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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

■<1 1933 metų Sausio hiėn. XIII
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4»^v.į^g^^ nioderniškoji' vergija? Štai klausimas, kurį šian- 
dien-tūfhj^dręsti moteris inteligentė.

11 teijįoy ve n i m o interesų kryžkelę ir drąsiai pasisakyti užtai, 
kas-gįPnme vertingiausia, drąsiai paimti iš gyvenimo tai, kas 
tinka kilniai moters asmenybei, drąsiai pastoti kelią falsifikuoto 
gyvenimo srovėms ar pasilikti, kaip ligi šiol, tūnoti siaurame ego
istiškų norų rately — būti žaislu, nykia žmonijos aistrų vandeny
no puta?

•Šio klausimo neišsprendus neįmanoma jokia moralinė pa
žanga tiek šeimoje, tiek visuomenėje.

Nebūsime laisvos, kad ir aukštąjį mokslą baigusios, jei ne
sugebėsime pasipriešinti nuomonėms, jei neskirsime to, kas da
roma'tik pagal tradiciją, kas dėl dalyko esmės. Laisva moteris 
galvoja. Nebūsime laisvos, kad ir aukčiasias profesijas užimda- 
mos, jei tuo savo darbu stiprinsime tik žmonijos nesusipratimus, 
nelaimes: karą, ekonomius skirtumus, juridinį formalizmą ir k. 
Šių dienų moteris turi surasti naujus gyvenimo kelius, naujus
būdus savo dvasiai reikštis, naujas priemones savo sumanymams 
vykdyti, kitokius įstatymus gyvenimo koųfliktam spręsti...

Gyenimas pasidarė skurdus ir vargingas, moteris jį turės pra
turtinti, bet tų turtų ji turės suvaikščioti ne j tas kasyklas į 
kurias buvo landžiojama lig šiolei.

J, Drungaitė
Praamžinajam

Karštomis lūpomis bučiuosiu akmenis šventus. 
Tegu tas šaltas marmuras įkais, 
Tegu kentės su manimi ir trokš, ir geis 
Širdim pajusti Tave — visu kūnu, 
Žvake sutirpti ant mirties calūno, 
Ir kaip tas vaško pėdsakas per navą, 
Ką juodą karstą į'kapus išlydi, .n 
Savim žymėti kelią Tavo didį! - W - - A
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MariaSteiner

Didžiosios krikščionijos motinos
’ . ■ • . . . I ■ • ■ . .

Ar ne tuščias darbas 20-to amž. motinas priešpastatyti pa
sakiškoms pirmųjų krikščionijos amžių motinoms, kurios dar 
tebenešiojo savyje persekiojimų pėdsakus? Argi mūsų motinos 
nėra kito kraujo, kaip anos, argi negyvena mūsų motinos tole
rancijos laikais, argi neturi jos kitų uždavinių, kaip anos statu
liškos žilosios praeities herojės? Mus tiesiog šiurpulys perima 
prisiminus, kaip jos greit pasiryždavo ir nesiskųsdamos eidavo 
mirti, arba savo vaikus paaukodavo Dievui kaip kruviną auką! 
Kas tad gali būti bendra tarp mūsų ir anų praeities laikų 
motinų?

Bet prieikime arčiau. Jos, tos šventosios nebuvo kokios 
statulos, bet tokios pat, kaip ir mūsų laikų žmonės. Buvo jau
nos, kupinos gyvenimo džiaugsmo. Karštų širdžių ir gilių jaus
mų. jos mylėjo savo vaikus kaip ir mūsiškės, joms daug kai
navo nuo jų atsiskirti, nors senos užsilikusios žinios iš pagar
bos apie tai ir nutyli. Net tokia aštri moteris, kaip romietė 
našlė Paulia, kuri dar išaugusi buvo persekiojimų laikų tradici
jose, kuri kruviną kankinystę pakeičia į nekruviną askezę, ir ji 
yra kupina gyviausios, labiausia atsidavusios motiniškos meilės.

Ką mes žinome apie Perpetuą ir Feliciją, apie Agatoniką 
ir Paulią, yra tikra, patvirtinta istoriška tiesa. Todėl negalima 
pečius trukciojant jų heroiško gyvenimo ir mirties nukelti į 
pasakiškų legendų sritį. Jos gyveno ir jos, žvėrių baisiausia 
draskomos, fanatikės jausmų šaltumu, peržengė mirties slenkstį. 
Kas todėl joms davė jėgų būti kitokiomis, kaip mūsiškės?

Natūraliais dėsniais remiantis niekas neišaiškins to didžiu
lio pasiaukojimo, kuris tose motinose buvo, nes argi gali būti 
didesnis priešingumas visokiam naturalįškumui, kaip laisvas mo
tinos atsiskyrimas nuo savo mylimų vaikų, kaip laisvas mirties 
pasirinkimas? Norėdami tuos dalykus suprasti, mes turime pa
kelti kasdieniškumo dulkėmis apneštas akis į antgamtines sritis 
ir religinio ilgėjimosi nesugadintą tiesą ir aukščiausią meilę vėl 
padaryti mūsų pačių valdove. Tik tada pajausime tą dangaus 
malonių ir žmogaus tikėjimo galios santykiavimą, kuris paakino 
senąją šventų motinų kartą aukščiausioms kančioms.

Perpetua.
Yra sena Teodoro Ruinasto knyga, vadinama „Kankinių 

aktai“. Ją atskleidus dingsta iš po mūsų akių 2000 metų tarpas.
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M. Mykolaitytė :
. , ' * ***

Gatvių grindikas
1 ’

Akmenys,
O gatves jau išgrindžiau ilgas, ilgas.
Švilpia motorai: taksi, tramvajai. ;
Prašnabžda ponios sukniomis šilko,
O savo dalužę tu kalki, 
Tu kalki iš akmenio pilko.

Mano pastogė...
Och, — mano pastogė kokia neruįminga.
Bepig ten kur liustros pro langus taip žėri...
Ten linksma, šviesu taip... Akyse net mirga...
Ten tarpdury šypsosi laimė sustojus. 
O tavo pastogę, tu gatvių grindike, 
Pamilo toks didelis, didelis vargas.

Einu.
Sugrubusiom rankom kibirkštis vėl skelsiu, 
Vėl kruviną veidą skeveldros kapos.
Bet lygiais, tašytais akmenais aš.išklosiu — 
Išklosiu gatves tas palčias, tuos kelius.
Tik savojo kelio išklot negaliu.

— T-- -— - - - 4 " • ■*

Saulės kaitinamą vasaros vidurdienį liepsnoja Arenos smiltynai, 
krenta švytruodamas budelio kardas, ir šiurpulingai veržias ma
sių įnirtimas: „Liūtams! Atiduoti juos hutams!“ Iš ilgos eilės 
asmenų, einančių pakeltomis maldai rankomis - mirti, išsiskiria 
jauna moteris, laikanti ant rankų kūdikį. Ji stovi prieš mane, 
kada visi kiti jos bendraminčiai, jau seniai vėl knygoje pranyko, 
rodo j raudoną žaizdą kakle ir rimtai žiūri klausdama. Tavo, 
Perpetua, istoriją aš ir noriu dabar čia atpasakoti.

Tuburke, netoli Kartagos, išdidaus vasarnamio atrijume, 
mozaikos grindimis aidi romėnų sargybos žingsniai. Sargybiniai 
eina suimti namų savininko dukters Perpetuos ir kelių vergių, 
kurias susekė esant krikščionėmis. Suėmimas lygus mirčiai— 
tą žino visi, kurie graudžiose ašarose paplūdę skiriasi nuo su
kaustytųjų. Perpetua išblyškusi, bet rami, ir tas nepaprastai vei
kia į jos motiną ir brolius; visi suvaldo savo skausmą nešau
kia ir nekeikia. Tik jos^tėvas, dar tebetarnaująs seniesiems die
vams, negali suprasti, kad beprotiškai numylėta jo duktė, kurios 
protingumą ir išsilavinimą lyg retą įėlę jis globojo, dabar taip 
greit ir tokia gėdinga mirtimi turi mirti. Ji tėra 22 metų am
žiaus, gyvenimas guli prieš jos akis taip grąžus^ lyg gegužės mė~
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nėšio sodas. Laiminga jos moterystė ir motinystė teikia jai di
džiausi džiaugsmą, ir dabar to visko ji nustos!

Čia prasideda pačios Perpetuos pasakojimas, kuri ji pati, 
būdama kalėjime užrašė, pasakojimas taip švelnus, taip gyvas, 
taip peršviestas didelės laimės ilgesiu, — atrodo, lyg bėgtų jauna 
krikščionė savo jungtuvių rytų į iškilmes, o ne į baisią mirtį. 
Niekas negali nepamilti jos! Joje skamba visa, kas moterį ir 
motiną padaro kilnią: meilės jėga, sielos džiaugsmas, skaidrumas 
ir dievotumas, giliai prie Dievo prisirišusios ir vis dėlto pasau
liui atviros prigimties. Joje gyvena jos bočių didybė, tos senos 
Kartagos, prieš kurią išdidžioji Roma ilgus amžius drebėjo. Tik 
prieš pat nuteisimą ji kiek smarkiau išsitaria, bet ir tai ramiais 
žodžiais.

Ar galima neišsigandūs žiūrėti mirčiai į akis? Nieko nėra 
suprantamesnio, kaip meilė tėvo prie tokios dukters. Todėl ne
paprastai jaudinantis yra jo skundas, kada jis stovi prieš Perpe- 
tuą ir saldžiais žodžiais stengias jai įkalbėti, mažiausia, nors prieš 
teisėjus išsiginti savo tikėjimo. Jis maldauja ir panaudodamas 
proto miklumą nori įkalbėti: Perpetua dar nekrikštyta, todėl ir 
nėra krikščionė. Bet Perpetua atmeta kelią į gyvenimą, kurį jai 
rodo jos tėvas, ir tylėdama kenčia. Skaudesnis už kumštį jai 
yrą pilnas liūdesio ir abejonių tėvo žvilgsnis, ir dabar ji pamato 
skirtumą tarp savęs ir jo, tarp krikščionijos ir pagonijos.

Perpetua tebemylėjo savo tėvą ta pačia drovia ir žodžiais 
neišreiškiama meile, kuria prisirišusi buvo prie savo motinos ir 
brolių. Jei ji vis dėlto rašo: „Aš dėkoju Dievui už tas dvi die
nas, kuriose jis mane ramybėje paliko“, tai tėra ženklas didelio 
jos susijaudinimo, kuriuo ji kovojo tarp vaiko meilės ir vidujis 
nio negalimumo likti paklusnia tėvui. Ji nebuvo atšalusi ir nega
lėjo nejausti to skausmo, kurį Jos delsimas davė jos šeimai; jos 
jausmai buvo gyyi, jos širdis jautri viskam, kas vyko tada 
dėl jos.

„Aš buvau“, rašo ji, „truputį išsigandusi, kada mus nutem
pė j kalėjimą. Tokio tamsumo aš dar nepažinau. O, baisi die
na! Žmonių susikimšimas ir slegianti šiluma, kareiviai; kurie 
mus mušė! Bet labiausiai aš kentėjau sielvartaudama dėl sū
naus. Mums tarnavusieji dijakonai, Tercijus ir Pomponius, papir
kimu išgavo, kad mes būtumėm kelioms valandoms išleisti ir 
atsigautumėm. Visi buvo patenkinti. Bet aš maitinau kūdikį, 
kuris iš älkio jau nyko. Jo likimas kėlė man rūpesnį, aš pave
džiau jį motinai ir šnekėjau dėl jo su broliais. Bet tenurimau 
tik tada, kai pagaliau vaikas drauge su manimi kalėjime pasiliko. 
Man tuojau pasidarė geriau, kalėjimas man virto gražiais rūmais, 
taip kad čia geriau jaučiaus, kaip kur kitur“.
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Niekados motinos meilė akivaizdoj artimos mirties nerado 
tokio paprasto, jaudinančio pasisakymo. Toji švelni moteris, lyg 
žvėris grotais aptverta, kareivių mušama ir mindžiojama, apgaub
ta meilės savo vaikui lyg apsiaustu, kuriuo visus nelaimės bai
sumus nuo vaiko paslepia. Vietoj pati sau reikalauti paguodos 
ir suraminančių žodžių, guodžia ji kitus. Todėl jos brolis, ku
ris tuomet dar katechumenas buvo, ją gerbia lyg šventąją, arba 
mato jos tvirtume švento krikšto veikimą, kurį ji kalėjime pri
ėmė. Nepaprastą dalyką iškelia jis jai prieš akis: „Sesė, tu iš 
tikrųjų esi gausiai malonėmis apdovanota, taip gausiai, kad tu
rėtum maldauti apreiškimo, ar tu turėsi kentėti, ar laisva būsi“. 
Jei Perpetuos dievotumas nebūtų taip sveikas ir laisvas nuo bet 
kokio ekscentriškumo, turėtų ji dabar išsigąsti ir savo brolio 
reikalavimą atmesti, bet kilnia paprasta siela ir pilna įsitikinimo 
gauti apreiškimą rašo ji: „Ir aš, kadangi žinojau galėsianti kal
bėtis su Dievu, kuris man tiek gera padarė, aš brolio prašymą 
su pasitikėjimu pažadėjau išpildyti: „Rytoj tu iš manęs išgirsi!“ 
Ir tikrai, Dievas nusileidžia į jos kūdikiškai dievotą sielą ir ati
dengia jai jos likimą.

