis skaitlingiau ir skaitlingiau šalinsis iš po baž
nytinės įtakos; jie delsia, nesiskubina bažnyčioj susituokti, nes 
jau valstybės nustatytą pareigą atliko, o paskui visai į bažnytinę 
formą numoja, nes, girdi, per vėlu, o galų gale visa tai daugeliu 
atžvilgių turi atsiliepti į priaugančias kartas. Tuo būdu šali
nasi nuo Bažnyčios ir pasprunka nuo jos įtakos tie, kurie dar, 
nebūdami jai priešingi, dažniausia ir noriai grįžtų į jos prieglob
stį, jei tuo metu, kai troško sustiprinančio žodžio, išgirstų už
gaunančių širdį ir protą kalbą stipresnį pažadinimą”.1) Tai žo
džiai ilgametės praktikos ir stebėjimo pagimdyti tam krašte, 
kur civilinių sutuoktuvių įstatymai veikia. Civilinės sutuok
tuvės tiesiog kvieste kviečia religiniai abejingus sužadėtinius 
pamiršti panaikinti Bažnyčios įstatymus.

Ar žmonėms, susituokusiems tik civiline tvarka, turės 
betkurios reikšmės religija ir religinės praktikos? Ar jos bus 
jiems parama, paguoda, sustiprinto jas ir jungė? Ne. Gyveni
mo faktai rodo, kad užmegstas be Dievo ir Bažnyčios motery
stės ryšys, ir toliau nebus reikalingas nei Dievo, nei Bažnyčios. 
Ir juo toliau, juo didesnis tarpas darysis tarp jų ir religijos. O

’) Röpe. Das Reichscivilstandsgesetz. Heilbronn. 1879 m. 22 p.
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ką bekalbėti apie religinį jų vaikų auklėjimą? N e m. o d a t, 
q u o d n o n h a b e t. Ko neturi, to neduosi. Sunku reika
lauti, kad tėvai įkvėptų savo vaikų protams ir širdims tų religi
nių dorybių ir dėsnių, kurių patys neturi. Tokių šeimų išau
gintos jaunosios kartos, religijai bus visai svetimos, o dažnai ir 
nedraugingos; bus bedievybės ir religinio abejingumo platinto
jos. Čia tenka visai sutikti su žinomo protestanto teisininko 
S o h m o šiuo pasakymu: ,,Iš privalomų civilinių sutuoktuvių 
(lygiai fakultatyvinių ir iš reikalo M. K.) esmės seka, kad jos 
yra krikščioniškų ir bažnytinių papročių ataka, nūdienio pa- 
gonizmo pozityvinė parama ir jo propaganda plačiose gyven
tojų masėse”.1) ~ _ —

Civilinės sutuoktuvės daugeliu atžvil
gių ir Bažnyčią įžeidžia, nes jos, pirmiausia, įžei
džia ir atmeta katalikišką dogmą. Katalikų mokslu 
moterystė yra ne tik prigimties ir religijos aktas, bet ir sakra
mentas, dėl to Pijus XI savo enciklikoje ,,C a s t i c o n n u b i i” 
ją vadina ,,šventesne už valstybę”.-) Tai pirmutinė dogmatiš
koji tiesa apie krikščioniškąją moterystę, kurią paskelbė ne
klaidingoji Kristaus Bažnyčia.3) Antroji tiesa, kad moterystės 
ryšy negalima atskirti sutarties nuo sakramento, ką yra davęs 
galikanizmas, nes pats Kristus prigimtąją sutartį pakėlė 
į sakramentą. Tad larp—sutarties 4r sakramento moterystėįe 
gali būti skirtumas tik protinis, bet ne daiktinis.4) Jei priminsim 
dar tai, kad civilinės moterystės įstatymai leidžia nutraukti 
katalikų moterystės ryšius, visai nepaisydami, kad tokio mote
rystės ryšio nesuardomybė Dievo įstatymu ir Bažnyčios neklai
dingai paskelbta,5) tai turėsim pilną vaizdą, kaip civilinės su
tuoktuvės, laužydamos katalikiškas dogmas, įžeidžia ir niekina 
pačią Bažnyčią. Katalikų dogmos nėra fanatiškų protų svajos, 
tai ne mokslininkų teorijos ir hipotezės, bet nepajudinamos 
Dievo apreikštos tiesos, glūdinčios Šventam Rašte bei Tradici
joj ir Kristaus Bažnyčios neklaidingai pasauliui paskelbtos. Jų 
pagrindas yra Dievo neklaidingumas ir visažinojimas. Kas vieną 
tų dogmų atmeta, tas atmeta Dievo autoritetą ir tiesia kelią 
visoms dogmoms atmesti. Kas vienam atsitikime suabejojo Die
vo autoritetu ir nepripažino jo galios, tam niekas negalės su
kliudyti atmesti jį kiekvieną kartą, kada tik jis bus jam nepa
togus, priešingas jo gimtosios nuodėmės sugadintai prigimčiai.

‘) Sohm. Die obligatorische Civillehe. 31 pusi.
-) Tiesos Kelias. 1931 m. 3 nr. 58 pusi.

■) Trident Sess. XXIV de ref. matr. c. 1.
U Wernz-Vidal. lūs canonicum. Roma. 1925 m. V tomas. 686 p.
5) Trident. Sess. XXIV de ref. matr. c. 7, 12.
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Kai Vokietijos parlamento komisijoj buvo svarstomas civilinių 
sutuoktuvių įvedimo klausimas, Centro atstovas dr, Spahn 
ten taip kalbėjo:

„Ne tiesa, kad projektas kuria naują valstybinę motery
stės teisę, nepaliesdamas bažnytinės moterystės teisės, Daug 
kartų čia valstybė įsibrauja į bažnytinę sritį. Ji pirmiausia 
principiniai prieštarauja dogmai, nes užimponuoja valstybės 
teisę išimtinai reguliuoti moterystės esmę, išmuša iš po jos re
liginį pagrindą, tik bažnyčioj sukurtą moterystę atmeta, kaipo 
konkubinatą ir draudžia bažnyčioj tuoktis prieš susituokimą 
valdžios įstaigoj. Ta teisė leidžia katalikams tokias sutuoktu
ves, kurias Bažnyčia draudžia. Ji nutraukia katalikų moterystės 
ryšį įstatymų nustatyta tvarka valstybės teismuose, nors ji baž
nyčioj yra teisėtai sukurta, ir leidžia po valstybinio išskyrimo 
vėl tuoktis tuo metu, kai galioja teisėta pirmoji katalikiškoji 
moterystė”. 1896 m. vasario m. 5 d. parlamento posėdy tas 
pats atstovas taip atsakinėjo prof. P 1 a u c k u i: „Slaptasis pa
tarėjas P 1 a u c k įrodinėjo, būk moterystės įstatymo projektas 
reguliuojąs tik civilines moterystės pasėkas, būk jis neliečiąs 
jos dorovinio ir tikybinio atžvilgio, kuris moterystėje svarbes
nis už juridinį. Kad tai būtų tiesa, nebūtų tarp mūsų nuomonių 
skirtumo. Bet jo pažiūra nėra teisinga. Mano ponai! Mote
rystė yra tik vienas vienetas, kurio negabma^askirstyti ptris 
vienetus: juridinį, dorovinį ir tikybinį. Susituokusieji gyvena 
visuomet tik vienlytiniame (einheitlich) moterystės ryšy, o ci
vilinė moterystė, kurią reguliuoja civilinis kodeksas, yra mo
terystė, turinti visas juridines, dorovines ir tikybines pasėkas. 
Sale moterystės, sukurtos valdžios įstaigoj, civilinio kodekso su
pratimu, nėra religinės moterystės kaipo tokios, kiek liečia jos 
sukūrimą (m fieri), o mums vien tik tai ir rūpi, ir dėl to manau, 
kad negalima tuo būdu, kaip jis daro, traktuoti tuos tris mote
rystės atžvilgius atskirai, reikia valstybės įstatyme visus tuos 
atžvilgius kartu imti dėmesin”.1)

Kristus atėjo į šį pasaulį ne tik kaipo mokytojas, kuris 
apreiškė naujas tiesas ir daug senų patvirtino ir kuriuo visi tu
rime tikėti, bet jis atėjo ir kaipo įstatymų leidėjas, kuriam visi 
turime būti klusnūs.2) Savo įkurtajai religijai palaikyti ir plėsti 
Jis įsteigė Bažnyčią. Jo įsteigtoji Bažnyčia nėra kažkokia fi
losofijos mokykla, panaši kad ir į Platono akademiją ar stoikų 
portiką, bet yra dvasinė karalystė, kaipo visuomeninė organi
zacija, viršgamtinė, visuotinė, tobula, teisinė, nepriklausoma 
nuo bet kurios kitos pasaulietiškos visuomenės ar organizaci- 

.... ,4__
’) Hollweck. Op. cit. 31 p. 1 p.
-) Suarez. De legibus'. Neapoli. 1. X, c. 1.
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Neatidėliotinas reikalas
Kiekvienas kraštas rūpinasi savo besimokančiu jaunimu. 

Ypač aukštus mokslus einantiems stengiasi sudaryti tinkamas 
gyvenimo sąlygas. Bet mūsų studentės tų sąlygų dar neturi. 
Neturi jų ir studentės ateitininkės. Jos atvažiavusios į Kauną 
aukštuosius mokslus eiti neturi pastogės, kur prieinamomis są
lygomis galėtų gauti nors pakenčiamą kambarį. Jos turi gy
venti tolimuose miesto pakraščiuose, kartais jpas menko s doros 
žmones, bristi tamsių negrįstų gatvių purvą ir p. Tokiose gyve
nimo sąlygose mergaitės negauna tinkamo auklėjimo, dar dau
giau, ardo savo sveikatą ir patiria daug pavojų dorai.