Ji mato be krašto dideliame sode sėdintį vyrą Žilais plau
kais, piemens rūbuose, ir milžiantj avis; aplink jį daug tūkstan
čių baltuose rūbuose. Vyras pakelia galvą, pažvelgia į Perpetuą 
ir sako: „Sveikas, vaike!“ Po to paduoda jai sūrio gabalėlį. Ji 
paima dovanėlę viena ant kitos sudėtomis rankomis, kaip pir
mais amžiais darydavo krikščionys, ir valgo. Visi aplink stovin
tieji prideda: „Amen“. Čia pabunda Perpetua ir žino, kad ji 
greit prie to būrio bus pris kaityta, kuris palydi Amžinąjį Aukš
čiausiąjį Kunigą. Maloni idilija vėl pasikeitė j mirties rimtumą., 
„Tuojau aš pasidalijau įspūdžiais su savo draugais. Mes supra
tome, kad kančios nebetoli, ir nuo tos valandėlės mes nebeturė
jome jokių vilčių į šio pasaulio gyvenimą.

Dar kartą jos sielos tvirtumas išstatytas buvo bandymui. 
Sužinojęs apie greit būsiančią kvotą atbėgo pas ją į kalėjimą 
tėvas. Jis žino, kad saldažodžiavimas, panaudojimas visų suk
tybių ir smūgiai, nieko negelbės prieš tvirtą jos valią: dabar krei
piasi jis į jos dėkingumą ir motinišką meilę. Skaudi turėjo bū
ti Perpetuai valanda, kada ji viena likusi su savo nelaiminguoju 
tėvu kalbėjosi, ir kilniausi bei gražiausi jos širdies jausmai pa
šaukti buvo į kovą su jos sąžine. Dar šiandieną sujaudina sie
los gelmes žodžiai, kuriais ji aprašo pasikalbėjimą su savo tėvu 
jam atsilankius j kalėjimą:

„Mano tėvas nusileido pas mane norėdamas mane perkal
bėti ir tarė: „Pasigailėk savo tėvo, jei aš iš viso vertas esu va
dintis tavo tėvu! Argi tu gali būti savo žydinčioje jaunatvėje > 
nedėkinga Šioms tėvo rankoms? .Argi aš tavęs neauginau labiau

** * - t
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už visus tavo brolius? Nestatyk manęs žmonių pajuokai! Pagal
vok apie savo brolius, apie savo motiną ir seseris, apie savo 
vaiką, kuris be tavęs nebegalės gyventi! Mesk savo užsispyrimą, 
kuris mus visus pražudys! Nė vienas iš mūsų nebegalės neuž- 
gauliojamas praeiti gatve, jei tu būsi nubausta“ Taip maldavo 
jis kaipo tėvas savo tėviškoje meilėje. Jis gulėjo man po kojo
mis, bučiavo mano rankas ir nevadino manęs „vaiku“, bet „mo
teriške“. Mane kankino tėvo nelaimė, kadangi jis vienintelis iš 
mūsų šeimos nesidžiaugė drauge su manimi mano skausmais. 
Aš jį drąsinau sakydama: „Teisme paaiškės, ko Dievas nori iš 
manęs; mes nesame patys savęs ponai, bet esame Dievo ranko
se. Tada pasitraukė jis liūdnas nuo manęs“. (Kitur teko skaity
ti sekantį Perpetuos ir jos tėvo pasikalbėjimą: „Mano tėve, kas 
čia stovi ant žemės?“—„Ąsotis“. —• „Ar negalima sakyti, kad 
tai kas kita?“ — „Ne, tai ąsotis“, griežtai atsakė tėvas. „Juo 
labiau aš negaliu sakyti, kad aš ne krikščionė, o kas kita“. Vert.

Trumpas pasikalbėjimas nepanaikino bedugnės tarp tėvo ir 
dukters. Kas jai yra švenčiausia pareiga, būtent, drąsus prisi
pažinimas prie krikščionės vardo, tą tėvas vadina „užsispyrimu“, 
ir kas jam visai natūralu ir kraujo ryšiais sutvirtinta rodos, bū
tent, melagystė dėl kūdikio ir Šeimos labo, tą ji vadina „dideliu 
nusižengimu". Taip aukšta yra Perpetuos nuomonė apie žemiš
kus dalykus, kad ji savo mirtį laiko ne kančia, bet džiaugsmo 
ir palaimos šaltiniu. Kas taip pamilo antgamtybę, tas daugiau 
nebenusileis j žemiško galvojimo žemumas. Visai aišku, kad 
Perpetua turi mirti.

Jau sekančią dieną buvo ji su savo kančios draugais nu
vesta į tardymą. Kelias į forumą vedė pro gatves, prisikimšu
sias žmonių, ir minia, godi vaizdų, grūdosi prie aukščiau pakel
tos tribūnos, j kurią turi įlipti suimtieji, kad visiems būtų mato
mi. Perpetua, kaip priklausanti aukštesniam luomui, buvo pir
moji tardoma. Bet vos tik prokuratorius Hilarijanas pastatė jai 
pirmąjį klausimą, pasirodė pro minią besiveržiąs jos tėvas. Vai
kas tėvo glėbyje! Jis nutraukia Perpetuą nuo tribūnos ir iš bai
mės pasikeitusiu balsu maldauja: „Neatimk s? saikui motinos!“ 
Hilarijanas prideda: „Pasigailėk žilos galvos savo tėvo. Eik ir 
aukok už karaliaus gerovę!“ Kada Perpetua į jo pareikalavimą 
nieko neatsakė, jis pastatė formalų klausimą: „Ar tu esi krikš- 
čidnė?“ Ji tvirtu balsu atsakė: „Taip, aš esu krikščionė“.

Tuo akimirksniu ji vėl užbėgo laiptais į tribūną, norėdama 
būti prie palydovų, kadangi tėvas dėl didelio skausmo netekęs 
lygsvaros norėjo ją sužeisti. Perpetua matė, kaip jos tėvas pro
kuratoriaus paliepimu pats buvo suimtas ir rykštėmis nuplaktas. 
Jai buvo skaudu, skaudžiau negu jos pačios pasmerkimas mirti.
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Mažasis nuteistųjų būrelis melsdamasis laukė šventės, kurią 
turėjo būti atiduoti žvėrims sudraskyti. Prisipažinusieji buvo iš 
tardymų kalėjimo parvesti į kariuomenės stovyklas ir geležimis 
sukaustyti. Iš netolimos arenos aidėjo duslus staugimas išalku
sių žvėrių. Bet neatsirado nė vieno, kuris išsigandęs prašytų 
atvesti prokuratorių ir sutiktų atšaukti pirmykštį savo prisipaži
nimą. Ir čia švelnioji, jaunoji Perpetua buvo jėgų teikėja, ji 
švelniu savo šypsniu išsklaidė slegiančią kalėjimo nuotaiką, pati 
įsibraudama į pasmerktųjų sielas. Jos .tikra didybė ir moteriška 
savigarba greit įtikino suimtųjų prižiūrėtoją Pudensą, kad jis 
prieš save turi ne paprastus prasikaltėlius, ir jis davė krikščio
nims laisvę susitikti su svečiais ir su jais šnekėtis. Bet kada 
stovyklos viršininkas davė parėdymą griežčiau daboti suimtuo
sius ir duoti jiems blogesnį valgį, Perpetua stojo lyg viršininkė 
savo belaisvių pryšaky, ir jos atviras, su ironija sujungtas papei
kimas išvarė viršininkui kraują į kaktą; įsakymas tuojau buvo 
atšauktas.

Tas mažas epizodas duoda suprasti, kad kankiniai ne tik 
nenusiminę buvo dvasioje, bet priešingai, pilnoje sąmonėje su
prato savo padėtį. Perpetua aprašo dar kitas dvi vizijas. Pir
moje matė, kaip jos malda išgelbėjo iš skaistyklos anksčiau mi
rusį dėl vėžio ligos brolį Dinokratą; antroje, beveik apokaliptiš- 
koje, vizijoje kovojo ji su velniu jį nugalėdama. Bet ką tai reiš
kia tie praeiną momentai prieš jos ramų linksmumą, kuris pas
kutinėmis dienomis belaisviuose švietė! Budelių puotą laiko jie 
meilės puota.

Tiktai po atviru dangumi arenoje, akivaizdoje tūkstantinės 
žioplių minios, perima juos mirties dvelkimas. Dar kartą Per
petua turėjo ginti savo mirtimi nupirktą sąžinės laisvę, kada jai 
norėjo uždėti ku nigės Cėrės rūbą. Bet dabar ji sekė savo pa
lydovus „šviečiančiame kelyje, lyg Kristaus sužieduotinė, atsida
vusi Dievui“. Psalmę giedodama girdėjo ji apart leopardų šnypš
timo, kurie ištroškę puolė prie žmogienos grobio, dar ir minios 
siundymus, akinančius žvėris prie baisiausio įtūžimo. Ji teatsi- 
peikėjo po baisaus gyvulio smūgio. Smėlyje išsitiesusi, vargais 
negalais atsisėdo, ir „kada ji ten sėdėjo, pagriebė savo rūbą, 
kuris šalia jos perplėštas gulėjo, norėdama uždengti savo kūną, 
daugiau galvodama apie gėdą, kaip apie skausmus. Susiieško
jusi sagutę susisegė palaidus savo plaukus, kadangi kankinei 
nedera palaidais plaukais, lyg liūdinčiai, kentėti; nenorėjo už
traukti įtarimo, būk nepatenkinta esanti šia aukšta ją ištikusia 
garbe.“

Tais trumpais, paprastais žodžiais nežinomas to pasakoji
mo užbaigėjas — greičiausia Tertulijonas — gerai pagavo pa
grindinį asmens charakteri: jos sužiedotinišką skaistumą ir nuo-
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lankią didybę būti Kristaus pašaukta į kankines. Tuo gražesnė 
yra prasmė pergyvenimų, kad jie vyksta visai savaimė, natūraliai; 
vos tik Perpetua pagelbėjo arenoj savo palydovei Felicijai ir pa
lydėjo ją pro .mirties slenkstį į amžinybę, tuojau vėl paskęsta 
pati pasiruošdama mirčiai ir j katechumeno Rustiko kvietimą 
atsako nepaprastais žodžiais: „Kada mes pagaliau būsime gyvu
lių draskomi?“ Tik kada ji pastebi puolimo pėdsakus ant savo 
rūbų ir sąnarių, įtiki, kad puolimas jau įvyko. Rustikąs skubiai 
kviečia jos brolį, ir Perpetua pasinaudoja trumpomis minutėmis, 
kurios dar jai teikiamos, norėdama abu jaunuoliu sustiprinti ateities 
kovai. Jos testamentas yra toks: „Būkite tvirti tikėjime ir mylė
kite visi vienas kitą, ir nenusiminkite dėl mūsų kentėjimų!“

Jau artinasi budelis, suteikti malonės smūgio jai ir kitiems, 
kurie dar nėra pribaigti. Bet minia dukdama reikalauja, kad 
kankiniai vėl būtų į areną atvesti ir ten prie visų akių nugala
byti : n ori dar pasigėrėti jos mirties kova. Savo žaizdų krauju 
aptekę svyruoja jie viduryje plačios arenos. Pasibučiavo ir pa
skendo tyloje. Budelio durklas pervėrė jų širdis. Tik Perpetua 
dar ir dabar turi kęsti. Kardo smūgis nebuvo mirtinas; ji vaitoja.

Taip miršta toji jauna moteris, kuri užaugusi buvo laimė
je ir turtuose, miršta viena be kieno pagalbos, lyg žvėris nužu
dyta, bet ir mirtyje pasilikdama drąsi, lyg prie žaizdų p r ipratęs 
veteranas. Jos kančia ir mirtis būtų buvusi nepakeliama, jei ne
būtų jos stiprinusi begalinė Dievo meilė, tą nekaltą sielą audrin
game gyvenime prie savęs patraukusi. Toji pati meilė sutraukė 
kraujo ryšius, pridavė jėgų nugalėti motinos meilę ir pareigas 
vaikui, ji buvo tvirtas vyras, tą švelnią sielą privedęs prie hero- 
iško savo gyvenimo paaukojimo. Ką ji darė, nebuvo tai religi
nio jausmo karštligė, ar iš fanatizmo kilęs širdies sukietėjimas — 
prieš tai aiškiausiai kalba jaudinąs paprastumas ir gražus jos 
užrašų žmoniškumas. Ką ji darė, buvo ne kas kita, kaip laisva 
valia pasisakymas už savo Kūrėją.

Krikščionybė turėjo iš katakombų į laisvę iškilti ne papir
kimais ir dėka visokių privilegijų, bet savo šventųjų kraujo au
komis, tiesos galybe. Be didvyriško narsumo, Perpetua ir kiti 
kankiniai, vargiai būtų galėję mažutį ir išbailėjusį, gerokai sprog
dinamą būrį tikrojo Dievo sekėjų iškelti virš Romos valstybės ir 
blogio galybės. .Tą žinojo pirmųjų šimtmečių, krikščionys, jei 
jie, Augustino liudijimu, kasmet šventė šv. Perpetuos mirties 
dieną — 203 m. kovo 7 d. — laike pamaldų skaitydami jos už
rašus. Ir mes, naujųjų laikų motinos, džiaugiamės tuo dievišku 
išrinkimu jaunos motinos Perpetuos Dievo karalystei išplėsti ir 
prie jos suklaupę jos brolio žodžiais sakome: „Sese, iš tikrųjų tu 
esi gausiai malonėmis apdovanota!..“

(B. d.)

1
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Manė Dauba

Karolė
Kambaryje tirštėjo prieblanda. Bet ir tamsoje spindėjo šva

ra. Vienam kampe balavo balta dėmė pamerktų rožių, kitam -— di
delis spintos veidrodis blizgėjo, kaip pragaištingos pasiliejusios akys.

Sofoj šviesi didelė dėmė sujudėjo. Tai nebuvo pagalvis. Tai 
šio kambario ponia — artistė Karolė. Šį vakarą ji nerami. „Ach, 
ką pasakysite, ką pasakysite! Kaip, štai, nuostabiai žmogaus no
rai pildosi! Ir tai kaip tik tada, kada esi jau jų net atsikratęs!“

Pasiraivė, pasirausčiojo ir vėl patogiai išsitiesusi užsisvajojo.
Prisimena. Autobuse spūstis, trūkinėjanti kvatojanti daina ir 

juokas. Karolės akyse nuolat tviksteli melsvas neaiškus žaibelis. 
Tai kažkieno kantrus glamonėjantis žvilgis. Bet negi Karolė turės 
laiko prie jo sustoti! Bet vis tik į jį žvilgtelėjusi pamanė: „Nepap
rastas jaunuolis. Bet ką galiu turėti bendra su kūdikiais? Geriau 
nei nežiūrėti“, ir nebežiūrėjo.

Kaune apyaušris, tad apie vežiką ar taxi Karolei nė nesva
joti. O, kaip įdomu išlepusiai artistei! Juk studentai net į tolimus 
priemiesčius turi pareiti, ką reiškia jai įbėgti į kalną! Tad „rimta“ 
Karolės komanda:

— Kam pakeliui į kalną — šen! —
Į kalną pakeliui tik tam dailiajam žydriųjų akių studentėliui.
Tamsios sodo alėjos. Aušta, dėlto rūkas neberamus, šliau

žioja ir plaikstosi alėjomis. Bet Karolė laiko malonią vyrišką ran
ką, jaučia arti jaukią, šiltą būtybę — ir žengti malonu, net tuo 
tamsiu vėsiu alėjų tuneliu. Įlipo į kalną. Aikštė dar tebeapsiblaususi.

— Mes turėtufnėm susipažinti, gerasis mano palydove, -- 
Karolė dar tebejaučia malonią išdykaujančią iškilos nuotaiką!

Į brėkšmėje skęstančius veidus tvokstelėjo pirmasis aušros 
atsidūksėjimas — tirštas drėgnas vėjas. Pakeliui jis pažadino sto
vintį šalimais baltą, kaip rūko kupstas, jazminų kerą ir padulki
no, kaip iš kodylos, kvapą. Gal dėlto Karolei jo vardas, Emilis, 
ir liko neatskiriamai susijęs su jazminais ir aušra.

Prie vartelių dar valandėlę pastovėjo laikydamas jos ranką.
— Kūdikis!
Paskum šiltas vasaros pavakaris. Kaip vynas, ar pienas sal

dus. Palengvutėle, nuošaliais Karolė eina. Matyt, kad vakaru le
pinas, ar galva kuo ypatingai svari. Žingsniai priešais ir pakyla 
galva. Emilis! Ji stovi išblyškusi, mąsli, tik šypsanti, lyg apsisap
navusi. A, iš repeticjų grįžtanti. Nebūtų kūrėja, jei pati nesusap- 
nėtų.
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Ir Emilis užsimiršo. Veidukas jo taip arti! Net junta Karolė 
saldų ir švelnų, kaip motina pirmgimio, kvėpavimą į savo veidą. 
Taip gera begaliniai! Jo naujai pablyškusiam veiduke nauji ir juos
vi šešėliai paakiais. Ach, kas žino, kaip gyvena bėdinas studentas!

Kaip gyveni? Jus retai tegalima matyti, —- jos dusliame 
tirštame balse išgąstis.

Liūdnas ginantysis nusišypsojimas.
— Ar tiek tik?
— A, sakyk! — išsigandusi grąžino jį staiga benueinantį.
— Gal žinai gerą vyruką? Reikalingas vieno mano pažįsta

mo įstaigoj tarnautojas.—
Jeigu mene galėtum rekomenduoti, — jis neramiai pagy

vėjo?
■ ■ — Jus? Mieliausiai. Užeik apie 8 ryt. Gerai?

O tos paskui valandos! Valandos išveržtos ar vogtos. Rija
mos gopšės apetitu. Vienintelės gėlės pilkų ir šikščių besenstan- 
čios vienišos moters dienų gyvenime. f

O aną vakarą, štai, net vienudu liko!
Saldžios šviesos dulkėmis apniaukusiam kambary dega žai

bai. Net akys svila. Ir ji virpančios šypsenos niekaip neįstengia iš
sklaidyti. Ant stirstančio jos liemens jo rankos. Rankos, kaip ugninės 
spiruoklės. J i nori klykti, ar šokti pasiutusį džiaugsmo šokį. Džiaugs
mo ir saldžios nuostabos kunkulys sprogo krūtinėj ir smaugia,bet ji 
neblūsta dar, laikosi. Ach, ji dar paima į delnus jo galvą, geria 
akis mėlynuojančias baltoj graikiškoj kaktoj, kaip vasaros rytais 
Nidos žydriosios Marės įspraustos į baltų kopų rėmus, ir nune
ša ją nuo savęs! Vien atspindžio tų akių pakaks ilgai palaikyti 
širdy džiaugsmo perteklių.

Taip, ta moteris taupi, nuosaiki ir šykšti. Tą džiaugsmo jū
rą išsamstys ji po vieną rieškutę. Šį vakarą jis ateis tik pas ją 
vieną! Visą vakarą bus vienudu! Ir kaip pabučiavimus jo pergy
vens, kaip išlaikys! Ir tat įvyks greitai. Už valandos, kitos! Dėl 
to ir salionėly prieš valandas dvi tris viskas pačios ponios ran
kų nublizginta, atnaujinta. Ir ta balta rožių dėmė atsirado, o ji 
pati, Karolė, slidi ir kvėpianti, kaip baltoji tulpė nudriekta ir nu
mesta į sofą.

Karolė staiga krūptelėjo.
Nuo ryškių karštų svajonių galinti pavargti. O kad ją Emi

lis išsekusią išgležusią matytų, neduok Viešpatie!
Brūkštelėjo per sieną, kurioje pūpsojo elektros jungtukas.
Iš rausvo šilkinio gaubtuvo paplūdo šilta skysta liepsna. Mels

vu ežerėliu pasiliejo spintos veidrodis, patamsy bauginęs savo 
prigesusiu žvilgiu. O baltosios rožės jaukioj oro šilumoj išsis- 
kleidusios ir nuleipusios, kaip išlepusios gležnos moterys pliaže, 
f jas įsegė Karolė akis.
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. — Hm! Ar tik ne tokia rožių puokštė esąs Emilio kūne- . 
lis, — atsiminė ji vieną, vasaros dieną parke.

Emilis paliai žydinčių rožių kerą. Ant jo švarko atlapos ri- 
puliuoja voratinklinė palkšva afta — šešėlis jos vasarinės skry
bėlės kampo. Dėl to Emilis ir priėjo tą rožyną, ir kur trauktis 
nebeturėdamas stovi sugautas. Ir tada į jį besižiūrint atėjo Karö- 
lei mintis: „Jis ir tos rožės ar tik ne iš vienos medžiagos, vie
nų sulčių esą sukurta?“ Tafp, kaži n kas yra tarp jų bendra! Juk 
lygiai, kaip rožės Žiedo lapas jis švelnus ir vėsus. Jo kakta ir 
saulėj »pūliuojančios rožių žiedų kekės vienodai akina. Paga
liau artistė puikiai žinojo, kad panašiausia j rožių žydėjimą toje 
būtybėje yra stiprus dvelkimas nekaltos gilios dvasios, bet tyčia, 
gardžiuodamosi išmislinėjo dar visokius aforizmus.

Kad bent kiek nublaškyti tas vėl apspitusias iki nusilpimo 
svaiginančias mintis, Karolė pamanė, ar nevertėtų ką paskaityti, 
kol jis ateis. Ir nusvilksniavo per kaurus prie knygų spintos. Į 
akis pakliuvo nedidelė, dar neaptaisyta knygelaitė. A, atsimena, 
šį. romanuką Emilis yra gyręs! Dėl to sugryžo ant sofos skubiai, 
tarsi būtų gavusi į rankas ne knygą, bet Emilio minčių dalį.

...„Moteris pati nežino kokią didelę įtaką daro jaunuolio 
sielai, kuris prie jos artėja“, — krito į akis pirmieji žodžiai.

...„Vyro žemuosius instinktus įaudrinti sugebės kiekviena 
gatvės moteris. Bet sugebėk pakelti jo sielą!“

Visa palinko prie knygos.
...„Kilni moteris, gal kaip niekad, mūsų amžiuje yra vie

niša, bet ji turtinga bent teisybe, sąžine, vasaros dangumi ir — 
nors ir vėlai — pagerbiama. O ką beturės toleruojamoji pasilei
dėlė, kai praeis nukariautųjų apsvaigimas?“

Dar kelis knygos puslapius peržvelgė artistės akys. Paskiau 
ji susirietė sofoj, susigūžė ir žemai žemai nulinko jos galva.

Žmogus kaip ugniakalnis. Štai kažkas kažkur jame sujuda, 
brinksta ir kaista. Įkaista, nebetelpa ir sprogsta. Sprogsta persi
laužimo skausmo lava, abejonių dūmais, ašarų lietumi ir paskiau— 
pragiedrėja. Ir tada, taip kaip ugniakalnyje, žmogaus makaulėje, 
visa pasikeičia. Tada žmogus esi reikalingas pagrindinių reformų, 
kaip parkas pavasarį, kuris turi būti aptvarkomas, apgenėjamas.

Ir Karolėj dabar susitelkė kažkas ir sprogo.
Jos skruostais tiška ašaros kaip už lango nuo akacijų šakų 

betyžtantis sniegas. .
— Išsižadėt jo! Jo?! Būtinai! Jei nori palikt bent minima 

garbingai. Jei suterši, vistiek jis pames, pasišlykštėdamas dar. 
Ne, ne! Niekados! Tu manęs neniekinsi!

Pagaliau pašoko atsimainiusi nusigandusi.
„Ko gero, dar tokią sužliugusią Emilis užtiksiąs!“
Lyg nuo šmėklų besiblaškydama prišoko prie veidrodžio.
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O ten konvulsingai tebetrūkčiojąnčios lupos senai nublukusios ir 
šlykščios, kaip lietuje išmirkusios sraigės. Paakiu melsvomis vin
jetėmis drumzlini raveliai išsigraužę.O nuplauti veidai, kaip na
ginės. Neduok Dieve, netvarkoj užtikti tokią moterį!

— Tu, tu kūtvėla, senstanti mazgote tu, virkštys! Kūdikį 
dirgini tik tam, kad jaunai galvai apsvaigus kristų jis į tavo ra- 
jųjį glėbį, šlykščiausioji gąšlautoja tu, rafinuotoji ištvirkėle! Kur 
tyresnį Dievo tvarinį, kaip kokia pasiutusi karvė nuglemžti vis 
nori. Uch!

Atrodė, kad griebs save badyti, o kiekvienas švogždžiamas 
žodis — granito gabalas. Lyg nuo jo svarumo pareitų širdies pa
lengvėjimas. O į galvą vis kišasi ir kišasi: Eina, štai, jaunas žmo
gus pasiryžtą, išsirinktą kelią nesustabdomas nesidairydamas, kaip 
saulė per dangų savo dienos kelią, o tu rafinuota velnio meno 
profesininke, moteris —- viliotoja, aikštijiesi ir verti, kad jis prie 
tavęs sustotų, nes tau įdomu įveikt neįveikiamas, būti bučiuoja
ma neįytėjusių'.moters lūpų, baikščiai jaunai glamonėjama. Ko
kiais keliais nueis jis tavęs paklausęs, ir ką paveldės iŠ tavęs — 
pirmosios, ar tau bent įeina į šlykščiąją galvą?! Taip. Ir paskiau, 
kai ištvirkaus, suglež, įsiydos pati raudosi, netiks. O kurios bus 
to priežastys, kas kaltas? A?