Studentės ateitininkės pačios ir joms artimi asmenys sie
lojosi šiuo reikalu, bet išeities niekaip negalėjo rasti. Visiems 
buvo aišku, kad reikia turėti savo internatą — bendrabutį, bet 
kaip to pasiekti? Bet štai, šių metų rudenį, didelis ateitininki- 

jos. Kristus iš kalno nurodė, kokia turi būti jos valdžia, jos 
valdiniai. tikslas ir priemonės į tikslą vedančios. Tų priemo
nių vienos yra viršgamtinės, kitos grynaipngimtosios. Iš virš- 
prigimtųjų vienos yra individualinio pobūdžio, nes siekia indi
vidų pašventimo. Prie jų priklauso krikštas, sustiprinimo sa
kramentas, atgaila, Eucharistija, paskutinis patepimas. Kitos tų 
priemonių turi visuomeninio pobūdžio ir siekia žmonijos visuo
meninio gyvenimo pašventimo. Jiems priklauso moterystė ir 
kunigystė. Moterystė skirta tiekti Bažnyčiai narių, o kunigy
stė — jps ierarchijaį narių* Jau laikas kartą ant visados mesti 
materialistinę moterystės koncepciją, kad ji esanti vien tik val
stybės ir vien tik jai turinti tiekti piliečių,-arba kitaip pasakius 
— armotoms mėsos. Ne. Ji Kristaus noru privalo tiekti ne tik 
valstybei piliečių, bet taip pat, ir tai svarbiausia, piliečių Baž
nyčiai ir dangui. ,,Jei Dievas nori, sako Pijus XI savo encik
likoje Casti Connųbii, kad žmonės veistųsi, tai ne tik 
tam, kad būtų ir pripildytų žemę, bet ir tam, kad garbintų Die
vą, Jį pažintų, Jį mylėtų ir amžinai Juo džiaugtųsi danguje... 
Krikščionys tėvai supras, kad jie yra pašaukti ne tik žmogaus 
giminę žemėje platinti ir palaikyti, kad yra ne tik paskirti duoti 
bet kokių tikrojo Dievo garbintojų, bet duoti Bažnyčiai sūnų, 
pagimdyti piliečių draug su šventaisiais ir Dievo įnamių".1)
■ (B. d.)

U Tiesos Kelias. 1931 m. 3 nr. 31—2 pusi.
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jos prietelis ir geradaris, gerb. Kun, Slavinas, sveikindamas stud. 
At-kių Sąjungą metinės konferencijos proga išreiškė didelį nu
sistebėjimą, kad iki šiolstudentės ateitininkės neturi savo in- 
ternato-bendrabučio. Gėda joms dėl tokio apsileidimo ir šis 
reikalas greičiausiu laiku turi būti atitaisytas. Ateitininkės turi 
susirūpinti savo bendrabučio reikalu. Šiam žygiui jos turi pa
siryžti ir pradėti darbą tuojau pat nedelsiant.

Darbas didelis. Svarbiausia išrūpinti pinigų, kas šiuo, vi
suotino krizio, metu nėra lengva, bet studentės ateitininkės en
tuziastingai sutiko šią mintį ir š, m, gruodžio mėn. savo visuoti
name susirinkime tarėsi šiuo reikalu plačiau su Kun. Slavinu, 
kuris ir šiuo kartu, kaip ir pirmiau, pabarė ateitininkes už tokį 
nesirūpinimą savo reikalais. Tiesa, kad sunkūs laikai, bet kal
bėtojas mano, kad Lietuvos visuomenė, kuri įstengė tiek aukų 
sudėti kitiems, kartais daug menkesnės reikšmės reikalams, ne
pagailės cento šiam kilniam žygiui, nepagailės atsisakiusi nuo 
vieno kito smagumo, kad tuo prisidėtų prie palengvinimo besi
mokančio moteriško jaunimo gyvenimo sąlygų. Dideli nuosto
liai tautai, kaižmonės besimokydami praranda sveikatą. Mūsų 
visuomenė tą supranta ir todėl sunkiai nusidėjo ateitininkės, ne- 
sikreipdamos į tą visuomenę pagalbos šiuo svarbiu ne joms vie
noms, bet ir visai tautai, rekalu. Šią nuodėmę išpirks tik tuo- 
jaus stodamos į darbą.

Gerbiamas kalbėtojas priminė, kad šiam, reikalui neliktų 
kurčia ir užsienio lietuviškoji visuomenė. Jis geriausiai pažį
stąs Amerikos lietuvius, kurių tarpe ilgai gyvenęs. Jis užtikri
no, kad tie amerikiečiai lietuviai, kurie savo dukteris, net tame 
pačiame mieste gyvendami, atiduoda į mokyklos internatus, su-’ 
pras sunkią studenčių ateitininkių padėtį Lietuvoje. Gerb, kal
bėtojas, pažindamas Amerikos visuomenę pasakė, kad šiuo rei
kalu tikrai susirūpins tokios Amerikos lietuvių organizacijos 
kaip Kunigų Vienybė, Katalikų Federacija, A. R. Katalikių-Mo- 
terų Sąjunga, Susivienijimas Katalikų Amerikoje, Vyčiai, Dar
bininkų Sąjunga ir kitos. Šis reikalas bus suprastas ir bus at
jaustas, tik ateitininkės turi išdrįsti. „Būkite stiprios savo pa
siryžimuose ir drąsios, kaip tos evangeliškosios moterys, ir jums 
pasiseks", baigė avo pranešimą gerb. Kun. Slavinas.

Čia pat susirinkimas nutarė neatidėliojant pradėti darbą, 
ruošti bendrabučio steigimui planus ir projektus, ir .gerb. Kun. 
Slavinui patariant ir vadovaujant ruoštis kitiems žygiams.

Šiuo reikalu rūpintis laikinai pavesta Ateitininkių tarybai 
ir p. A. Kudirkaitei, kuri turės per spaudą supažindinti visuome
nę su šiuo reikalu, nušviesdama dabartinę ateitininkės padėtį ir 
darytinus šią padėtį palengvinti žygius — bendrabučio steigi
mo reikalą.
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Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti.
(Anketa).

n. •

'T _Anketos ^dausimasy-ųAr turi ištekėjusi-moteris tarnauti?’' 
yra labai komplikuotas. Stačiai ir trumpai atsakyti negalima. 
Reikia išnagrinėti įvairias sąlygas, atsitikimus, pastebėti ir skirti 
įvairių luomų įvairias šeimas, nevienodą tų šeimų pagrindą (nes 
iš tikrųjų taip yra) ir tik tada spręsti. Tačiau ir norint bent 
trumpą žodį tarti tuo reikalu — klausimas jau išsyk atrodo ne
natūralus, tik kažkokių momento aplinkybių iškeltas. Tos ap
linkybės šiandie ir yra: ekonominė krizė ir dėl jos įvairių darbo 
įstaigų etatų mažinimas, inteligentijos spartus padaugėjimas 
(kai kam -— perteklius) ir kt. Norima šiandien kaip nors šias 
ypatingas painiavas išspręsti, daug priemonių nurodoma, kurių 
tarpe užkliūvamą ir.už tarnaujančių moterų: gal būt, joms yra 
eilė pasiaukoti (savu noru ar prievarta) — gelbėt sunkią dabar
tinę būklę. Tik taip aš suprantu tą klausimą. Vadinas, natūra
liomis sąlygomis jis net neturėtų kilti.

Ar suderinami moters šeimos darbas ir tarnyba už namų 
sienų? Visai ir derint nereikia, nes tai ir taip yra nutūralu. 
Pavyzdžiu galim imti mūsų motinas iš ankstesnės kartos, mūsų 
kaimo moteris, kurios buvo neblogos šeimininkės, žmonos ir mo
tinos (jų, sunkiomis sąlygomis, nereikia pamiršti!), išaugino 
tiek sveikų ir patvarių darbininkų tautai, o vis dėlto nebuvo 
savo darbu ir trūsu užsidariusios vien tose šeimos ribose, kaip 
mes jas dabar suprantam. O jų ir tas šeimoje trūsas buvo kur kas 
platesnis, negu dabar inteligentės šeimos rūpesčiai; Jos pačios 
ne tik. vaikus prižiūrėjo (tarnaites į lauko ar kitus viešus ūkio 
darbus išsiųsdamos), nei jokių auklių neturėdamos (kaip dabar 
inteligentės), bet pačios valgį gamino, ir tai ne iš gatavų pro
duktų (kaip kad mes miestietės iš krautuvių gauname), o pa
čios .kiaules skersdamos, duonas minkydamos ir kepdamos, 
rūgštį ir kopūstus raugdamos irt.t, Be to, jos avis kirpo, vil
nas verpė ir audimus audė — savo rankų trūsu visą šeimyną ap
rengdavo; kojines ir pirštines mezgė, gyvulius augino, veršius ir 
paršus girdė, penimus penėjo, melžiamas karves prižiūrėjo — ir 
daug daug, stačiai begales darbų suspėdavo atlikti (aš kalbu
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būtuoju laiku, nes šiandie kaimas jau vėl labai pakitėjęs, ir tai 
gal — dėl miesto ir mūsų inteligentijos įtakos). Tačiau ar tai 
šeimos moteriai-motinai (kuri, ir vaikų septynetą ir net ligi 
tuzino išaugindavo, ne taip kaip inteligentės kad ir dve
jeto prašokti bijo) pakako to taip sudėtingo šeimos darbo? 
Ne. Ji kol jauna ir tvirta, visada ėjo drauge su vyrais į viešuo
sius ūkio darbus, į lauką: javų valyti, šieno ir dobilų grėbti, 
vartyti, bulvių kaupti ir kasti ir t.t. Rudenį kluone javus ku- 
liant be moterų neapsieina, jos važiuoja ir durpių kasti, eina į 
kaimynus talkon, į pirtis linų minti, važinėja į malūną — jos 
viską moka ir gali. Ūkininkas visada pasitaria su žmona, kai 
reikia svarbūs darbai dirbti, kas nors pirkti ar parduoti, kur 
nors dalyvauti. Ir suėjimuose ištekėjusius moterys -visur turi —, 
lygų balsą su vyrais, nes neblogiau išmano apie viską. Jos ir 
knygas mėgsta skaityti ar bent paskaitant klausyti, Tai — kai
me, tai — mūsų motinos, kurios išugdė dabartinę inteligentiją, 
kurios išsaugojo mūsų tautos dvasią per keletą amžių. Tad ko
dėl dabar jau mes, inteligentės, neviskam tinkame, kodėl mūsų 
darbui reikia siaurų ribų? Ypač, kad mes šeimoje nė tiek daug 
darbo neturime, nes valgius ir aprėdalą turime iš gatavų pro
duktų, o ne žalios medžiagos kaip kaime, elektra, vandentrau-

___ Jkiai, centralinis šildymas ir kiti patogumai daug kartų paleng
vino darbą,« be to, mes ir tam likusiam nesunkiam triūsui vis 