Štai kur didžiosios piktadarybės žavia „meilės“ ir flirto 
skraiste besidangstančios!

— O tu, Karote; ko, iŠ tiesų, tam vaikui nori? Rodos kar
tais ir numirti už jį galėtum. O ką jam, štai, ruošti, ką jam 
teikti pasirengei!? — Ir, nebepakeldama pasibjaurėjimo savim, 
nusisuko nuo veidrodžio užsikūkčiodama. Čia gi pamerktosios 
rožės, kaip kokia kukli paguoda, nučiupusios tinkamą momentą 
raminti, į pat akis nekalčiausiai išsišiepė ir vypso, kaip kūdikiai. 
Kaip Emilis vypsotų...

Karolę lyg kas įdiegė.
— Naste, — sucypė—- išnešk šitas rožes! Tuoj! Taip, taip! 

Nepūsk akių! Išmesk visai, kad jų nebematyčiau! Girdi!
Smulki baltąžiurstė mergaičiukė išnešė rožes skubiai ir ty

liai, kaip peliūkštė.
— Naste, — pati marširuoja po kambarį, — ir aną biustą» 

va! Beje, atidaryk langą! O kai Emilis ateis, manęs namie 
nėra. Girdi!

Nuėjo prie rūbų spintos.
— Palauk! Kai Emilis išeis, tu irgi galėsi, jei kur norėsi, 

eiti. Aš vėlai tegrįšiu.
Mergiūkštaitė ne tik dėl ponios dabar drebėjo, bet ji tūrėjo 

ir kažką pasakyti. Ir vos išmiknojo.
— Poniute, kad ponaitis išeis, pavelykit, kad liepėt išmesti, 

tas roželes nunešti Švenčiausiajai Ma-Ma:Marijėlei. Šį vakarą 
jėzuitų bažnyčioj...
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— Gerai, gerai! Nešk kur nori. — Ir išniro pro duris.
Kur eiti? Pažįstamų sutikti bijo kaip ugnies. Į kino? Bet 

ten tikrai neišvengs pažįstamų.
Nors drėgnas vėjuotas oras vėdino įkaitusią galvą, bet gat

vėmis ar užmiesčiu slankioti grėsė tas pats pavojus — užlipti 
ant pažįstamų.

Skubiai, lyg kokiu reikalu, perbėgo Alėją ir pasuko Prezi
dento gatvėn.

—Prašau, jėzuitų bažnyčioj, pasak Nastės, kas tai! *—Štai 
reikalas, jei užklupsiąs koks pažįstamas. Ir lyg pati tuo reikalu 
persiėmusį skuba.

Bažnyčioje pamaldos jau baigėsi. Prie altoriaus dar tebesi- 
draikė kodylos dūmų sruogos ir klūpojo Žilas išdžiuvęs kunigas 
šviesiuos arnotuose, kaip didelis senis angelas. - Altoriuje aukštai 
degė didelis kryžius ir į visas Šalis, kaip kokia saulė, žėrė tirštų 
ramių spindulių pliauskas. Saulės kryžiuje tik kruvinasis agonijoj 
išsiręžęs Kūnas tamsus. Kaip žmonijos gėda. Vargonai dar tebe- 
dūlino malonią ir ramią melodiją. Visa bažnyčios nuotaika, net 
ir oras, dabar jaudinančiai malonūs ir ramūs.

Karolę kažkaip tas kryžius iš karto persmarkiai paveikė. 
Negali net tiesiai į j j žiūrėti ir pajuto gyvo noro lysti kur į tam
sesnį kampą.) Bet kažką ji duotų, kad dar valandą tas kryžius 
negęstų, kad „senis angelas“ nesikeltų ir ilgai dar grotų vargo
nai. Bet vargonai nutilo sužadinę liūdesį, dingo „angelas“ ir iš
geso ir pajuodo altorius ir kryžius. Bet nenusimink, Karole! Kar
tą nubudusi žmogaus širdis ras šviesų kelią ir tamsoje. O, Štai, 
tau dar siurprizas! Tamsiuose skliautuose šviesus baltas vaizdas. 
Baltas kunigas baltoj sakykloj.

„Eikite prie manęs, kurie išvargę ir ištroškę esate, aš jus 
nuraminsiu, pagirdysiu jus!“

Štai kaip tu Jam rūpi, menkas kirmine — žmogau! Kris
taus troškimas, kad tik tu Jį nuvoktum, pasiliestum Jo Dvasios 
Kibirkštį, nes jei tai įstengsi, Jis žino, kad tu jau išganytas, iš
gydytas.

Jis žmonijos laimės šaltinis. Jis jos gyvybė. Tat „eikite 
prie manęs, kurie nuvargę ir ištroškę esate, aš jus pagirdysiu. 
Aš jus atgaivinsiu“. Tik! Tiktai!—- Eikite! Nieko daugiau. Ten 
visa gausite.“

Iš tamsiuos skliautuos baltojo vaizdo tie žodžiai Karolei 
tokie nauji švelnūs ir nežemiški. •

„Jis tavo net išdrįsimą pasirodyti Jo Akivaizdoje tavo 
menkybėje ir murzinume pavertė tau į dorybę“......... Ir visus sa
vo žodžius patvirtino Jis — mirtimi. Paskiau, ilga eilė kanki- 
mių-šventųjų krauju savo juos dar antspaudavo, tvirtino. Tik tu 
norėk, tikėk, žmogau! Tiek daug geriausių dangaus ir žemės sie-
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lų yra norėję ir nori tau laimės, žmogau! ...Tau niekada nėra per- 
vėlu. Tu niekada nesi nusidėjęs perdaug! Neš Jis, kuriam nu
mirti už tave buvo saldu — greitas yra tave atgaivinti. Tik tu ne
nusimink! Pasižiūrėk! Pilis sena ir sugriuvusi atrestauruota kokia 
lieka vėl puiki ir t virta. Ir tu, broli, sese, ko daugiau esi klai
džiojęs, tuo daugiau neišvengiamai kentėjai ir pabėgai! Jo atgai
vintas tu dar turiningesnis protingesnis liksi, kaip ta atrestauruo
ta pilis, juo senesnė juo romantiškesnė ir paslaptingesnė. ...Ir 
smuikas padarytas iš audrų užgrūdyto tyrų medžio gražesnį iš
duoda balsą.“

Karolė atsiklaupė ir priplojo galvą j šaltą koloną, „Už ką?! 
Kas mes Jam tokie, tam Kristui?! Kas mes visi-šitie ir tam ku
nigui?! Už ką jis mums savo Širdį luitais šitaip drabsto? Dėl ko 
jis čia amžį ištupėjo, džiūvo? Minioms viską, ką tik turėjo 
sudėjo!“

Ir Karolė pajuto džiaugsmo, kad jam minia nors skaitlin- 
gumu dėkinga.

Dabar, štai, jau apie 9-10 vakaro, o bažnyčia» kaip pri
kimšta. Ir ne vien diedų, bobelių, bet ir inteligentijos, studenti
jos,_ ponių. Matėsi pora ir žymesnių miesto asmenų ir puikių 
žaliūkų bernų. Pamatė net tąją šokėją iš teatro.

Štai, kame dalykas! Ji buvo teatre Karolės ir kitų dėmesį 
patraukusi. Ji buvo ten pavydėtinai rami meili ir darbšti. Štai iš 
ko ir ta ypatinga tauri jos gracija! Dabar ji ten suole sėdėjo ir 
mažytę burnikę pravėrusi maloniai spoksojo į kunigą. Plastiką, 
matyti, žavėjo ne tik kunigo žodžiai ir puikioji tarena, bet ir 
laisvi kūrybiški jo gestai.

O, kad Karolė tokiam amžiuje, kaip ta šokėja, būtų paži
nusi tokį kunigą ir bažnyčią. Kiek klaidų, kiek skausmų gal bū
tų išvengusi! Ne ta Šiandien gal būtų!

Be abejo, kunigų ir bažnyčios visada būta. Bet ar jai rū
pėję kada ateiti į bažnyčią?... Ir dabar, kažin, ar būtų į ją už
kliuvusi jei ne knyga, Emilio žodžio nuspalvinta, ir tos Emiliui 
pargąbentos rožės ir Nastė.

Iš skaisčių gerų būtybių kyla net priežastys, kurios stu
mia į išgalimą.

O, kokią laimė, kad nors dabar ji susigriebusi! Kad ji dar 
nevisai pasenusi. Dar užteks jėgų ir laiko „atsirestauruoti!“ O, 
taip!.. Jam padedant ji tikrai liks „atrestauruota“ romantiška 
pilis, ir gražiausio balso smuikas, ir iš jos, kaip ir iš Emilio, 
tetekės išganymo priežastys!

Salionėly, kur vakar Emilio belaukdama Karolė save rado, 
šiandie, tą baltą spindinti, kaip kristalas, sekmadienį, Emilis 
blaškėsi.

16



‘ / • 15 

. * , ’ f •
• ■ , ■ ’ ‘ • F ,

— Ar ponia dar negrįžo? — buvo pirmas griežtas Žodis 
Nastei. Atrodė jis atėjęs jos pasmaugti, jeigu neigiamai ji atsakytų.

— Kaip tai negrįžo!? Ji tik vėl anksti išėjo? Prašau, po
naitis, palaukti! Turės tuoj pareiti. Pusryčius sakė paruošti.

Ir jis laukė. Nenusirengė ir neprisėdo. Tik trankiai vaikš
čiojo po salioną.

Ką jis pasakysiąs jai? -
Jis dar gerai nežinąs. Tas pareis nuo to, kokia ir iš kur 

ji gryš. Jis tenori matyti ją ir išsiaiškinti. Jis nebijos įsitikinti 
net tuo, jei ji juo pasijuokė. Juk jam, pagaliau, reikia save tvar
kyti. Jis turįs juk dirbti, pagaliau! Kur ji yra, kur vakar buvo? 
Kodėl jį pasikvietusi išėjo? Ir kodėl jis dėl to taip iškriko?

Tokie ir panašūs klausimai, abejonės ir įtarimai ir neaiškus 
bet stiprus pavydas raižė jauną Širdį ir galvą, pirmą kartą tokių 
minčių paliestą, žadindami ir iškeldami snūduriavusį jame vyro 
ryžtingumą ir drąsą.

Staiga girgštelėjo durys.
Karolė ant slenksčio sustojo nustebusi.
Ji kailiniuota, kaip rusva meška. Sniego akutės šypsosi iš 

kailinės kepuraitės plaukų, bet kvapą ji skleidžia birželio rožių. 
Iš po kailinės apykaklės matosi tik lūpos stambios ir švelniai su
dėtos, seniau, matyt, išdidžiai žydėjusios, nežymiai padažytos. 
Akys didelės ir vaiskios, melsvais šešėliais susupstytos, kaip pa- 
raisty sužydusių gludučių liūdnas vandeny atsispindėjimas, dabar 
sužėravo sublizguriavo malone ir juoku.

— Aš tavęs dairiaus bažnyčioj. Tiesa, sakė, buvai vakar. 
Atleisk, kad išėjau. Seniai bebuvau išpažinties buvus, o nuodė
mių daug turėjau. Pamaniau, kad nepyksi, ir išėjau. Tad atleisk!

Ką begalėjo pasakyti Emilis? Jis tekartojo sau: „Iš kur tau, 
durniau, galėjo ateiti mintis, kad ji su tavim flirtuos, kad ji gle- 
beščiuosis be prasmės su vyru. Na, kaip ir maniau, ji stebuklin
ga, nepaprasta!“ Ir jam labai gera pasidarė, kad ji nepaprasta, 
kad kilni. Kad tik jis sublūdijęs. Uch, kokia gėda būtų, jei ji tą 
praūžusią audrą ir pagundas sužinotų!
— AŠ, aš, panele, pamaniau, gal kokį reikalą turit, kad lie

pėt vakar ateiti. Kai vakar neradau, maniau, šiandien užeisiu.
— Taip, tiesa! Norėjau pašnekėti. Bet kol kas, prašau nu

sirengti!
Paskiau jiedu valgė. Karolė daug ir gražių dalykų šnekėjo.
Koks platus ir nepaprastas esąs pasaulis, koks didelis ir 

puikus žmogaus gyvenimas galįs būti! O juoba Emilio. To užsi
spyrusio idealaus gražuolio jaunikaičio. Jis baigiąs juk jau stu
dijas. Taip, ir ji pasistengsianti, kad jis gautų paramą pasigilinti, 
subręsti užsieniuose. Jos vienas gerbėjas bankininkas skiriąs sti-
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M. Krupavičius

Civilinės sutuoktuvės
r ■

(Tęsinys iš 1932 m. 12 nr.)

Tiesa, kai kurios tikybos atsisakė nuo to aukšto moterys
tės tikslo, tiesa kad Liuteris pasakė: kad „moterystė yra ci
vilinis dalykas“, bet Katalikų Bažnyčia iš esmės kitokią užėmė 
poziciją. Jos mokslu, krikščioniškoji moterystė yra sakramentas, 
ir kaipo to kis priklauso išimtinai vidaus Bažnyčios reikalams. 
Moterystės srity v i e n t i k B a ž n y £ i a. turi įstatymų leidimo, teis
minės ir vykdomosios galios. Ką pasakytų valstybė, jei bet kuri 
kita valstybė įsimaišytų į jos vidaus reikalus, į jos politinę nepri
klausomybę? Kiek diplomatinių notų su protestais būtų jai pa
siųsta, koks pasipiktinimas būtų reiškiamas visokių politinių 
atspalvių laikraščiuose! Ar toks faktas nėra paprastai casus 
belli — karo priežastis tarp tų valstybių? Bažnyčia savo reli
ginėj srity, kuriai priklauso ir jos valdinių moterystės sutartis 
kartu su sakramentu, Dievo įstatymais yra suverene, nepriklau
soma nuo bet kurios kitos valdžios. Dėl to ir Pijus XI savo 
enciklikoj C a s t i C o n n u b i i sako: „Ne žmonių, bet paties gam
tos Kūrėjo, Dievo, ir gamtos atnaujintojo Kristaus, mūsų Vieš
paties, moterystė buvo aprūpinta savo įstatymais, patvirtinta, iš
aukštinta; todėl tie įstatymai niekame negali pareiti nuo žmonių 
norų nei nuo kokio pačių susituokusių susitarimo. Toks yra 
Šventojo Rašto mokslas, tokia yra nuolatinės visuotinės Bažny
čios tradicija, toks yra iškilmingas apibrėžimas Tridento santa- 
rybos, kuri imdama žodžius iš Šventojo Rašto moko ir tvirtina, 

pendijų. Taip, ji galėsianti pakreipti bankininko simpatiją ir dė
mesį į Emilį. Emilis esąs to vertas.

„Na, tai ar ji paprasta, ar nestebuklinga!“-—kartojo sa
vy džiaugsmo apglušintas Emilis.

„Ji net slaptuosius žmogaus troškimus žino ir dar kursto 
viltimi nuskaidrindama!“

Atėjo kitos naujos ir geresnės ir blogesnės dienos, bet ta 
diena, kada jiedu katras savaip dėkojo už ją Dievui ir smerkė 
nuodėmes, liko priežastimi sekančių turiningųjų gerųjų gyvenimo 
dienų.
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kad amžina moterystes neardomybė, jos vienybė ir. jos tvirtybė pa
reina nuo Dievo, jos J kūrėjo“1). Ir tas nesulaužomas Dievo įs
tatymas, patvirtintas Kristaus įstatymas, jokio žmonių dekreto, 
jokio tautų edikto, jokių įstatimdavių valia negali būti susilpnin
tas3). į Dievo nustatytą moterystės tvarką valstybė negali kištis, 
nes „šeima yra šventesnė už valstybę“3). Katalikams iš to seka 
pareiga: „Visame, kas liečia moterystę, be svyravimų laikytis 
Dievo įsakymų“4). O tačiau valstybė—prigimtiespadaras, kurios 
aukščiausias tikslas — garantuoti žmonėms šios žemės laimę ir 
gerovę, smurtu braujasi į viršgamtinę sritį, į vi
daus Bažnyčios sritį, pagrobia vieną brangiausią jos tur- 
tyną, atima tai, kas yra jos esimo pagrindas ir viena būtinųjų 
sąlygų, moterystės- sakramentą atima, Ar viso to akivaizdoje 
katalikai gali tylėti neprotestuodami? Juk Bažnyčia iš moterys
tės srities seniai jau yra atidavusi valstybei tai, kas jai priklauso, 
Atidavė jai grynai civilines moterystės pasėkas, kaip turtų, pa
vardžių, paveldėjimo ir kitus tolygius reikalus. Ar tad Bažnyčia 
neturi teisės reikalauti iš valstybės palikti jai visa tai, kas liečia 

-tikybiniai-dorovinę moterystės sritį, jos sakramentalumą, t y. pa
ties moterystės ryšio? To, kad kuriant moterystę esant privalo
moms civilinėms sutuoktuvėms toleruojama bažnytinės, tikybinės 
apeigos, ar esant fakultatyvinėms civilinėms sutuoktuvėms leidžia
ma sužadėtiniams pasirinkti bažnyčia ar valdžios įstaiga, Bažny
čiai nepakanka. Valstybė neturi teisės tiktai toleruoti, ar kilną- 
širdžiai sužadėtinių valiai palikti tai, kas Katalikų Bažnyčiai tei
sėtai priklauso, kas yra jos sritis Dievo ir prigimtosios teisės 
nustatymu. Tikras prigimtojo proto ir Apreiškimo šviesoj su
prastas valstybės su Bažnyčia santykis reikalauja harmoningo šių 
dviejų visuomenių bendradarbiavimo, reikalauja, kad valstybė, jei 
ne pozityviniai, teikdama jai pagalbos ir globos, tai bent nega
tyviniai, nekliudydama, padėtų Bažnyčiai atlikti jos kilniąją Die
viškąją pasiuntinybę.

Tokiam Bažnyčios su valstybe bendradarbiavimui Pijus XI 
enciklikos C a s t i C o n n u b i i gale skiria gana daug vietos. 
„Apsaugoti moralinei tvarkai, rašo jis ten, negana griebtis išori
nių jėgų ir bausmių, kuriomis disponuoja valstybė, nei žmonėms 
parodyti dorybės gražumą ir būtinumą, o r e i k i a...p r i t r a u kti 
p r i e to dar b o r e 1 i g i n ę v a i d ž i ą, kuri paskleidžia protuose 
tiesos šviesą, kuri veda valią ir kuri turi galios sustiprinti žmo
gaus trapumą dieviškosios malonės pagalba. Vienintelė gi reli
ginė valdžia tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsteigtoji Bažny-

T) Tiesos Kelias, 1921 m. 3 Nr. 27-8 pusi.
2) Ten pat 68 pusi.
3) Ten pat 58 pusi.

i 4) Ten pat 81 pusi
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Čia. Štai kodėl mes gyvai raginame Viešpatyje visus, kurie yra 
civilinės galios nešiotojai, užmegsti ir palaikyti sutartinus ir drau
giškus santykius su Kristaus Bažnyčia. Tokiu būdu, sujungda
mos savo pastangas ir uolumą, dvi Galybės pašalins milžiniškas 
nelaimes, kurios papročių pakrikimu, atakuojamos moterystę ir 
šeimą, grąsina Bažnyčiai ir visuomenei.

„Valstybės įstatymai gali labai daug padėti Bažnyčiai šiame 
svarbiame uždavinyje, jeigu tik savo nuostatuose jie skaitosi su 
tuo, ką Dieviškasis ir bažnytinis įstatymas yra nustatęs ir jei 
baudžia tuos, kurie tam nusižengia...

„Iš tokios sąjungos su Bažnyčia tikriausiai nekils nei valsty
bės teisėms nei jos integralumui jokio pavojaus ar sumažėjimo; 
visokis nepasitikėjimas, visokia baimė šiuo atžvilgiu yra tušti ir 
be pagrindo dalykai. ..

„Dvi suvereninės Galybės gali, be jokios skriaudos savo 
teisėms ir savo respektyviems suverenumams, susi artinti ir susi
jungti abipusiame sutarime ir draugiškoje sąjungoje bendram 
abiejų labui; abi Galybės taip pat gali sujungti savo atsakomybes 
moterystės reikale ir tokiu būdu pašalinti nuo krikščioniškų židi
nių pragaištingus pavojus ir net artimą sugriuvimą"1).

Civilinės sutuoktuvės dar įžeidžia ir silpnina Bažnyčią i m- 
damos savo globon ir paremda mos surevoliu- 
cintus ir nedrausmingus-jos visuomenės gaiva
lus. Ką pasakytų valstybė, jei bet kuri kita valstybė remtų jos 
pilečių tarpe esamus komunistus, anarchistus, bolševikus ir kitus 
revoliucionierius, norinčius sugriauti esamą tvarką; jei ji ragintų 
neklausyti savo valstybės įstatymų ir persekiojamiems už tai 
teiktų savo globos? Ar ji nepanaudotų visų turimų priemonių 
tam blogiui užkirsti kelią? O juk valstybė savo civilinėmis su
tuoktuvėmis privalomomis, fakultatyvinėmis ar iš reikalo, pare
mia, palaiko ir apdovanoja tuos Katalikų Bažnyčios narius, ku
rie kelia maištą prieš Bažnyčios įstatymus, juos niekina ir sten
giasi apeiti. Tiesa, kad Bažnyčia, kaipo teisiniai—tobula organi
zacija, savo įsteigėjo valia turi teisę bausti neklausančius jos tei
sių ir turi savo dispozicijoj įvairių bausmių, bet valstybė imdama 
savo globon tuos, kurie pamina Bažnyčios įstatymus, tų bausmių 
aštrumą atšipina. Tokiu būdu valstybė savo civilinių sutuoktu
vių institucija, palikdama visuomet atvirą langelį visiems bažnyti
nėms moterystės teisėms nusikaltėliams pralysti, palaiko nuolatos 
Bažnyčioje pasipriešinimo, neklusnumo ir nedrausmingumo dva
sią, tuo būdu silpnindama jos drausmę ir ardydama tvarką.

Civilinių sutuoktuvių institucija dar ir kitu būdu paraližuoja 
bažnytinę drausmę, būtent jos lygio p a ž e nf i n i m u. Doro-

') Minėto Tiesos Kelio nr. 89, 90-1 pusi. Pabraukta mano.
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viniąi žemesniųjų vienetų charakteringas bruožas—patraukti, kiek 
tai yra jų galioje, iš tobulumo aukštybių doroviniai aukštesnius 
vienetus į savąjį lygį. Tai ne tik fizinių, bet ir moralinių asmenų 
savybė. Tą apraišką galima patikrinti ir santykiuos valstybės su 
Bažnyčia moterystės srity. Valstybė, negalėdama pasiekti bažny
tinių moterystės įstatymų tobulumo aukštumos, stengiasi savo 
civiliniais įstatymais nutraukti juos nuo to piedestalo ir sulyginti 
su savaisiais. Kad taip yra nesunku įsitikinti. Sulyginkime tik 
civilinių įstatymų nustatytas moterystės kliūtis su bažnytinėmis 
kliūtimis. Valstybiniai įstatymai pašalina ir susiaurina kaikurias 
bažnytines kliūtis, pav.: atmeta antro ir trečio laipsnio šalutinės 
linijosgiminystės kliūtį^ tikėjimo skirtingumo kliūtį, šventimų, 
aukštesnių iškilmingų įžadų kliūtis ir tt1). Gal Bažnyčia, staty
dama tas kliūtis, perdaug yra suvaržiusi žmonių laisvę? Bažny
tinės moterystės kliūtys tai Bažnyčios keliolikos amžių patirties 
ir gilaus žmogaus prigimties pažinimo vaisius. Bažnyčia gali kai 
kurių kliūčių atsižadėti; ji moka prisitaikyti prie laiko dvasios ir 
reikalų; tai įrodo naujasis kanoniškosios teisės kodeksas, kuria
me ne vieną šioj srity matome modifikaciją ir sušvelninimą. Bet 
"nepažįsta dalyko tas, kuris mano, kad Bažnyčia savo nusileidimu 
moterystės kliūčių srity nueis taip toli, kaip civiliniai įstatymai. Vie
nos moterystės kliūtys yra kilusios iš pozityvinių Dievo ir pri
gimties teisių; jos tad nieku gyvu negali būti panaikintos, nes 
žemesnysis įstatymų leidėjas (žmogus) negali panaikinti aukštes
niojo įstatymų leidėjo (Dievo) paskelbtųjų teisių. Kitų šaltinis yra 
bažnytinė teisė ir, absoliutiniai kalbant, Bažnyčia jas galėtų pa
naikinti. Praktikoje tačiau to nepadarys, nes teisingu H o 1- 
Iwecko pasakymu „jos dalinai taip glaudžiai sujungtos su mo
terystės esme ir tikslu, kad Bažnyčia bendrai čia nieko* negali 
pakeisti; arba taip kategoringai jų reikalauja moterystės pastovu
mas ir saugumas, šeimų ir jų bendravimo padorumas, sielų iš
ganymas ir kiti gyvastingi Bažnyčios reikalai, kad ji visuomet jas 
turės palaikyti ir daugių daugiausia išimtinais atsitikimais ir ypa
tingomis sąlygomis gali nuo jų dispensuoti“2). Nes Bažnyčios 
valdžia nėra absoliutinė ,ir neaprėžta. Ji savo valdžią gavo iš 
Kristaus „Bažnyčiai statyti“ ir „sieloms išganyti“, o kadangi 
visų bažnytinių kliūčių pašalinimas „Bažnyčią griautų“ ir „sielas 
žudytų“, tad Bažnyčia jas turi pälaikyti. Paimkime giminystės 
kliūtį, kurią Bažnyčia nutęsia ligi šalutinės linijos antro ir trečio 
laipsnio, o valstybė tik pirmuoju laipsniu tenkinasi. Bažnyčia 
tai darydama vaduojasi kilniausiais ir teisingiausiais motyvais.