—— —turime -po tarnaitę7taippat ir-vaikų mažiau jarba —- visai ne!) ■ . .
auginame. Tad jei mes pasiliksim vien šeimoje — ką veiksim? 
Ar per dienas dulkeles salione šluostyt, kvailas paduškėles siu- 
vinėt, tarnaitę gaišint ir pykint, senas sukneles persiuvinėt, 
svečių laukt, ar pas kaimynkėles su plepalėliais bėgiot, pagaliau, 
nuobodžiaut? Dar blogiau, jeigu kas mano, kad mes turim vai
kus auklėt, per dieną naktelę tik į juos žiūrėt: jau ir taip gana 
mūsų inteligentai savo vaikus lepina, padaro ištižusius ir ner
vingus, apie juos šokinėdami ir jų užgaidas pildydami. Gana 
jau tokių vaikų-karaliukų, šeimos lepūnėlių, geriau sakant, ti
ronų, nuo kurių niekad neatsitraukia dvi trys moteriškos ir tuo 
pataikavimu sugadina kūdikių būdą, išugdo blogus palinkimus. 
Pagaliau, nevertas tas naujai augąs žmogus pats savęs, jeigu 
jam išauginti reikia dviejų trijų žmonių aukų, taip pat kad ir 
vienos. Leiskime augti jam laisvai, ir tikrai jis tada nebus toks 
ištižęs, silpnas ir nervingas. O ištekėjusi moteris likti vien sa
lione ar vaikų kambary neturi! Ir plačiausios darbo sritys nie
kad nė vienam žmogui nekenkė ir nekenks! Tik reikia, svar
biausia, išugdyti taurią asmenybę, kelti savo dvasios kultūrą, 
tikrąjį vidujinį dorovingumą, nes tik tada moteris bus sąžininga 
savo pareigose, ir plačiausiose srityse dirbdama neapleis būti
nųjų pareigų šeimoje. O kaip tik dabartinis mūsų moterų tuš
tumas, pareigų vengimas ir dorovės menkėjimas kyla iš to, kad
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jos numoja ranką į viešuosius darbus, visuomenės rūpesčius bei 
reikalus, ir užsidaro ,,šeimos rūpesčiuose’’: tualeto smulkmenose, 
madų gaudyme, balių ir šokių pamėgime, „jaukaus buto” įren
gime (t, y. brangiųjų baldų, prabangos papuošimų reikalauda
ma) ir 1.1, Vis dėlto lig šiol moterys, kurios tarnavo įstaigose 
ar dirbo kokį visuomeninį darbą, buvo rimtesnės, kultūringes
nės ir ne tokios tuščios, kaip tos naminės, kurių gyvenimo są
lygos man atrodo mažiau normalios.

P. Orintaitė

III.

__ Moters teisių sulyginimas politikos, visuomenės, ekono
mijos srityse nėra "tai tuščms-ųpuikybės, vaikiškos svajonės- 
reikalas; tai yra labai svarbi ir reali kova už būvį. Šiandien iš 
moters reikalaujama labai daug, tad reikia jai duoti galimybės 
įsigyti tai, ko iš jos laukiama. Moteris ° turi daug jėgų, nors 
šalia jų ji turi ir ne vieną silpnybę, tad visuomeninės sąlygos 
turi būti tokios, kad jose moterisr galėtų sunaudoti visas savo jė
gas tautos gerovei ir kad jai nebūtų statoma tyčiomis kliūčių, 
kurios tą darbą jai kliudytų. Jei moteris gerai dirba, lai bus ji 
gerai apmokama. Už lygų darbą, lygus atlyginimas. Mažinti 
jai darbo mokesnį, arba visai šalinti nuo darbo tik dėl to, kad 
ji yra moteris, yyra priešinga teisingumui. Kas moters neapken
čia,“ ją-niekina, tas silpnina vertę ir'pakasa tą vieną iš dviejų 
atramą, kuria yra paremta tauta. Dažnai girdime kalbant: ką 
darys vyrai, stipresni už moteris, ne taip lengvai pasiduodą li
goms ir kitoms silpnybėms, kai moterys užims jų vietas, jei jos 
pradės kištis į visus vyriškus reikalus? Tik ne nustūmimas mo
ters į skurdą ir panieką turi būti atsakymu į šį klausimą. Štai 
kur teisinga išeitis — sutvarkyti visuomenę taip, kad vieniems 
ir kitiems darbo užtektų. Padaryti tai galima, tik reikia norėti. 
O tuo tarpu vieno moterims nevalia pamiršti: jos pačios turi 
kovot už savo teises; jų vyrai joųis neiškovos: svetimomis ran
komis žarijas žarstyti. (Tokia, šios anketos klausimu, yra Kuri. 
M. Krupavičiaus nuomonė. Šias mintis paėmėme iš š. m. „Mo
ters” 11 nr., tilpusio straipsnio „Moteris, visuomenė ir politika”).

,1. D. 
•b

IV.

Moters šeimos darbas ir tarnyba už namų sienų sunkiai, 
bet suderinti galima. Ištekėjusias moteris verčia tarnauti ne
tinkamas iš vyrų pusės moters reikalų aprūpinimas. Ištekėjusi 
moteris visai išsižadėti darbo šeimoje negali, nors ir vien tik 
šeimai atsidėti moteris irg negali ir todėl kažkokio ypatingo auk- 
lėjimo-iūokymo, skirto vien šeimų užsidąrėlėms gaminti, neįsi-
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vaizduoju. Jeigu moteris užsidarytų vien šeimos rately, tai ta 
visuomenės dalis, kuria rūpinasi moteris, nuo šeimos darbų at
liekamu laiku, būtų nuskriausta. O tai jau neleistina visuome
niniame gyvenime. Moters dvigubas darbas kenkia jai pačiai.

Eug. Drungaitė

Kalėdų stalas.
Kristaus gimimo šventės. Jas iškilmingai mini ne tik Baž

nyčia, bet ir visa žmonija, tautos ir šeimos.
Seniau Kristaus gimimo šventės buvo minimos įvairiais me

tų laikotarpiais atskiruose -kraštuose: -Eigypte sausio mėn.6 <L.,~ 
kitur balandžio, gegužės mėnesiais. Nuo, šv. Jono Auksaburnio 
laikų įvesta, pagal vakarų Europos paprotį, gruodžio mėn. 25 
dieną. Kalėdų laikas — nuo Kalėdų išvakarių iki Trijų Ka
ralių.

Panaši idėja užtinkama pagonijos laikų papročiuose, tik 
skirtingų priežasčių ir pažiūrų įtakoje gimusi. Būdavo švenčia
mos šventės dievaičio ramintojo Dolados-Kulados garbei. Tuo 
laiku gyventojai stengdavosi užmiršti vienų kitiems daromas 
skriaudas, nelaimes, siųsdami visokiausias dovanėles, linkėdami 
nuoširdumo, švelnios ir neveidmainingos meilės. Dovanas išne
šiodavo tam tikri asmenys. Jie vaikščiodavo po kiemus su gyi 
vais vilkais, vilkiukais, meškomis arba patys persirengę gyvu
liais ir paukščiais. Visi šie papročiai daug kur užsiliko ir ligi 

• šių dienų.
Adventas — prisiruošimas šventėms. Jis parodo švenčių 

rimtumą, duoda suprasti kaip didis ir galingas yra mūsų Dievas.
Diena prieš Kalėdas skirta vigilijai (budėjimui).
Tikintieji susilaiko nuo valgio, ypatingai susikaupia dva

sioje.
Švenčių išvakarėse valgoma iškilminga vakarienė — Kū

čios. Valgoma, sekant žydų tradicijomis, pasirodžius danguje 
pirmosioms žvaigždėms.

Pirmaisiais krikščionybės amžiais tikintieji ruošdavo po 
bažnytinių pamaldų ir po Šv. Komunijos kuklias meilės vaišes, 
kuriose dalyvaudavo kaip didžių tautų valdytojai, taip lygiai 
ir pavargėliai. Tikslas tų vaišių buvo įgyvendinti žmonių šir
dyse taikos, vienybės, broliškos meilės idėjas ir išnaikinti pui
kybę. Mūsų Kūčios yra reikšmingas ir simboliškumo pilnas anų 
žilųjų amžių iškilmių palikimas. Nuotaika sudaroma mistiška, 
šventadieniška. Visur rūpestingai apsitvarkoma. Kūčių stalas 
atatinkamai paruošiamas. Apklojamas šienu, kuris primena 
ėdžiose gimusį Vaikelį Kristų, užtiesiama balta, švaria staltiese. 
Kai kur įprasta viduryje stalo statyti kryžius, Betliejaus prakar- 
tėlės paveiksliuką. Kambarys ir stalas kaip nors ypatingai puo-

4
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šti nereikia. Jaukumo dėliai ir gyvumo galima pastatyti vieną 
kitą gėlę. .Nors Kalėdos ir džiaugsmo iškila, bet rimta ir slė
pininga, viskas turi būti, šeimyniška. Todėl daug puošimo ne
reikia, viskas tvarkoma rimtai, iškilmingai, bet ir ne šabloniš
kai.

Reikia pastebėti, kad kiekvienas kraštas turi savo tradi
cijas ir skirtingą stalo paruošimo skonį. Prancūzai viduryje 
stalo sudaro žalią šakų kombinaciją, lenkai* berods ir vokiečiai 
stato mažas eglutes. Pas mus statyti eglutes ant Kūčių stalo 
nepriimta. Puošiamos tiktai didelės ir ten, kur yra mažų vaikų.

- Užrfcįiarnos tuoiau po vasarienės. • Švedai stalo vidury daro iš. 
vatos gražų papuošalą, be to, uždega žvakes. Žodžiu, tradici
jose viešpatauja įvairumas. .

Ant kiekvieno valgio dedama po gabalėlį Kalėdų Duonos 
(aplotkos), kurios išvežiojamos po apylinkes kaipo švenčių pro
ga katalikų bažnyčios sveikinimas ir laimės linkėjimas prieš 
šventes iš anksto. Šeimininkai, vaikai, tarnai ir svečiai prie 
Kūčių stalo sėda kartu. Tas reiškia, kad visiems vienodai lei
sta džiaugtis ateinančiu tobuliausiu neturto Karaliumi, kad visi 
yra lygūs Dievo akivaizdoje priklausydami vienai krikščioniš
kai šeimai. Kūčias pradeda vyriausias šeimos narys malda.

- -Paskum dalina Kalėdų Duoną, linkėdamas visokiausios laimės 
ir ištvermės pareigingoje gyvenimo kelionėje.

Kalėdų Duona dalinimasis primena Kristų, Kuris per pas
kutinę vakarienę laužė duoną, ir dalijosi su apaštalais. Sveiki
nimai ir kitokios prakalbos nepriimta. Stalan paduoda pati 
šeimininkė.

Šiaip stalas padengiamas kaip pietums, iškilmingiems ar 
paprastiems. Žiūrint, kokio didumo išlaidas gali daryti šeimi
ninkai ir koks jų noras. Kadangi Kūčių diena yra vigilija, va
karienė duodama pasninkinių pietų pavyzdžiu, tik daugiau sal
dumynų vartojama.