1) Dr. H. Freund. Das Zivilrecht Sowjetrussland. Berlin. 1924 m 
27 p. ri vokiečių ir prancūzų civiliniai-kodeksai.

2) Hollweck. Op. eil. 73 n.
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Galimybė lengvai-tuoktis artimiems giminėms būtų pavojinga do
rovei. Be to, patirtis rodo, kad tokios moterystės turį labai pra
gaištingų pasėkų vaikams. Tokių šeimų vaikai bendrai gema li
guisti, neurastenikai, silpnapročiai ir t.t. Pagaliau ne be reikšmės 
čia ir socialinis motyvas. Tuokdamiesi svetimieji žmonės jungia 
įvairias šeimas, tos šeimos tuo būdu plečiasi, didėja; o daugelis 
šeimų sujungtų glaudesniais ryšiais sudaro stipresnį visuomenei 
ir valstybei pagrindą. Tad iš to vieno pavyzdžio jau pakanka
mai aiškiai matyti, kam daugiau rūpi žmonių dorovė, fizinis ir 
dvasinis stiprumas ir atsparumas, visuomenės gerovė—Bažnyčiai 
ar valstybei.

Bet Bažnyčia nenaikindama tos ar kitos kliūties gali nuo 
jos dispensuot? Tai tiesa. Bet kokioj sunkioj ir nemalonioj bū
senoj dažnai atsiduria Bažnyčia duodama dispensas, ypatingai, 
kai reikia dispensuoti nuo kliūties, turinčios jai didelės reikšmės 
o Čia tikintieji stato ją jau įvykusio fakto, jau sukurtos moterys
tės akivaizdoje, pav. kai reikia dispensuoti nuo kunigiškų šven
timų kliūties, vienuoliškų įžadų ir kitų tolygių. Yra faktas, kad 
Bažnyčia, sekdama Geruoju Ganytoju, trokšta kiekvieną sielą 
gelbėti, ir kiekvienai jų ji pasiryžusi padaryti visa, ką tik ji gali, 
bet ir čia yra jos nuolaidumui ribos. Asmens išganymo galima 
atsižiūrėti tik tuomet, jei tai nekenkia visuomenės gerovei. Daž
nai ne vienai sielai Bažnyčia negali padėti savo dispensomis tik 
dėl to, kad tai sudarytų rimtų pavojų kitų žmonių daugybei. Ta: 
čiau, kai daugelis sielų atsiduria pražūties pavojui, Bažnyčia, ne
paisydama visų sunkumų ir rimtų priežasčių, stengiasi savo dis
pensomis joms suteikti pagalbos. Taip pav. popiežius J u I i u s III 
penkioliktam , amžiuj atsiskyrus Anglijai nuo Bažnyčios, ir Pijus 
VIII po prancūzų revoliucijos suteikė dispensos nuo celibato su
situokusiems kunigams, žinoma, kartu uždrausdamas jiems eiti 
kunigiškas pareigas. Bet dispensa daroma įstatymui žaizda, o 
dažnai duodama dispensa yra ne tik atleidimas nuo įstatymo, bet 
ir jo susilpninimas. Dėl dažnų dispensų bažnytinė teisė nustoja 
buvusi nepalaužiama teisinė norma, nustoja savo normalinės jė
gos. Kiekvienas žinodamas, kad lengvai galima gauti dispensa 
nebebijo su įstatymu ( sueiti į konfliktą.

Tų faktų Šviesoj lengvai galima suprasti, kokią didelę skriaudą 
daro valstybė Bažnyciui įvesdama civilines sutuoktuves. Ji griauja 
žmonėse jų idėją apie kilnų ir aukštą moterystės pašaukimą ir 
tikslą ir iš lengvo žemina jos dorovinį lygį. Ji sudaro sąlygas, 
kurių Bažnyčia yra verčiama masiniai teikti dispensas, kurių duo
davo pirmiau tik išimtinais atsitikimais ar visai neduodavo ir 
tuomi griauja ir paraližuoja jos drausmę. Civilinės sutuoktuvės 
yra nuolatinis pasikėsinimas susilpninti ir numušti bažnyčios mo
terystės įstatymų įtaką ir meilę.
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Dėlto drąsiai galima sutikti su Šiuo V e r i n g o pasakymu: 
„Kur tik įvedamos civilinės sutuoktuvės visur, kaip jų pasėka, 
atsiranda nedraugingumas bei neapykanta Bažnyčios atžvilgiu ir 
kruvinas jos persekiojimas“1).

; . > III. . •• . ■ -

Katalikai ir civilinės sutuoktuvės
Kaip vertina civilines sutuoktuves katalikai? Jie jų kitaip 

negali vertinti, kaip kad Katalikų Bažnyčia jas vertina. O Baž
nyčia yra daug kartų jų reikalu pasisakiusi. Pijus IX savo 
1860 m. gruodžio mėn. 17 d, M u 11 i s g r a v i b u s q u e kalboj 
civilines sutuoktuves vadina „teisėtu k o n k u b i n a tu galutinai 
sielų pražūčiai“2). Tas pats popiežius 1852 m. rūgs, m, 27 d. 
kalboj sako: „Moterystė tikrai yra vienas iš septynių evąngeliško- 
sios teisės sakramentų ir dėl to bet kuris kitas krikščionio vyro 
su moterimi susijungimas net civilinių įstatymų nustatyta tvarka, 
jeigu jis nėra sakramentalinis, yra nė kas kita, kaip tiek daug Baž
nyčios pasmerktas š 1 y k š t u s ir priešingas konkubi
natas3). Pi j u s I X savo Syl ta t u s e pasakė šią nuomonę: 
„Krikščionys gali tikrai susituokti grynai civiline sutartimi; netiesa 
yra, kad krikščionių moterystės sutartis yra visuomet -sakramen
tas arba, kad nėra sutartis, jei išskiriama sakramentas“4). Pijus 
XI savo enciklikoje C a s t i C o n n u b i i apie civilines sutuoktu
ves ir kitas moderniškas reformas moterystės srity taip rašo: 
„Kai kurie yra įsivaizdavę naujų santuokos rūšių, pritaikytų, pa
sak jų, dabartinėms žmonių ir laikų sąlygoms... ir nori ir rei
kalauja kad šitos biaurybės būtų įstatymais pašvęstos, arba, 
kad jos būtų bent pateisintos viešais žmonių papročiais ir insti
tucijomis. Jie, rodos, net neįtaria, kad panašūs dalykai neturi 
savyje tikrai nieko tos moderniškos kultūros, kuria jie taip di
džiuojas, bet kad tai yra šlykštūs puvėsiai, kurie be jo
kio abejojimo p a ž e m ins pačias civilizuotas tautas iki 
kaikurių laukinių tautelių barbariškų papročių.. ,“5) „Jie 
labiausiai teigia šį dalyką: kad pats civilinis aktas turi būti laiko
mas tikra santuokine sandora (ką jie vadina civilinėmis sutuoktu
vėmis) . .. Tą .kas liečia kiekvienos santuokos religinį Charakter 
ir ypač krikščioniškosios moterystės ir sakramento Charakter
_____________________ 1________________________ h

?) Archiv für kąth. Kirchenrecht. XXIX tomas, 152 str.
2) Gasparo. Cod. iur. can. fontes. H tomas 939 pusi.
3) Pijaus IX—laiškas A d Apostolicae 1851 m. rugp. m. 22 d., 

laiškas L a L ė t tėra 1852 m. rūgs. 9 d.; kalba Accibissimum 1852 m. rūgs. 27 d;
4) Pijaus IX Syl latus ęrror u m.
8) Minėto T i e s o s K e 1 i o nr. 49-50 pusi.
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Leono XIII enciklika, kurią esame dažnai minėję ir kurią jau 
esam įsakmiai padarę savo, yra plačiau palietusi ir rimtai moty
vavusi; todėl mes siunčiame prie jos ir dabar iš jos paimame tik 
kelis davinius“ *). Iš tos garsiosios ir reikšmingos Leon o XII1 enci
klikos A r e an u m d iv i n a e sa p i e ntiae, paskelbtos 1880 m. 
vasario mėn. 10 d. Pi j u s XI savo kalbamo] enciklikoj paduoda šias 
ištraukas civilinėms vestuvėms įvertinti: „Pačioje natūralioje mo
terystėje yra kažkas švento ir religinio, „ne atsitiktinio, bet įgimto, 
ne gauto iš žmonių, bet pačios gamtos įdėto\ nes ta moterystė 
„turi Dievą kūrėju ir nuo pat pradžios buvo kaip Dievo Žodžio 
įkūnijimo atvaizdas“2). Šventas moterystės pobūdis, kuris yra 
glaužiai susijęs su religijos ir šventų dalykų tvarka, kyla iš .tik
rųjų iš Dievo. . . Dar viena orumo priežastis prisideda, kilusi 
iš Sakramento, kuris padaro krikščionių moterystę daug kilnesnę 
ir kuris ją iškelia į tokį aukštą pranašumą, kad ji pasirodė Apaš
talui „didele paslaptimi“, visų gerbiama“3). Kad civilinės sutuok
tuvės yra priešingos katalikų mokslui paskutiniais laikais rašė 
savo oficialiuose dokumentuose visa eilė popiežių. Be dabar 
čia paminėtų popiežių priminsime šiuos: Pi jus VI 1793 m., Pi
jus VII 1809 ir 1817 m., Pijus VIII 1829 m., Grigalius XVI 
1832 m. ir pagaliau pasaulinis svarbus tuo klausimu aktas jau 
minėta Pijaus XI enciklika C asti Connub i i. Visų šitų po
piežiškų aktų viena pagrindinė mintis: katalikai grynai 
civiline sutartimi n o r m a 1 i nė s e sąl y g o s e nega
li sukurti teisėtos ir ti k r os m o terystės; kata
likų moterystės .sutartis-visuomet yra sakra
mentas; nėra s u ta rti es j e i i š jos pašai i n tas 
s akram e ntas, ki ta i p tariant, civinėssutuoktu- 
vėSj kurios i šs ki r i a s akram e ntą nesu kuria mo
te r y s t ė s.

Kanoniškosios tiesos kodeksas apie civilines sutuoktuves 
kalba tik beveik pripuolamai. Jis jas gvilneda šaltu grynai juri
diniu tonu, bet kategoringai atmeta. Kalbamojo kodekso mokslą 
galima trumpai sutraukti į šiuos dėsnius. Visi, kurie yra 1099

9 Ten pat 63-4 pusi.
2) Minėto Tiesos Kelio nr. 64-5 pusi.
8) 1 0 9 9 c a n. 1 s t r. Turi laikytis aukščiau išleistos formos: 

1) Visi, kurie yra Katalikų Bažnyčioj krikštyti ir Jon atvirtę iš erezės ar 
atskalos, nors taip šie, taip anie paskui nuo jos atkrito, kai eina*vienas 
su kitu moterystėn; 2) Tie, apie kuriuos aukščiau (buvo kalbėta M. K.) 
jeigu eitų moterystėn su nekatalikais, pakrikštytaisiais ar nekrikštytaisiais 
net gavę dispęnsą nuo mišrios tikybos ar kulto skirtumo kliūties; 3) Rytų 
Apięgų asmens, jeigu tuoktųsi su Lotyniškų Apiegų asmemenims, kuriuos 
saisto ta forma. Teksto vertimas paimtas iš: Dr. Malakauskas M o t e r ys 
lės teisės. II tomas. Kaunas, 1926 m. 141-2 pusi.
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can. 1 str.1) įpareigoti laikytis įsakytos 1094 can.2) bažnytinių su- 
tuokiuvių formos, jei tuokiasi civiline tvarka, apleisdami minėtą 
formą, ne tik sunkiai nusideda, bet ir jokios Dievo, Bažnyčios ir 
sąžinės atžvilgiu teisėtos moterystės nesukuria. Bažnyčia negali 
pripažinti civilinių sutuoktuvių menama moteryste (matrimonium 
pulativum), nes teisinis prileidimas (prae sumptio Juris) kalba už 
jos neteisėtumą. Ir kol jos teisėtumas nebus teisėto, teismo įro
dytas ir pripažintas, tol bažnyčiai ji nebus moterystė ir neturės 
jokių menamos moterystės pasėkų. Lygiai tokių sutuoktuvių ne
galima laikyti susižadėtuvėmis, ypatingai nuo to laiko, kai joms 
yra nustatyta viešoji sudarymo forma.