Iškilmingai vakarienei meniu sąstatas maždaug toks:
1) Įvairūs užkandžiai. Tinka aštresni valgiai. Galima duoti 

visos šaltos žuvys: rūkytos, marinuotos, silkės, vinagretai. Rei
kia ir prieskonių.

2) Sriubos: švarūs barščiai su ausytėmis, grybų sriuba 
su pyragaičiais, vaisių, vyno, alaus, migdolinė sriuba. Iškilmin
gai Kūčias valgant duodama dvi sriubos: viena saldi, antra 
prėska ar rūgštesnė šiek tiek.

Atnešama abi iš karto: pasirinkimui.
3) Žuvys. Pirma virtos su įvairiais padažais, po jų keptos, 

troškintos ir troškinti kopūstai su grybais (slavų, tradicija). 
Bulvės su žuvimi taip pat gerai derinasi. Galima duoti žali ko
pūstai su aliejum, nes troškintus ne visi gali valgyti, pastarieji
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tik Kūčių dieną tinką su žuvimi valgyli, kitais kartais ne. Tin
ka žuvies šniceliai, kotlietai su bruknėmis.

— 4) Lietuviškas šiupinys — įvairių javų mišinys arba kvie
čiai su medaus cukraus skiediniu-miešimas. Ruošiant paprastą 
Kūčių vakarienę galima duoti įvairūs blynai.

5) Ryžiai, užkepti su obuoliais. Prie jų migdolinis pienelis,
6) Prėskučiai su aguoniniu pienu. Migdolinis skanesnis, 

tik žymiai brangesnis. Labiau priimta aguoninis. Be to, lau
žiukai su aguonomis.

7) Įvairūs kisieliai; citrininis, vaisių, vyšninis ir spanguo
lių su aguonų pienu. Avižinis ir spanguolių tradiciniai Kūčių 
kisieliai. Spanguolių aštresnis už pirmuosius, todėl geriau tinka,

8) Kompotai maišyti šalti.
9) Obuoliai bešamelyje.
Pagaliau arbata su biskvitais.
Paprastą Kūčių vakarienę ruošiant valgius tenka rinktis 

iš tų pačių. Pasitenkinama viena sriuba. Užkandžiai neduo
dami. Gėrimai netinka. Reikalui esant galima šiek tiek su 
tradicija apsilenkti. Bet pasigerti rimtoj iškilmėj nepadoru. 
Prie užkandžių vartojami kartūs gėrimai. Prie kitų valgių — sal
dūs. Šampanas netinka. Geriausia tenkintis arbata arba juoda 
kava.

Tiek dėl Kalėdų išvakarių. Pačios šventės ypatingo stalo 
neturi. Pietūs gaminami kaip paprastai. Tik prie arbatos ga
minami įvairūs kepsniai pritaikyti šiam laikui, būtent: kepimai 
su aguonomis, džiovintais vaisiais, obuoliais. Be to kepami me- 
dauninkai stambūs ir smulkūs, Jie skanūs savaitės ar dviejų 
bėgyje. Todėl jais reikia anksčiau apsirūpinti, Medauninkai 
daromi grybų pavidalo, liukruojami.

Džiovinti vaisiai, riešutai plačiai naudojami per Kalėdų 
» šventes.

Gaminimas.
SRIUBOS.

Š va r ūs b ar š č i ai su ausytėmis. Daržovių prieskonių b u 1- 
j o n a s išverdama iš anksto.

Prop.:
5 litrai vandens; 300 gr, daržovių prieskonių: salierų, porų, petruškų, 

morkų; 25 —50 gr. cukr,; 30 gr. bulvinių miltų; 10 gr. citrin. rūgšt,; 25 gr, 
džiovintų grybų; 100 gr. sviesto.

Gaminimas, Daržovių prieskonius su trupučiu grybų išverdam 
vandeny ir perkošiamę % Miltus su sviestu paspirginame ir supilame į ką tik 
išvirtą sunką-buljoną, Barščiams pagaminti į buljoną dedam burokėlių. 
Virtus arba iškeptus ir nuluptus burokėlius sutarkuojame ant stambios tarkos. 
Užpilame rūgštimi juos, kad ši ištrauktų spalvą, po to sudedame į buljoną ir
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laikome ant ugnies kokias 30 min. Užvirinti nereikia, Išmaišome, perko- 
šiame ir užraugiame duoninė arba citrinos rūgštimi. Prie šių barščių duodame 
ausytes, P r o p o r c j a: a) 200 gr. miltų; 2 kiaušiniai; 5 gr. druskos 
Masė: 175 gr, grybų; 2 svogūnai; 50 gr. sviesto; 1 kiaušinis; 24 k ve p-ir 
kart, pipirai; 50 gr, džiovinto pyrago; V-4 stiklinės grietinės. Užminkom ne
labai kietą tešlą, kad geriau suliptų ausytės, iškočiojam gana plonai, sųpiau- 
stom mažais kvadratukais ir įdėję kimšimą užraitome kraštukus. Žodžiu, da
rome panašias į ausytes.

Kimš imas. Grybus grynai nuplauname, dedame į šaltą vandenį ir 
išverdame. Smulkiai sukapojame arba permalame mašinėle ir sumaišę su 
svogūnais, sviestuužspirgintais,vėlpermalam. Sudedame sutrintus pipirus, 
pyragą Išmirkytą grietinėj. Po to, galima ir dar kartą permalti, Tada įde 
dame druską, 1 kiaušinį, gerai išminkome ir dedame į ausytes. Ausytes rei
kia išvirti pasūdytam vandeny atskirai. Ausytės galima ir spirginti su sviestu. 
Prieš valgant sudedame į vazą ir užpilame barščiais.

Grybų sriuba su pyragaičiais.
Prop.: 175 gr. džiovintų baravykų; 300 gr. prieskonių daržovių: 2 lauro 

lapai; 2 svogūnai, 24 pipirai (pusė kvepiančiųjų, pusė karčiųjų); 100 gr, 
sviesto; 30 gr. miltų; 5 litr. vandens.

Gaminimas. Baravykus gerai išplauname ir kaičiame sudėtus į 
šaltą vandenį. Kai paverda, sudedame prieskonius. Taip išvirtus išgrie
biame visus grybus ir V4 supiaustom juostelėmis ir vėl sudedame į tą pačią 
sunką, Įdedame su sviestu paspirgintus miltus, V4 grybų palieka pyragai- 
čiams, kuriems prop,: Vi d, virtų grybų iš sriubos; 50 gr, sviesto; 1 svogūnas;
1/2 stiklines grietinės; 25 gr. druskos; 2 tryniai; 18 pipirų; 30 gr. trinto py
rago; 1 kiaušinis patepimui; V2 kg, nedžiov, pyrago; 1 stiklinė pieno; 100 gr, 
sviesto. Pyragą supiaustome 6 — 7 mm. storio į kvadratėlius (3 — 4 cm, plo
čio ir 5 cm. ilgio). Kiek padžiovinę sušlapiname pienu, kad atidrėgtų. Virtus 
grybus labai smulkiai supiaustome, svogūną užspirginam su sviestu. Per
maltą džiovintą pyragą sudedam į paspirgintą sviestą. Taip pat sudedame 
pipirus, kiaušinius (trynius) grietinę. Viską sumaišom su grybais ir ta ko
šele ištepame pyragaičių paviršių. Skardą patepam sviestu, padarytų pyra
gaičių paviršių ištepam kiaušiniu ir dedame į pečių 15 min. prieš duosiant į 
stalą. Pyragaičiai paduodami ant atskiro pusbliūdžio.

Vaisių sriuba su džiūvėsėliais,
Prop.: 300 gr, konipotinių vaisių; 3 stiklinės sulčių; 100 gr. razir.kų; 

2 citrinos; 150 gr, cukraus; 500 gr, pyrago; 50 gr, sviesto; 100 — 50 gr, bulvi
nių miltų; 12 gvazdikėlių; 5 gr. cinamono; 1 apelsinoš žievutė; 4 1, vandens.

Kompotinius vaisius nuplauti ir-išvirti. Verdame kiekvieną rūšį at
skirai. Verdant kartu visus, tenka greičiau suverdančius graibyti, kad ne- 
sukristų. Verdame pasaldytam vandeny e (stiklinei vandens 1 šaukštas cuk
raus) ir su prieskoniais. Vaisiai gali būti visi džiovinti arba tik dalis, 
Rūgštesni greičiau suverda. Džiovintus deoa-ue i šiltą arba šaltą vandenį, 
nedžiovintūs — į karštą iš karto. Skystimą, perkoštą praskiedžiame vau-
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deniu iki skirto kiekio. Pridedame citrinos sunkos, nuvalytas razinkas. 
Uždarome su' sviestu paspirgintais miltais ir atšaldome, jei yra reikalas. 
Gali būti ir šilta.

Džiūvėsėliams pyragą supiaustome kvadratėliais plonais ir nedideliais. 
Paspirginame juos su sviestu. Paduodame atskirai pusbliūdziuose.

ŠALTI UŽKANDŽIAI.
Silkės, Jas gerai reikia išmirkyti (1 parą), nulupti, išimti vidurius 

su kaulais, nupiauti galvas ir uodegas. Perskelti išilgai ir vidujinę pašę 
ištepti piure, padaryta iš garstyčių su acto vandeniu. Naudojama ir pami- 
dorų piure, Išteptas silkes apibarstėm apvirintais acto vandeny ir supiau- 
stytais svogūnais/ Ant svogūnų rižbarstame kolendru. Taip parengtą silkę 
suvyniojame į rutuliuką ir prismeigiame gvazdikėliu. Taip duodame ir į 
stalą, v

V i n a g r e t a s, Prop,: 300 gr. visų daržovių; 200 gr, šabalbonų; 250 
gr. obuolių. . '

Visas daržoves išvirti atskirai. Burokėlius ir morkas supjaustyti pa
ilgais šmoteliais ir sudėti į salotines derinant spalvas.

Obuolius nuluptus supiaustyti į 6—8 skilteles ir užpilti karštu ma
rinatu (acto vanduo su prieskoniais). Obuoliais puošiame viršų. Viską stf- 
taisius užpilame acto marinatu.

Ruliadas iš žuvies. Prop.: 1,5 kg. lydekos nugaros; 18pipirų 
abiejų rūšių; 6 kiaušiniai; 80 gr. sviesto; 1 svogūnas; 50 gr. pyrago; l/-2 stik- ° f>
linės pieno.