Tie, kuriems nėra privalu laikytis bažnytinės formos2) civi
liniai tuokiasi teisėtai, jei turi intenciją sukurti tikrą, teisėtą mo
terystė ir jei nėra toms sutuoktuvėms betkurios kanoniškos su
ariančios kliūties; jeL^ atlikti tiktai grynai civilinę
ceremoniją, moterystė yra neteisėta. Dėl to, kad \pats civilinės 
formos išlaikymas dar neliudija civilinių sutuoktuvių teisėtumo, 
bet visuomet reikia žiūrėti, ar buvo duotas moterystei sutikimas.

Tais atvejais, kai bažnytinė forma katalikams moterystės su
tarties teisėtumui nėra būtinai reikalinga, civilinės sutuoktuvės 
principe yra neleistinos. Jos yra neleistinos dėl šių motyvų: 
iš re i k ai o a b sol iuti n ės civilinės sutuoktuvės visuomet ku
riamos su aiškiu kanoniškosios, o dažnai ir Dievo teisės panie
kinimu; veikiant fakultatyvinių civilinių sutuoktuvių įstaty-

1) 1094 can, „Tik tos moterystės yra teisėtos, kurios yra kuriamos 
klebono vietos ordinaro (vyskupo M. K.), arba bet kurio jųdviejų įgalioto 
kunigo akivaizdoje bent prie dviejų liudytojų tam tikromis kanonų nusta
tytomis taisyklėmis, apie kurias yra kalbama Žemiau ir prisilaikoma išim
čių apie kurias (kalba M. K.), 1908, 1909 can.“

2) 1098 can. „Jei dėl didelės negerovės nebūtų galima turėt ar pa
siekt klebono ar vitos ordinaro (vyskupo M. K ) arba įgalioto kunigo, ku
rie jungia (tuokia M. K.) 1095 ir 1096 norma tai: 1) Mirties pavojui mo
terystė yra tikra ir leistina sueita vien prie liudytojų, ir net nesant mirties ( 
pavojaus, by tik protingai būtų numatoma, kad tokia.būklė tęsis mėnesį; 
2) Abejais atvejais, jeigu lengvai būtų gaunamas kunigas, reikia jis par
vežti, kad kartu su liudytojais dalyvaitų jungtuvėse, nors jungtuvės bus 
tikros, susituokiant vien prie liudytojų“. 1099 can. 2 str. „Neliečiąnt 1 str.
1 nr. įsakymo nekatalikams, pakrikštytiems ir nekrikštytiems, kai tuokiasi 
su vienas kitu, niekur nėra priedermės laikytis katalikų jungtuvių formos, 
taip pat, jeigu kas yra gimęs ir nekatalikų, nors butų pakrikštytas Katalikų 
Bažnyčioj, bet nuo mažens užaugs ėrezėj ar atskaloj, ar nekrikščionybėj, 
ar be jokios tikybos, kai tuokiasi su nekatalikų“. Paskutinių dviejų kanonų 
vertimą pasiėmiau iš Dr. p. Malakausko, Moterystės teisės. O p. 
cit. 138 ir 143 p. Šios knygos autorius žodį vali dus verčia tikras, aš 
gi verčiu teisėtas; nors vienas ir kitas vertimas neperduoda visai tiksliai’žo
džio vali du s prasmės, bet aš manau, kad teisėtas pilniau jį perduoda 
ne gu tikras.
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mui, valstybė neverčia katalikų tuoktis valdiškoj įstaigoj, tad ir 
jokios prievartos ir būtinumo nėra tai daryti; be to šios rūšies 
sutuoktuvės visuomet įžeidžia kanoniškąją teisę, kuri aiškiai įsako 
pačią moterystę kurti bažnyčioj, o ne bet kokias papildo
mas apieigas. Gi privalomosios civilinės sutuoktuvės ar kuria
mos, prieš bažnytines sutuoktuves, ar po jų Bažnyčios yra tole
ruojamos. Jas bažnyčia toleruoja dėl to, nes nori; kad būtų iš
vengtos didesnės blogybės ir įgytos civilinės moterystės pasėkos. 
Tačiau ji aiškiai moko tikinčiuosius, kad jos turi būti kuriamos 
civilinio valdininko kaipo tokio akivaizdoje, o ne akatalikiškomis 
apiegomis kitokios tikybos atstovo akivaizdoje, ir kad kuriantieji 
moterystę asmens turi turėti intenciją vien tik valstybės įstatymų 
nustatytą formalumą atlikti, kuris Dievui ir sąžinei neturi jokios 
reikšmės, o ne intenciją sukurti moterystę“1).

Tiems gi, kuriems yra privalu laikytis bažnytinės sutuoktu
vių formos, civilinės sutuoktuvės nėra jokia m o t e r y s t ė, 
dar daugiau, civiline tvarka sukurta moterystė yra legal i n i s 
i r v i e š a s k o n k u b i n a t a s. Tad civilinės sutuoktuvės ne 
tik kaipo neteisėta moterystė, bet ir kaipo konkubinatas, jei yra 
viešas arba notarinis sudaro v i e š o pa d o r u m o kliūtį2), ir 
be to, kaipo pastangos sukurti moterystę sujungtą su svetimote
ryste, tuo metu kai tęsiasi teisėtoji moterystė, t. y, teisėtas mo
terystės ryšys nėra nutrauktas, sudaro dar ir nusikaltimo kliūtį3). 
Katalikai, kurie gyvena moterystės santykiuose tik civilinių su
tuoktuvių pagrindu, laikomi faktiškai garbės nustojusiais (infa
mes)4), ir dėl to jie negali būti prileidžiami prie bažnytinių teisi
nių aktų5), ir nustoja katalikiškojo palaidojimo‘teisės6).

Jokis katalikas neturi teisės prašyti pasaulinio, civilinio teis
mo teisėtai sukurtą bažnytinę moterystę išskirti, jei prieš tai tei
sėtas bažnytinis teismas nėra tos moterystės pripažinęs neteisėta. 
To negalima daryti net tuomet, kai iešką to išskyrimo nemanytų 
antru kartu tuoktis ar tik norėtų bet kurios medžiaginės naudos 
pasiekti. Teisėjas katalikas lygiai negali principe teisėtai sutuok
tos bažnytinės moterystės išskyrimo bylas spręsti, nors ir aiškiai 
pabrėžtų, kad savo sprendimu jis liečia tik jos civilinę pusę, ar 
grynai teisines civilines pasėkas, o ne patį moterystės ryšį. Juo

1) Wernz-Vidal. Jus canonicum. V tomas. Jus matrimoniale. Ro- 
mae. 1925 m. 687—691 pusi.

2) Cod. iur. can. 1078 can.
3) Cod. iur. can. 1075 kan. 1 str.
4) Cod. iur. can. 2293 can. 3 str.
5) 2294 can. 2 str. ir 2357 can. 2 štr. Kas yra bažnytiniai teisiniai 

aktai sako 2256 can. 2 str. prie jų priklauso: būti Krikšto ir_ sutvirtinimo
v sakramento tėvais; dalyvauti bažnytinių rinkimų balsavime, būti bažnytinių 

turtų administratorium ir t. t.
6) Code* iuris canonici 1240 can. 1 str. 6 nr,
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labiau negali katalikai advokatai imti katalikiškos moterystės iš
skyrime bylų vesti.

Tad katalikų Bažnyčios mokslas civilinių sutuoktuvių klau
simu — aiškus ir kategoringas. Kokios tad iš to seka pareigos 
kunigijai ir pasauliečiams? Pareigas kunigijai nurodo mūsų Šven
tasai Tėvas P i j u s XI enciklikoj C a s t i C o n n u b i i. „Mes 
norime, Garbingieji Broliai, kad visos šios mintys, ties kuriomis 
Mes, Mūsų ganytojiško rūpestingumo sujaudinti, tik ką apsisto
jome, būtų plačiai paskleistos, sutartinai su krikščioniškąja išmin
timi, visų jūsų rūpesniui tiesioginiai įtikėtų Mūsų brangių vaikų, 
visos be išimties didžiosios Kristaus šeimos narių tarpe; kad jos 
jiems būtų išaiškintos taip, kad visi puikiausia pažintų tikrąją mo
terystės doktriną, kad jie rūpestingai apsidraustų nuo pavojų, 
kuriuos rengia paklydimų skelbėjai ir ypatingai, kad „pasaulie
tiškas nedorybes ir geismus, jie šiame amžyje gyventų kukliai, 
teisingai, dievobaimingai, palaimintos vilties ir Didžiojo Dievo 
bei mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus garbingo atėjimo lūku
riavime“.1) .

Kas tad darytina? Kunigija atsidėjusi aiškiai, suprantamai ir 
įtikinamai turi visur — katechizacijos metu, pamoksluose ir pri
vatiniuose pasikalbėjimuose įrodinėti, kad: civilinės sutuoktuvės 
nėra reikalingos, kad jų nei gyvenimas, nei realūs žmonių intere
sai nereikalauja, kad civilinės sutuoktuvės savo liūdnomis pasė
komis yra labai kenksmingos ir religijai, ir valstybės šeimai ir 
paskiriems asmenims, ypač moterims ir vaikams, kad civilinės 
sutuoktuvės yra netikros, neteisėtos Dievui ir sąžinei bei bažny
čiai, kad jos nėra jokia moterystė, bet konkubinatas; kad kata
likiškoji moterystė yra sakramentas, dėl to yra. nesuardoma ir 
priklauso Bažnyčiai ir jos įstatymams, kad katalikiškos moterys
tės bylos priklauso tik Bažnyčios nustatytiems teismams ir kt. Ku
nigija šia kryptimi savo akciją turi išplėsti taip ir tokiomis prie
monėmis, kad kaip nori P i j u s XI, visas Katalikų Bažnyčios 
mokslas būtų paskleistas „v i s o s be išimties didžiosios Kristaus 
šeimos tarpe, kad vi s i puik i a u s i a i pažintų tikrąją moterys
tės doktriną.“

Kurios gi yra pasauliečių šiame šventame darbe pareigos 
ir vaidmuo? Ir jų be instrukcijų nepalieka Bažnyčios Galva P i- 
j us XI. Toj pačioj enciklikoj tuo reikalu jis laip rašo: „Jei 
dabartiniai moterystės priešininkai nevengia — kalbų, knygų, nei 
kitokių priemonių — kad iškreiptų protus, sugadintų širdis, ap
juoktų moterystės skaistumą, išaukštintų pačias gėdingiausias ydas, 
jūs, Garbingieji Broliai, turite daugiau padaryti,.. . jūs 
privalote i š v i s ų p a j ė g ų veikti priešingai: jūs patys, jūsų ži-

') Min. Tiesos Kelio nr. 92 pusi.

t
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niai pavestieji kunigai ir net tie r in k t i n i a i pasauli e č i a i, 
susitelkę padėti hierarchiškam apaštalavimui toje, taip Mūsų gy
vai trokštamoje ir rekomenduojamoje K a t a 1 i k ų Ak c i j o je, 
jūs privalote viską panaudoti—-klaidai priešpastatyti tiesą, ydai— 
skaistybės spindėjimą, aistrų vergijai — Dievo vaikų laisvę, 
pagaliau nusikalstamam atsiskyrimų lengvumui — tikros meilės 
moterystėje nepajudamumą ir iki mirties nesulaužomą moterystės 
ištikimybės sakramentą“1).

Tad katalikams pasauliečiams darbą ir jo kryptį popiežius 
gana smulkiai nurodo. Visi plačiausieji katalikų sluoksniai —in
teligentija, miestiečiai, kaimiečiai, ūkininkai, darbininkai, vyrai ir 
moterys — su visomis savo organizacijomis, nepaisant jų tikslų, 
kurios tik priklauso K a ta i i k ų A k c i j a i, turi pareigos pasi
šventusiai dirbti Šventojo Tėvo nurodytam tikslui pasiekti. Bet 
nuo tos pareigos nėra laisvi ir žmonės nepriklausą jokiai orga
nizacijai, ir organizacijos nepriklausančios K a t a 1 i k ų A k c i- 
j a i, ir politinės partijos.

Pasauliečiai katalikai be jiems įsakyto popiežiaus darbo, dar
■ - turi visa padaryti,

kad moterys
tės reikalus ji tvarkytų mūsų konstitucijos 83 ir 85 str.(St. Sei
mo, o naujosios 84 ir 86 str.) ir konkordato 1, 14 ir 15 str. nuo
statais, kad šiame klausime ji vaduotųsi Katalikų Bažnyčios moks
lu, kaipo absoliutinės respublikos gyventojų didžiumos religija.

Visa Lietuvos katalikija—kunigija ir pasauliečiai turi skleisti, 
ginti ir įgyvendinti šiuos katalikų moterystę liečiančius 
dėsnius:

1. Moterystės, kurios yra kuriamos katalikų su katalikais, 
ar katalikų su pakrikštytais ar nepakrikštytais nekatalikais, išim
tinai kanoniškosios teisės nuostatams priklauso ir sulig jais spren
džiama moterystės teisėtumas ir leistinumas (validitas et beeitas), 
jų prigimtis ir esminės pasėkos.