Lydekos nugarą pasūdyti nuvalius, išėmus kaulus, vidurius ir sulyginus 
raumenis (kur storiau, nupiauti). Masė: pipirus sugrūsti, kiaušinius su pienu 
išplakti ir, pridėjus sviesto, užkepti kiaušinienę. Pridėti pyrago, spirginto 
svogūno, ir tą masę uždėti ant išplėtoto raumens, kurį sukame, suvyniojame 
į skudurą ir verdame. Išvirtą supiaustome, papuošiame žaletinos drebučiais 
ir duodame stalan. Actas ir garstyčios duodama skyrium.

S e 1 i a v o s m a r i n u o t o s. Prop,: 1 kg. seliavų; Vž litro 4°/o acto; 
9 lauro lapai; 24 pipirai grūsti (abiejų rūšių); 12 pipirų čielų; 50 gr. aliėjaus. 
Seliavas užplikyti, pasūdyti, nuvalyti, išimti žarnelę. Sūrų vandenį užvirinti 
ir vėl užplikyti seliavas, palaikant taip V? vai. Paskui išimti. Išvirti acto 
marinatą (Va litr.) su pipirais ir 3 lauro lapais. Dėti žuvis eilėmis, pabar- 

. stant pipirų ir dedant lauro lapų.

ŠILTI VALGIAI, v
Seliavos, spirgintos su bulvių koše, Prop.: 1 kg. se

liavų; 150 gr. aliejaus 1 citrina; 6 rauginti agurkai ir salotos; košei 2 kg. 
bulvių; riebalų 150 gr. Seliavas nuvalyti, pasūdyti (1 kg, žuvies — 5 — 8 gr, 
druskos) ir kurį laiką palaikyti. Paskui miltuos pavolioti ir spirginti 
svieste. Laikyt šiltoj vietoj. Valgoma su bulvių koše ir agurkais. Bulvių 
košė verdama visai paprastai.

9
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Troškinti kopūstai su grybais. Prop,: 1,5 kg. kopūstų 
raugintų (be sunkos); 100 gr. grybų; 2 lauro lapai; 18 abiejų rūšių pipirų; 
15 gr, miltų; 200 gr. sviesto ar aliejaus; 1 svogūnas. Kopūstus sudedame į 
indą su pipirais, lauro lapais, svogūnais, riebalais, „Troškinti reikia atiden
gus,~kad aitrumas išgaruotų.’ Po to dedame truputį su miltais užspirginto
sviesto. Grybus atskirai išvirti, supiaustyti ir sudėti į kopūstus, taip pat 
ir dalį, jų sunkos, Stalan duodame tešliniame inde, kurį tyčia iškepam iš 
300 gr, miltų, 100 gr. sviesto, b'ž stiklo vandens, 5 gr. druskos, 1 kiaušinio. 
Tešlą užminkome kietai, iškočiojame 1 cm, storumo ir išklojame bliūdelio 
vidų,, priberiame žirnių ar pupelių ir kepame. Paskui išverčiame į pusbliūdį 
ir pridedame į jį troškintų kopūstų. Apie iškeptą tešlą sudedam spirgintas 

__bulves arba tarpais žuvis, tarpais bulves.

SALDUMYNAI.
<*• ■

Prėsku čia i (šližikai). Prop.: 400 gr. miltų; 30 gr, mielių; Vž 
stiklinės pieno; 3 gr. druskos; 50 gr, cukraus; 75 gr, sviesto; 1 kiaušinis. 
Mieles su cukrumi, ištrinti. Miltus, druską, cukrų, sviestą, kiaušinį, pieną ir 
ištrintas mieles sumaišyti ir užminkyti tešlą. Kai pakils, suvolioti plonais 
rutulėliais, supiaustyti kvadratėliais, išdžiovinti pečiuje iki gelsvos spalvos. 
Išdžiovintus nusijoti, kad nebūtų miltų ir kad pienui nepriduotų drumsto pa
vidalo, nusijojus reikia atšaldyti.

Pienas. Prop,: 250 gr. aguonų; 1 stiklinė pieno; 100 — 200 gr. cuk
raus; 10 lašų arako; 1.0. karčių migdolų; 3 litrai vandens; 1 citrinos žievute. 
Aguonas nusijojame, nuplikome,, ištriname įpilame pieno dalį ir cukrų ir 
vėl gerai ištriname. Citrinos žievutę supiaustome, įlašiname arako, sude
dame supiaustytus migdolus. Norint, kad nebūtų kartu, geriau dėti čielus 
migdolus ir paskui išgriebti, Viską sumaišom, praskiedžiam virintu atšaldytu 
vandeniu. Prėskučius galima sudėti į mišinį su tirščiais arba į perkoštą. 
Prėskučius sudėti 15 minučių prieš sėdant valgyti, kad bent kiek apmirktų.

Spanguolių kisielius, Prop.: 2 stiklinės vandens; Ve —1 stik
linės uogų sunkos dėl spalvos; 2 šaukštai ištirpytos želatinos; cukraus kiek 
reikia, pagal skonį; 2,5 šaukšto krakmolo; lazdutė cinamono. Į verdantį 

. vandenį supilame sunką, paviriname, sudedame cinamoną, cukrų ir želatiną. 
Viską pavirinus persunkiame, dar užkaičiame, sudedame krakmolą. Kai iš
virs, pilti į sudrėkintas ir cukrumi išbarstytas formas.

Citrininis kisielius. Prop. 1 citrina; 2 stiklinės vandens; 
100— 125 gr, cukraus; apelsino žievutė, truputi geltonų dažų ir krakmolo.

Citriną išspaudžiame, perkošiame ir sudedame į verdantį vandenį, kar
tu su prieskoniais. Kai pavirs perkošiame, vėl užkaičiame ir dedame krak
molą. Išvirus, pilame į formas kaip visada.

Patiekėme tik kai kurių valgių gaminimą. Proporcija imta 6 asme
nims. Pagal reikalą ją galima didinti arba mažinti. Kūčios yra pasniko 
diena, todėl valgius gaminant sviestą galima pakeisti aliejais, palminu ir k. 
augalų riebalais. f/. Sabalytė

v
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APŽVALGA

Visuomeninis gyvenimas
Kursai. Locernoje« . >

Tarptautinės Katalikių Moterų Sąjungos kursų, įvykusių 
1932 m. spalių 26 —- lapkr. 2 d, Lucernoje, trumpa darbų ap
žvalga (žiūr. „N. V.” 11 nr.). 10 komisijų išsvarstė atskiras temas 
Enciklikos „Apie auklėjimą”. ribose.

I kom. „Tikėjimo išlaikymas, apgynimas ir 
propaganda”. Posėdžiui pirmininkauja prancūzė p-nia de 
Velard. Ji duoda trumpą įvairių šalių pranešimų sintezę: vie
tomis krizis privertė žmones nusivilti dėl „gyvenimo prasmės”; 
vietomis ypač įsigalėjęs plačiose masėse indiferentiškumas ti
kėjimo dalykuose. Bet vis dėlto pavojus nustoti tikėjimo labiau 
gręsia vyrams negu moterims. Išvados? 1. Visur stengtis išaiš
kinti katalikišką gyvenimo prasmės supratimą. 2. Intensyviau 
rūpintis rengti vadų visiems visuomenės sluogsniams. 3. Su
dominti šiuo klausimu visas didesnes tarptautines organizacijas.

II kom, ,,M o t e r i s šeimoj ė” (žmona - motina - šei
mininkė). Neatvykus poniai Patrizi (Italija), posėdžiui vadovauja 
pranc. p-lė Robien. Tema svarstoma 2 punktais: 1. Kokiomis 
priemonėmis įvairios šalys šviečia moteris ir mergaites: spe- 
cialėse mokyklose, kat. akcijos sąjungose ir socialėse darbinin
kių organizacijose. 2. Paskutiniųjų metų pastangos ir laimėji
mai teisių srity Jiečią šeimą (ypač šeimos gausingumą ir darbo 
šeimą) remiantis tuo santykiu, kurs yra tarp ekonominių šeimos 
sąlygų ir jos moralinio lygmens.

Išvada: Visur ir visada pabrėžti, kad šeima yra esminis vi- 
visuomenės pagrindas.

III kom. „M o k y m a s, Auklėjimas, Mokyklų 
klausima s”. P-lė dr. Bardenhewer (Vokietija) paskelbė 
anketos davinius apie mokyklinio amžiaus mergaičių religinį 
išsiauklėjimą ir remiantis koedukacijos klausimu svarstė tikrai 
moteriško auklėjimo problemą. Komisijos išvados: 1. tiek psi
chologiniu, tiek moraliniu atžvilgiu koedukcija ir koinstrukcija 
nėra pageidautinos, 2. Visuose mokslo laipsniuose moteris turi 
auklėti būsimos moters moteriškumą ir tuo rūpintis daugiau 
negu jos specialiu (profesiniu) paruošimu. 3. Pageidautina pa-

40



491 

ruošti specialų vidurinės (mūsų aukštesniosios) mokyklos tipą 
toms mergaitėms, kurios nesirengia universitetinėms studijoms. 
4. Jau vidurinėse mokyklose turi būti duodamas mergaitei pa
kankamas religinis išauklėjimas, kad ji studijuodama nenustotų 
tikėjimo.

IV kom. „Intelektualinis darbas”. P-lė dr. 
Trouard - Riolle, prancūzė, konstatavo, kad Sąjungoje kas met 

■ didėja diplomuotų moterų skaičius. Ir šiam susirinkime yra 42 
diplomuotos sąjungininkės. Svarstomi šie klausimai: 1. Kat, 
moters universitetinio gyvenimo sunkenybės, 2, Kaip jas nu
galėti? 3. Kaip gali universitetinio išsilavinimo moteris sunau
doti savo talentus aktyviai dalyvaujant šeimos moraliniam ir 
apaštališkam gyvenime? 4. Kaip pritaikinti šį veikimą misijų 
srityje?. Nutarta, kad Romos suvažiavime bus paskirta šiam 
klausimui svarstyti ištisa diena ir bus nustatytas aiškus inte
lektualinis tikslas. Buvo iškelta daug sumanymų, kuriuos ko
misija rūpestingai peržiūrėjo.

V, kom. „P r a m o n ė s d a r b a s”. Patiekė diskutuoti 
specialų klausimą: „Moters apmokamas darbas (tarnyba) ir vai
kų auklėjimas”. Negalėjus atvykti dėl ligos p-lei Baers (Belgija), 
kuri daug šioje srityje yra nuveikusi darbininkės moters labui, 
susirinkimo pasiųsta jai telegrama ir pirmininkauti pakviesta 
p-lė Butillard (Prancūzija). Konstatuota, kad moteris, dirbdama 
darbo įstaigoje, nebeišgali auklėti vaikus. Tuo tarpu moterų 
darbininkių skaičius vis auga ir pasitaiko net tokių nenorma
lumų: motina tarnauja — tėvas šeimininkauja namie! Gale 
posėdžio komisija pasiuntė Tarptautiniam Sąjungos Biurui pa
reiškimą: „Konstatavus neigiamas apmokamo ištekėjusios mo
ters darbo pasėkas vaikų auklėjimui tiek fiziniu, moraliniu, 
socialinių, tiek ir religiniu atžvilgiu, būtinai prašoma įvairių 
sąjungų išnagrinėti visais atžvilgiais ištekėjusios moters tarna
vimo problemą ir būsimąm Romos kongresui paruošti: a) rimtų 
nurodymų kokiu būdu parūpinti šeimoms pakankamų pragyveni
mo šaltinių ir suteikti moteriai galimybę likti namuose; b) duoti 
praktiškų nurodymų kaip geriau turi motinos auklėti vaikus.”. 
Sąjungos Biurui reikalaujant, komisija nutarė paraginti įvairių 
kraštų sąjungas išsiderėti iš savo krašto Valdžios organų įvai
rių palengvinimų motinų ir vaikų labui.

VI kom. „Žemės ūkio d a r b a s”. Pirmininkauja 
p-nia Zamojska (Lenkija). P-nia Jankowska referavo kaimo 
jaunimo auklėjimo klausimą remiantis paklausimų daviniais 
Enciklikos ribose: šeima, mokykla, bažnyčia, jaunimo organi
zacijos, gamtos įtaka. Pastebėta, kad šio ekonominio krizio 
metu kaip tik laikas raginti jaunimą grįžti į gimtąjį kaimo ži
dinį. Pabrėžtas 1, Būtinas reikalas suteikti žemės ūkio žinių
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pradžios mokyklose; 2, paruošti mokykloms specialiai žemės 
ūkio mokytojų...

VII kom. „M o t e r s i š v a d a y i m as ir a p s a u g a” 
Pirmininkauja p-lė Lavielle (Prancūzija), kuri Sąjungos vardu 
dalyvauja Tautų Sąjungos komitete kovai su Moterų ir Vaikų 
prekyba. Ji papasakojo kiio remdamos Sąjunga kreipėsi Žene- 
von. Ji išrodė, kad Kai. Mot. Sąjunga negali žiūrėti abejingai į 
likimą tų milijonų nelaimingųjų moterų, kuriomis yra varoma 
bjauri tarptautinė prekyba. Ji iškėlė esminius anketos davinius, 
kuri buvo suruošta Tautų Sąjungos ,,Prekybos’ komiteto tiks
lu gauti daugiau medžiagos šioj srity. Ji priminė, kad anketoje, 
liečiančioj moterų prekybą Tolymuoše Rytuose, daug suteikė ži
nių katalikų misionoriai1).. Iš diskusijų įdomiausios buvo dėl mo
teries tarnavimo policijoj.2)

VIII kom. „Vaikų globai”. Pirmininkauja p-lė dr. 
Dalmazzo, kuri Ženevoje prie Tautų Sąjungos dalyvauja „Vaikų 
globos” Komitete nuo Kat, Mot. Sąjungos, Ji papasakojo apie 
to komiteto veikimą, kurio paskutinis suvažiavimas įvyko 1932 
m. balandžio mėn. Ji ypač iškėlė aikštėn šiuos klausimus: 1. 
oficialus neteisėtai gimusiųjų globojimas; 2. moterų rolė vaikų 
tribūnose; 3. atostogų poilsio namai. Po to įvykusios diskusijos 
parodė, kaip įvairių kraštų sąjungininkės gyvai interesuojasi 
šiuo klausimų.

IX kom. „Hygiena socialiniu ir moraliniu 
a t ž v i 1 g i u”, Pirmininkauja p-lė Zillken (Vokietija). Rūpina
masi lytinio auklėjimo klausimais. Buvo iškelta: a) gyvenimo - 
prasmės ir ypač lytinio gyv, prasmės naujos idėjos; b) ekono
minės gyvenimo sunkenybės kliudančios jauniems vesti ir su
kurti šeimą; c) nuotakų perteklius; d) nekrikščioniška aplinku
ma, kurioje auga mūsų dienų jaunimas. Numatytas šioje srity 
trejopas veikimas: 1. remti tėvus, kurie negali padėti savo vai
kams nugalėti sunkenybes trukdančias sukurti šeimas; 2. rim
tai tam ruošti katalikiškąjį jaunimą; 3. kovoti su revoliucinėmis 
pažiūromis į šeimą visur joms prieš pastatant gilius katalikų 
religijos principus. Pabrėžta, kad lytinis auklėjimas neturi būti 
koks specialus dalykas, bet turi sudaryti vieną pilnutinio ūgdy- 
m0( dalį, kurs turi žiūrėti į žmogų, kaipo į esybę turinčią sielą 
ir kūną, esybę pirmapradės nuodėmės sugadintą, bet atpirktą

1) Lietuvoje moterų ir vaikų prekybos klausimą kėlė neseniai apsi
lankęs Kaune Tautų Sąjungos Komisijos kovai su mot. ir vaikų prek, narys 
p. Sempkins. Šiuo klausimu rūpintis apsiėmė Abol. Dr, V-ba, (Red.)

2) Dėl moterų policijos Tautų S-ga buvo išsiuntinėjusi anketas. Lie
tuvos vyriausybė iš principo nėra nusistačiusi prieš moteris policistes, bet 
mano, kad šiandien tas klausimas neaktualus. (Red.)
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V. Jėzaus Krauju; ir kad auklėtojai, ypač tėvai, reikiamu mo
mentu turi paaiškinti jaunimui lytinius klausimus, taikantis 
bendram išsilavinimui.

X-oji komisija. „M o t e r i s visuomeniniam g y
venime”. Pirmininkauja vokietė ponia Dr. Weber, Ji išdėsto 
katalikių moterų veikimą įvairiuose kraštuose visuomeninėje ir 
politinėje srityje. Ji konstatavo, kad palitikoje gali ką nors nu
veikti moterys tik ten, kur duota balsavimo teisė, kitose šalyse 
jos turi pasitenkinti vien visuomeniniu darbu. Taip pat ponia 
Weber pabrėžė, kad moterų visuomeninis veikimas labai įvai
rus įvairiose šalyse. Vienur specialiai rūpinamasi šeimos gy
venimo problemomis, kitur nuolat kovojama dėl Bažnyčios tei
sių, dar kitur atkakliai, ginamasi nuo socializmo ir komunizmo 
ir t, t.

Baigdama pirmininkė palietė Taikos klausimą, Šis klau
simas nėra vien religinis, bet ir politinis klausimas ir jo įvykdy
mui turi dirbti visų kraštų moterys.

Iš studenčių gyvenimo.
R e k o 1 e k c i j o s, Stud, At-kių „Birutės” Dr-vės rūpes

niu, šių metų gruodžio mėn. 6 ir 7 dienomis buvo surengtos stu
dentėms rekolekcijos. Rekolekcijos per abu vakarus prasidė
davo 7 ir baigdavosi po 9-tos valandos. Iš viso buvo 4 konferen
cijos, kurias pasakė kun, Grauslys ir Tėvas Paukštys. Reko
lekcijos buvo gausiai lankomos. Antrą dieną po konferencijų 
buvo išpažintis čia pat stud. bažnyčioje ir ant rytojaus mišių 
metu, bendra komunija. Bravo Birutininkės! J. D.

Vakaras pas „Biru t ę” 1932, XJ. 26. V. D. U. Stud. 
Atokių „Birutės” Draugovė suruošė arbatėlę. Susirinko nema
žas būrys svečių, vyresniųjų ir jaunesniųjų narių. Džiugu ir sau
lėta, „Birutės” Dr-vės jėgos auga. Per arbatėlę buvo priimta į 
kandidates 10 naujų draugių. V.

„Giedra”, š, m. gruodžio mėn. 11 dieną, minėjo savo 
- mirusias: Garbės narę M. Pečkauskaifę—— Šatrijos Raganą ir 

nėrės Bajelytę ir Z. Petrauskaitę. Per mišias stud. bažnyčioje 
giedrininkės priėmė ŠŠ. Komuniją. Po pamaldų buvo posėdis, 
kur apie M. Pečkauskaitę gražiai ir turiningai pakalbėjo p. O. 
Labanauskaitė, Apie Bajelytę paskaitė J. Jatulytės rašinį Ei. 
Balčiūnaitė, Puiki ir įspūdinga buvo koncertinė dalis, tik gaila, 
kad mūsų publika yra tiek neišauklėta, kad nė elementariausio 
supratimo neturi, kaip laikytis gedulinguose minėjimuose: plo
ja, ovacijas kelia, replikas mėto. Laikas būtų studentijai ir čia 
susiprasti. N. N, .

Grandinė „T r y 1 i k a”. Stud. A-tkių „Giedros” dr. 
narės mėgstančios literatūrą, susibūrusios į vieną vienetą, bū-
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tent, grandinę ,,Trylika". Grandinė dabar nėra gausinga narių 
skaičiumi, bet savo pasiryžimais stipri.

Šiais mokslo metais nusistatė veikimo pianą, kuriame pa
sižymi aktyviai reaguoti į meno naujenybes. Valdybą sudaro — 
Ada Šarakauskaitė (pirmin.). Kazė Lapėnaitė (vice pirm.) Ona 
Lukšytė (sekret.) " K. S.

Studentės Astovybėje, Atstovybė savo pašaukimu 
bei paskyrimu yra vyriausia studentijos reikalų rūpintoja, ir 
jos atstovautoja. Kadangi studentės sudaro mūsų studentijos 
gana žymią dalį—(apie 42%), tad ir jos gali ir turi rūpintis savo 
specialiais, šalia bendrųjų, reikalais. Jos turėtų būti gausiau at
stovaujamos. Kad mes tokių reikalų turime, tas gerai mums, o 
taip pat ir mūsų kolegoms (studentams), žinoma. Studentės 
turi specialių ekonominių, kultūrinių atstovavimo ir bendradar
biavimo reikalų. Jau pereitų metų Atstovybės Ekonominėj 
k-joj buvimas vienos mergaičių atstovės ir tų jos (kartu ir k-jos) 
tik pradžios darbų vaisiai liudija, kad mes turimų rūpesčių ten
kinimą galime plačiai išvystyti ir tai, be abejo, reikalinga. Tu
rime ir kultūrinio bendradarbiavimo įeikalų, kuriuos šiuo kartu 
iškelti konkrečiai nemanau. Tik paminėsiu, kad SELL studentų 
S-gos. suvažiavimuose ir posėdžiuose dalyvaudavo (netik Kaune) 
ir mergaitės atstovės. Tas rodo, kad mes jau galime pačios sa
vo reikalus atstovauti, 0 bendradarbiavimas studenčių tarpe ar 
pastūmėtas į priekį? Ypatingai tai mes galėtume atlikti stu
denčių tarpe, o paskiau pasiekt ir visą studentijos, kartais 
įtemptą gyvenimą. Mūsų kolegos studentai yra bandę ieškoti 
naujų bendradarbiavimo kelių, kurių tačiau, nesurado. Tikiu, 
kad tai studentėm geriau pavyktų. Iš tų trumpų pastabų jau 
aišku, kad studentės turėtų daugiau pasireikšti Atstovybėje, o 
taip pat ir daugiau atstovių turėti. Bet Atstovybės istorija ro
do, kad studentės turėdavo tris dažniausiai dvi,, o kartais tik

- 1 

vieną atstovę ir tai iš jau pereitais metais pasiektų 45 atstovų 
skaičiaus, Tai palyginamai, labai maža. Nuolatinės atstovės 
būdavo ateitininkės, su pertraukomis tautininkės. Kitos gru
pės ir mažumos labai retai (pav. 8-lais Atstovybės metais) duo
davo atstovus mergaites. Negeresnė padėtis ir šiemet. Atsto
vybėj iš 44 atstoviį yra tik dvi mergaitės — ateitininkė ir tauti
ninke, Nei Fakultetinių dr-jų blokas (kuris ,tiesa, tik du atst. 
turi), nei Santarvė iš šešių savo atstovų, nei varpininkai ir dar 
kairesnis frontas, nei pagaliau mažumos mergaičių atstovių ne
turi. Tad kokia kalba gali būti apie mūsų atstovių platesnį 
veikimą, kada jos net mergaičių reikalams komisijos sudaryti 
negali.

Mano giliu įsitikinimu, studentės gali ir turi turėti daugiau 
atstovių Stud. Atstovybėj. Tuomet tik mūsų veikimas būtų
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vaisingas, kuris taip pat teigiamai būtų jaučiamas ir'visam aka
deminiam ir už universiteto ribų, gyvenime. Reikia pripažinti, 
kad mažoms grupėms Atstovybėj beveik nėra prasmės turėti 
savo studentes atstoves, bet didelėms grupėms tas naudinga ir 
būtina. Mano manymu, mūsų atstovių sąstatas turėtų būti bent 
sekantis: dvi ateitininkės, santarvininke, tautininke, ir viena 
mažumų. Ypatingai svarbu vaidmenį galėtų suvaidinti ideolo
ginių grupių atstovės, nes šios grupės turi pasitikėjimo ir nėra 
laikinos, Tik taip klausimą pastačius yra įmanomas mergaičių 
—- studenčių platus veikimas. To mes ir turime siekti. Turėti 
mergaičių reikalams komisiją^ Atstovybėj, siektinas reikalas. 
Šį klausimą praktiškai be didesnių sunkumų galima teigiamai 
išspręsti. Kurių konkrečių pageidavimų šiemet galima būtų pa
statyti mūsų esamoms atstovėms ?. Tur būt, vienintelį ir . didžiau- 
sį pageidavimą—atstovės turi dirbti ir "darbu įrodyti, kad stu
dentės ne tik siekia susirūpinti savo specialiais reikalais, bet 
kad ir sugeba tai atlikti. Ateitininkė atstovė yra Užsienių ko
misijos sekretorius, tautininke,- rodos, turi svarbią pareigą Spau
dos ir Meno Komisijoj, Vikt. Balsytė.

Pavasarimnkės į Konferenciją,

,,Pavasario” S-ga vis labiau artinasi prie neseniai pasista- 
tyto tikslo: atskiro mergaičių ir vyrų veikimo. Pastaruoju laiku 
Ukmergės ir Mariampolės rajonuose kuopos persiorganizuoja 
atskiromis vyrų ir mergaičių kuopomis. Panevėžys irgi turi at
skirą mergaičių rajoną, nors kuopų yra dar ir mišrių. Mergaitės 
šių metų sąjungos konferencijai smarkiai ruošiasi tikėdamosios 
savo atskirame posėdy ne tik padiskutuoti atskiro veikimo 
klausimu, bet ir ko nors realaus pasiekti, nutarti. Konferen
cija įvyks š. m. gruodžio mėn. 28 — 29 d.

Socialdemokratų Partijos Moterų Sekcijos diskusijos aborto 
klausimu,

Diskusijos įvyko š, m. gruodžio mėn. 11 d. Jose dalyvavo 
proi. Leonas, prof. Mažylis, dr, Epšteinas. Abortas buvo nagri
nėjamas teisių, medicinos ir socialiu atžvilgiu. Atidarant dis
kusijas siūlyta panaikinti baudžiamąjį už abortą įstatymą todėl, 
kad grasinimai ir bausmės nemažina abortų skaičiaus ir baudžia
masis įstatymas už abortus yra pasidaręs išimties įstatymu -— 
ir nuo jo nukenčia tik neturtingos moterys. Be to, ir dariusių 
abortą tik 1% patenka į kaltinamųjų suolą.

Teisių atžvilgiu pareikšta, kad abortas prieštarauja gamtos 
dėsniams. Teisė ir moralė keičiasi. Tad ir abortai turi būti da
romi viešai. Bet jei yra baudžiama už abortą tai, turėtų būti
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baudžiamas ne tas kas abortą padarė, bet tas, kas prie jo pri
vedė.

Medicinos atžvilgiu abortai yra sveikatai kenksmingi. 
Nurodytos aborto priežastys šios; skurdas ir neapgalvotas nėš
tumas. Kovai su abortais siūloma preventatyvinės priemonės ir 
sąmoninimas jaunuolių, ypatingai vyrų, kad tėvais galima pa
likti tik abiem pusėm sutinkant. Be to, paiškėjo, kad aborto 
darymas yra vyru sugalvotas, Aborto klausimą turi spręsti 
ne tik vieni gydytojai, bet ir moterys.

Socialiniu atžvilgiu abortams mažinti reikia taisyti socia- 
....-"^Te ssąlygas.

Uždarant diskusijas adv, Purėnienė pareiškė, kad abortų 
klausimas būtinai turi būti išspręstas, nes moterys daro abortus 
ieškodamos išeities iš paskutinės nelaimės. Jei karas yra pa
teisinamas, tai ir abortas turėtų būti pateisintas, nes vienur ir 
kitur vyksta kova už būvį, Taip mano p. Purėnienė,

Tokios mintys buvo iškeltos per diskusijas. Mes many
tume, kad įstatymo panaikinimas nieko gero neduos, priešingai, 
atpalaiduos ir tuos žmones, nuo aborto vengimo, kurie dabar jo 
bijo. Priemonės kovai su abortu turėtų būti daugiau moralinės—- 
kelti visuomenės dorą, — nors tiesa, kad materialinės gyvenimo 
sąlygos trukdančios sukurti šeimą yra čia. dideliu neapgalvoto 
nėštumo akstinu. Bet žinome taip pat, kad abortus daro ir te
kėjusios, šeimą turinčios, ir neblogai materialiai aprūpintos mo
terys. Todėl ypač iškyla moralinių kovos priemonių klausimas 
ir ypač tiesioginės abortų priežasties iš šeimos pašalinimas,,.

V-R

Šimto metų spaudos sukaktuves minėjo visa mūsų krašto 
spauda. Minėjo ir atskiros organizacijos, įstaigos ir šiaip visuo
menės grupės. Šia proga reiktų pažvelgti, kokią spaudą (peri- 
jodine) turi mūsų moteriškoji visuomenė. Savarankiški laik
raščiai, (žymesni) yra du: „Naujoji Vaidilutė”, moterų inteligen
čių žurnalas ir „Moteris”, skiriamas kaimo moterims laikraštis. 
Be to, yra visa eilė skyrių prie atskirų žurnalų ir dienraščių. Prie 
„Ryto”’ moterų skyrius pasirodo kas dvi savai ti, „Pa va s ari s” 
turi „Sesučių šnekas”. Yra moterų skyrius ir prie „Mūsų ViF 
niaus”. Skiria dalį savo puslapių moterų reikalams ir „Sekma
dienis”, ir kiti jam panašūs laikraščiai; tik liūdna, kad tie pas
tarieji vieton kelti moters kilniausias galias, atpalaidoja jos že
mąsias aistras įaitrindami vaizduotę nevar^notėrų gyvenimo 
„sensacijomis”, kurių iš tikro nė nėra tikrumoje. Moterys, kurios 
nori kurti gyvenimą, o ne griauti, turėtų rimtai apsvarstyti ku
rią spaudą pasirinkti ir įsileisti į šeimą.
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Religinis gyvenimas
Šv, P, Marijos Vargdienių seserų Kongregacija,

Ši kongregacija yra nauja atžala Bažnyčios vynmedy j. 
' Jos įsteigėjas yra garbingos atminties Ark, Jurgis Matulevičius, 

kuris eidamas Šv. Sosto Vizitatoriaus pareigas Lietuvoje mirė 
1927 m. Tai buvo Šventas vyras; rūpestingas sielų ganytojas ir 
didis savo tėvynės mylėtojas. Ark. Jurgiui rūpėjo, kad Lietuvos 
dvasinio atgimimo apaštalai būtų jos pačios sūnūs ir dukterys, 
kurie pažindami savo tautiečių būdą ir paročius sėkmingai apaš
talautų. Tuo tikslu atgaivino jau nykstančią T. Marijonų Kon
gregaciją ir iškėlė naują Šv. P. Marijos vėliavą įkurdamas moterų 
kongregaciją Lietuvoje. Po šia vėliava telkiasi lietuvaičių bū- 
riai pasiryžusių savo Jaunas jėgas aukoti Dievur ir tėvynei. _

Pirmuosius žingsnius naujoji kongregaci-a pradėjo 1914 m. 
kai Friburge buvo įsteigtas novicijatas, bet karas sutrukdė pra
dėtąjį darbą ir kanoniškas naujos kongregacijos įsteigimas įvyko 
tik 1918 mt., kada nurimo Didžiojo Karo audros ir Lietuva at
gavo Nepriklausomybę. Nėra abejonės, kad'pradžia buvo.sunki 
Karo ir vokiečių okupacijos nuvargintoj Lietuvoj. Bet Dievo 
Apvaizda laimino naują darbą: Kongregacija vystėsi, augo ir 
dabar po keliolikos savo gyvavimo metų yra plačiai žinoma 
kaip veikli ir naujų laikų reikalams atatinkanti įstaiga, nes savo 
veikimu apima aktualiausias gyvenimo' sritis, —Steigėjas būda
mas didžių siekimų, troško, kad jo, įkurta draugija kuo daugiau
siai pasidarbuotų, neaprėžė veikimo viena kuria sritimi, bet jį 
sureguliavo taip, kad pasireikštų įvairiose moterų veikimui 
preiinamose srytyse. Žodžiu, šios kongregacijos nariai pasiruo
šę stoti į darbą ten, kur pareikalaus Dievo garbė ar žmonijos 
gerovė. Seserys savo veikimu jau plačiai žinomos, Įvairiuose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose turi auklėjimo bei mokymo 
įstaigų: mokyklų vaikų darželių mergaičių moksleivių bendra
bučių. Kiek gali prisideda ir prie organizacinio veikimo. Daug 
reiktų kalbėti apie seserų darbus ir pasiaukojimą gailestingų 
darbų srityj. Apie tai iškalbingiau galėtų papasakoti rūpestin
gai Seselių globojami seneliai, našlaičiai, slaugomi ligoniai ir 
vargstančioj! priemiesčių biednuomenė.

Pažymėtina, kad į veikimo programą įeina ir spauda. Ar 
gali šiandien katalikas apaštalas nesirūpinti spauda, tuo ga
lingu įrankiu, kuris yra pražudęs ir išgelbėjęs tūkstančius sielų. 
Seserys rūpindamosios spausdinti ir išplatinti katalikiškus raš
tus laiko savo spaustuves, knygynus ir juose pačios darbuojasi.

Kad Seserų darbuotė atneštų pageidaujamų vaisių kongre
gacija savo narius visų pirma įvairiems darbams paruošia leis
dama išeiti reikiamus mokslus.
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- Auka.
Ona Stankevičienė gyvenanti Kaune Žemaičių g-vė 59, 

padovanojo Kretingos pranciškonų vienuolynui 140,000 lt, vertės 
turtą,

„Marijos dukterys.”
„Marijos dukterų” sodalicijos organizacijai sukako 5 m. 

Šias sukaktuves jos ir šventė gruodžio mėn, 8 d,
Sodalicija įkurta 1927 m. gruodžio mėn. 7 d. ir patvirtinta 

Ryme, kur yra ir jos centras prie šv. Agnietės bažnyčios. (Ši 
sodalicija vedama ne jėzuitų). Tikslas — rūpintis sielos kultūra 
ir Marijos garbinimu.

Rektorium paskirtas kun. A. Grauslys.
Tokia organizacija vienintelė Lietuvoje, Jai priklauso 

tik tos auklėtinės, kurios mokosi ar mokėsi Šv. Kazimiero se
serų vedamose gimnazijose. Viso narių yra 100, iš kurių 20 
studenčių. Narių rūšys: Marijos angeliukai, dukterys aspirantės 
ir tikrosios narės. Narės leidžia šapirografuotą laikraštėlį ,,Le- 1 * * v • 1 • Hlijų žiedai .

Metinės šventės yra dvi: „Nekalto ŠŠ. Panelės prasidėjimo 
(XII. 8) ir šv. Agnietės (I. 21.j globėjos. Iškilmės būna XII, 8, 
ir gegužės mėn. Dirbti, padeda seserys Kazimierietės. Į šv. Ka
zimiero seserų vienuolyną įstojo 5 sodalės.

Kanonizacijos darbai.
Nauji šventieji. Dabar kanonizacijos tikslais tyri

nėjami Romoj net kelių asmenų gyvenimai, Jų vardai: Pal. 
Jonas Bosko, Pal. Salvator do Ortą, Pal. Andriejus Fournet, 
Pal. Joanna Thournet, Antanas Claret, Maria Pelletier, Vi- 
nenta Gerosa, Beata, 'Capitanio, Gemma Galgani ir Juozapas 
Pignateili.

Dueseldor/e, Vokietijoj, vaikų klinikoje buvo ištirtas motinos 
rnkymo "kenks m ing u n tas vaiko sveikatai. Pasirodė, kad motinos 
kuri surūko i dieną nuo 7—15 papirosų, kūdikis gali pakęsti gau
namą nikotino kieki, bet molinos, kuri surūkytų apįe papr 
vaikui būtų teikiamas toks didelis nikotino kiekis, kad įo užtektu 

”■ v

ne tik susirgdinti. bet kūdiki užnuodyti.
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Recenzijos
A, Krane, Didžioji nusidėjėlė, romanas; Išvertė J. Tal- 

mantas, 260 ps. kaina 3 1. 50 et ,,Pavasario” knygyno leidinys 
Nr, 2, Kaunas, 1932 m.

Plačiai yra pasklydę įvairių įvairiausių romanų, bandančių 
su mažesniu ar didesniu tikrumu atvaizduoti istorijos įvykius, 
virpinusius pasaulio tautas, Turime ir graikų mitologiją sekan
čių nemaža dailiosios literatūros kūrinių, o dar daugiau įkvė
pimo romanistams yra davusi prabangioji Roma su savo patri
cijais, auksu, šilku, marmuru, su savo koliziejais ir cirkais, su 
matronomis ir vargšais vergais. Bet didžių didžiausią tautų 

^istorijos įvykį mažai kas bando vaizdinga plunksna atkurti. 
Romanų, pasakojančių apie didįjį stebuklą, apie Dievo Sūnaus,, 
priėmusio mirtingo žmogaus pavidalą, keliones šiame pasauly 
maža tėra.

Šių metų vasaros pabaigoj pasirodė išverstas į lietuvių kal
bą vienas iš nedaugelio šios rūšies romanų. Norėtume į jį-at- - 
kreipti didesnį skaitančios visuomenės dėmesį. Didžiosios Nu
sidėjėlės—Magdalenos siela, besiveržianti iš nuodėmės purvų į 
žydrias aukštumas, besiblaškanti, bejėgė vien savo galiomis jas 
pasiekti, — ar tai nėra mūsų šių dienų besiblaškančios moder
niosios visuomenės siela? Mes skęstame prabangose, pasisma
ginimuose, o siela alkana ir nuoga. Ji blaškosi, pametus tikrąjį 
kelią, ir reikia, kad gailestingasis Mokytojas praeitų mūsų užžė
lusiu taku ir Jo žvilgsnis pasiektų mūsų sielą, kaip anuomet 
Magdalenos.

Autorius nuostabiai mokėjo visam savo veikalui duoti taip 
gražios, spindulingos, šventai ramios nuotaikos, kuri pagauna 
skaitytoją ir verčia gyventi anų didžiųjų dienų įvykius, Tai yra 
didelė romano vertė, kad, skaitant jį, siela vis labiau švinta, lyg 
Kristaus vidinis spindėjimas ir Marijos, Jo Motinos mergiškas 
nekaltumas ir drovumas ją apgaubtų. Visa, kas žema, kas sutepa, 
pasineria kaž kur į nežinią, o iškyla visa, kas gražu ir kilnu ir 
apšviečia, nuskaidrina. O ar daug šiadienėj mūsų dailiojoj 
literatūroj rasim veikalų, kurie taip nuskaidrintų sielą? Gerai, 
jei perskaitę kokį romaną turim tik tiek nuostolio, kad laiką 
veltui sugaišom. Bet tai yra retesnis atsitikimas. Dažnai šių 
dienų romanuose yra paslėpti nuodai, vogčiomis besisunkią į 
skaitančiųjų sielas. ,.Didžioji Nusidėjėlė” tokių nuodų neturi nė 
lašo. Priešingai, ji yra didis paskatinimas siekti aukštų, amžinų 
idealų. Todėl tas romanas yra ypač rekomenduotinas jaunimui, 
visuomet pasiryžusiam kopti ,,į kalnus, į viršūnes”, siekti kil
nius idealus.. . Kiekvienas, perskaitęs tą romaną, ras kuo pra
turtinti savo mintis, suras gal viena kitą idėją, ir menišką atsa
kymą į seniai gal jį kankinusius klausimus. J: T.
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Malonios Skaitytojos ir malonus Skaitytojai!
Su pereitu ,.Naujosios Vaidilutės" nr. buvo išsiųsta ,,Nau

josios Vaidilutės" kvieslys ir pašto perlaida.
Maloniai kviečiame visus Skaitytojus neatidėliojant užsi

sakyti „Naująją Vaidilutę" 1933 metams, nes vėliau užsisakiu
siems gali pritrukti „N. Vaidilutės" ateinančių metų 1 nr.

Taip pat primename visiems dar neatsilyginusiems 1932 m. 
prenumeratoriams atsilyginti ir kartu užsisakyti „Naująją Vai
dilutę" 1933 met.

Ypatingai prašome platintojus atsilyginti 1932 m. ir senes
nes skolas prieš Naujus metus.

Kiekvienas, surinkęs „N* Vaidilutės” 8 pren„ gauna „N. 
Vaidilutę” veltui*

„Naujosios Vaidilutės” kaina: met. 10 lit.; pusm. 5 lit.; 
moksleiviams ir studentams: met. 5 lit., pusm. 3 lit. Atskiras nr, 
1 lit. Užsieny dvigubai.

Adresas: Kaunas, Laisvės AL 3, III kamb.
Dežuruoijamos vai. 12—14.

Atsiųstos paminėti knygos
*

Dr. P. Malakauskas, Moterystės teisės. V. D. U. 
T.-F. fak. leid., II leid. Kaunas 1932 m.

„Athenaeum”, kalbos, literatūros ir istorijos žurnalas. Lei
džia V. D. U. Teolog.-Filos. fakultetas. Redaguoja J. E r e t a s. 
3 metai, III tomas. Kaunas 1932 m. Turiny: Grušas J., Vinco 
Krėvės realistinė beletristika; Skrupskelis Ig., Kultūrinis Prūsų 
lietuvių gyvenimas 18 amžiuje; Kučinskas A., Kęstučio mirtis; 
Eretas J., Jaunasis Goethe.

J. Marcinkevičius, Sukaustyti latrai. II tomas. 
„Sakalo" b-vės leid. Kaunas 1933 m.

A. T y r u o 1 i s, Goethe, gyvenimas ir rinktinė poezija. 
„Sakalo" b-vės leid., Kaunas 1932 m.

Vaikų Draugas? kalendorėlis 1933 m., Angelo Sargo S-gos 
leid. 2.

Ūkininko Draugas, kalendorius 1933 m., paruošė Dotnuvos 
Žem, Ūkio Akademijos Ateitininkai.

Leidėja ir atsakomoji redaktorė Rozalija Petrušauskięnė.
Redaguoja J. Drungaitė.

Karo cenzūros leista.
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