2. Katalikų su nekatalikais ir katalikų su perkrikštais ar 
nekrikštytais nekatalikais moterystė yra teisėta tiktai tada, kai ji, 
yra sukuriama pagal kanoniškosios teisės nustatytą formą. Dėl 
to šios rūšies moterystėms netaikintinos privalomosios, fakultaty
vinės ar iš reikalo civilinės sutuoktuvės.

3. Sukuriamoms katalikų su katalikais ir katalikų su pa
krikštytais ar nekrikštytais nekatalikais moterystėms išsiskyrimai 
arba divorsai neprileidžiami net tuomet, kai vienas ar abu susi
tuokusiųjų pakeičia savo tikybą.

r) Minėto T i e s o s K e 1 i o nr. 79-80 pusi. Katalikų Akcija pabraukta 
enciklikoj, kiti pabraukimai mano.
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4. Pirmiau minėtų moterysčių teisėtumo separacijos klausi
mus teisėtai gali spręsti tik Katalikų Bažnyčios teismai, net ir tada, 
kai vienas ar abudu susituokusiųjų bus pakeitę savo tikybą. . \

5. Vahtybė turi teisės registruoti kalbamąsias bažnyčioje 
sukurtas moterystes.

6. Valstybė turi teisės nustatyti grynai civilines kalbamųjų 
moterysčių pasėkas ir gali jų neteikti toms moterystėms, kurios 
neįsiregistravo jos nustatyta tvarka1).

J nekrikščioniškųjų gi ir netikinčiųjų — areliginių žmonių 
moterystes Bažnyčia ir valstybė katalikų mokslu turi tokių teisių;

Pirmieji, t y. n e k r i k šty t j e j i, kaip stabmeldžiai, mago- 
metonai, žydai kaipo nekrikštytieji nepriklauso Bažnyčios valdžiai— 
nei įstatymų leidimo, nei vykdomajai, nei teisiamajai. Todėl 
tenka čia valstybei devoliutyvine teise reguliuoti jų moterystės 
santykius —jų moterystės ryšio teisėtumą ir neteisėtumą bei su
ardomąsias ir neleidžiamąsias kliūtis. Tačiau valstybė čia turi vaduo
tis Dievo pozityvine ir prigimtąja teise, o savaja—tik grynai dvilinių 
moterystės pasėkų srity. Nors būtų geriau ir teisingiau^ir tas 
moterystes leisti tvarkyti atskiroms tikyboms. Valstybei reikėtų 
įsikišti tik tada, kai laužoma pozityvinė Dievo ir prigimtoji teisė2).

Antrieji, t. y. nustoję religijos, netikintieji žmonės, kurie dėl 
vairių priežasčių nebenori pasiduoti bažnytinei moterystės teisei, 

priklauso tai teisei dviem punktais, būtent; jų moterystės kliūtys 
ir jos ryšio teisėtumas, išskyrus bažnytinę tuokimosi formą tam 
tikrais Bažnyčios nustatytais atsitikimais3). Tačiau dėl jų užsi
spyrimo ir atkaklumo Bažnyčia toleruoja, kad valstybė dėl savo 
labai svarbių interesų nepaliktų moterystės kūrimo jų pačių nuo
žiūrai, ir tvarkytų tai civilinių sutuoktuvių tvarka. Bet valstybė 
turi prigimtosios pareigos savo įstatymais tvarkyti tokios mote
rystės ne tik registraciją ir civilines jos pasėkas, bet taip pat ir 
garantuoti, kad joje būtų laikomasi prigimties ir pozityvinės Dievo 
teisės, kuriai priklauso visi žmonės, tokiu būdu, kad panorėjus 
tiems be religijos žmonėms grįžti į Katalikų Bažnyčią, jų civilinė 
moterystė nesukliudytų jiems tą norą įvykdyti4).

Iš to ką ligi Šiol esu pasakęs, matyt, kad valstybės piliečių 
moterystė gali būti visai gerai sutvarkyta be bet kurios civilinių 
sutuoktuvių rūšies: privalomųjų, fakultatyvinių ar iš reikalo. Ir 
gyvenimas joms neduoda jokio pamato nei reikalo. Visai tei-

Sie dėsniai suformuluoti Liublino universiteto kanoniškosios tei
sės skyriaus Tarybos.

ž) Dr. P. Malakauskas. Vienosios bažnytinės teisės. Kaunas. 1931 m. 
127 pusi.

3) Cod. iuris canonici. 1098 can. 2 str.
4) Al. de Smeth. De sponsalibųs et matrimonio. Brugis. 1923 m.

1 tomas 436 pusi. Hollweck. Op. cit. 39—42 pusi
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singai pastebi L e m a i r e, kad liaudis nesupranta ir nesupras, 
kam reikalinga du kartus tuoktis, kad pilnai užtenka vieno karto1). 
Pagaliau jų reikalingumas neina iš bet kurių realių valstybės 
reikalų. Atrodo, kad už civilinės sutuoktuves turėtų kalbėti du 
valstybės reikalai. Pirmas reikalas, kad įstatymo gerybės nie
kam be valstybės žinios nebūtų teikiamos, antras, kad ji galėtų 
patikrinti, ar valstybės įstatymų nustatyti reikalavimai yra taikomi 
sutuoktuvių aktuose. Pirmą reikalą galime visai gerai patenkinti 
įgaliojus atatinkamos tikybos dvasininką, antrą — pareikalavus iš 
sužadėtinių įrodymo, kad jų moterystei iš valstybės pusės jokių 
kliūčių nėra. Bet kadangi pirmam atvejui dvasininkas asistuotų 
moterystei ne kaipo religinės valdžios, bet valstybės įgaliojimu, 
o tai Katalikų Bažnyčios yra neleidžiama, tai valstybės interesus 
visai patenkins, jei įvesdins ne bet kurios rūšies civilines sutuok
tuves, bet privalomu registraciją. Juk ne tik moterystė turi reikš
mės valstybei, bet ir gimimas ir mirtis. Šiuodu paskutiniu gal 
dar reikšmingesni jai, negu moterystė. Bet kaip iš to neseka, 
kad valstybė turėtų teikti žmonėms ftiirtį ir gyvybę, taip lygiai 
neseka, kad ji turėtų moterystei duoti būseną ar egzistenciją. Jei 
apie piliečio gimimą ar mirimą jai pakanka gryno pranešimo 
apie įvykusį faktą, tai kodėl jos negalėtų patenkinti klebono toks 
pranešimas apie sukurtą moterystę? Ir faktinai tokie pranešimai 
valstybės interesus patenkina, nes kitaip valstybė tokios prakti
kos nesivesdintų įstatymų keliu. O tuo tarpu tokia, praktika 
įvesta daugely valstybių. Turime mes ją ir savo įstatymuose ir 
gyvenimo praktikoje. Ją įvedė senasis—seimų režimas, ją nieko 
nekeisdamas paliko ir naujasis2). Ir gerai padarė, nes kiek «se
noji praktika teikia valstybei patogumo ir naudos, tiek moderniš
koji—civilinių sutuoktuvių—neša nelaimių, puvėsių ir chaoso.

įsidėmėtini Pijaus XI žodžiai tuo reikalu. „Ne vien laiki- . 
nuošė dalykuose yra labai svarbu, kad valstybė duotų moterystei 
ir šeimai tvirtus pagrindus, rašo jis savo enciklikoje Casti 
C o n nu b i i, bet taip pat ir sielų gerovės reikale: svarbu, kad 
valstybė skelbtų ir priverstų laikytis teisingų, liečiančių susituo
kusiųjų skaisčią ištikimybę ir savitarpio pagalbą, įstatymų. Nes 
istorija tam liudininkė, valstybės išganymas ir laikinoji piliečių 
laimė yra netvirti ir negali išlikti sveiki tada, kai yra išjudinamas 
pagrindas, ant kurio jie stovi, būtent — papročių tvarka ir, kai 
dėl piliečių kaltės užsidaro šaltinis, iš kurio kyla valstybė, bū
tent — moterystė jr šeima3).

1) Lemaire. Le mariage civil. Paris 1904 m. 198 pusi.
2) St. Seimo konstitucijos 83 ir 85 str.; naujos konstitucijos 84 ir 

86 str. ir konkordato 1 ir 14 str.
3) Minėto T i e s o s K ei jo nr. 89 pusi.
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, nevalia 
pamiršti šių nepamirštinų Katalikų Bažnyčios Galvos žodžių:

Pro a r i s e t f o c i s —už altorius ir šeimų židinius — 
buvo karinis senovės rymiečių šūkis, kai eidavo ginti savo tėvy
nės nuo užplūdusių priešų armijos. Pro ari s e t f o ei s — 
buvo senovės lietuvių karinis šūkis, kai eidavo į nelygų žūtbūtinį 
karą su kruvinaisiais kryžeiviais. Su šūkiu Pro ari s et focis 
lūpose drąsiai žygiavo mūsų pirmieji kariai į sunkias kovas su 
daug kartų stipresniu priešininku: lenku, bolševiku ar bermonti
ninku, kurie pamiršę sąžinę ir padorumą stengėsi pasmaugti mūsų 
visų bendrą šeimos židinį — jauną respubliką, išniekinti mūsų 
šeimas ir išgriauti altorius. Pro a r i s et to e i s—sujungę toj 
šventoj kovoj visus be tikėjimo ir politinių pažiūrų skirtumo ir 
Dievo padedami laimėjome. Šiandien naujas priešas mus puola, 
priešas dar stipresnis, nes vidinis: religinis indiferentizmas, be
dievybė, atsipalaidavusios žmonių aistros, naudojimo troškimas, 
visų autoritetų niekinimas, o pirmoj eilėj religinio: Socializmas, 
komunizmas trokšta tą obalsį sunaikinti, trokšta šeimų židinio 
pamatą —moterystę atplėšti nuo altorių ir jų išganingos įtakos, 
trokšta altorius išgriauti, iš kurių ir asmens, ir šeimos, ir valsty
bės gyvybės ir atsparumo semia! P r o ä r i s e t f o c i s — taf 
mūsų nūdienis šūk^s. Pavojus didesnis nei buvo. Smūgiai sun
kesni, nes savieji juos kerta. Pro äris et focis—dar galin
giau šiandien turi skambėti mūsų lūpose. Argi tuo metu, kai 
marusis kardas pakils ties ’ mūsų altoriais ir šeimų židiniais, kai 
piktieji kurmiai rausiasi po mūsų tėvynės pagrindais, pritruktumėm 
drąsos, vienybės ir jėgos? Argi katalikų gyventojų Lietuvoje 
85,72% netikėlių saujelei duotųsi užmigdomi ir suterorizuojami? 
Pro a ris et focis! Už altorius it katalikišką šeimą! Už 
tokias gerybes—jokio darbo, jokių pastangų, jokio pasišventimo 
ir pasirižimo nebus perdaug!

Mes, „turim daugiau padaryti“, negu kad 
turim iš visų pajėgų veikti priešingai“ jų darbui . „Mes privalome 
viską panaudoti, kad prieš klaidą pastatytumėm tiesą, prieš gė
dingas ydas — skaistybės spindėjimą, prieš aistrų vergiją —Die
vo vaikų laisvę, prieš nusikalstamų atsiskyrimų laisvę, — moterys
tės nepajudinimą ir iki mirties nesulaužomą moterystės ištikimy
bės sakramentą“. To iš mūsų reikalauja Bažnyčia1). To iš mūsų 
reikalauja tėvynė — jos laimė, gerovė ir garbė!2)

J) Enciklika C as t i C o n n u b i i. Tiesos K e 1 io minėto nr. 79- 
80 pusi.

2) Sunaudoti šaltiniai: Prof. Wislicki. Šluby cywilne. Dr. Kochowski. 
O rozwodach. Lemaire. Le marioge civil ir kiti. Pirmutinis padėtas pag- 
rindan,
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NAMU ŽIDINYS
Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti?

(Anketa)

■ ' • ' V ’ ■.■■■

Daugiausia ginčų sukelianti dviguba moters profesija gimė iš 
materialinio skurdo, iš moterų siekimo tapti ekonominiai sava
rankiomis ir iš gabesniųjų moterų siekimų veikti ir daryti įtakos 
viešajam gyvenimui.

Dėl materialinio skurdo, priverstų dirbti šalę namų, vedusių 
moterų skaičius yra nepaprastai didelis ir turi tendenciją augti. 
Socialinį vargą dar negreit bus galima pašalinti. Todėl beprasmis 
dalykas gąsdinti moteris blogomis dvigubos profesijos išdavomis. 
Ilgai turbūt dar turėsime lengvinti dirbančių šalę namų moterų 
vargą įvairiomis pagelbinėmis socialinės globos įstaigomis: vaikų 
darželiais, dienos lopšeliais, motinų globa. Ar tolimesnė kultūrinė 
pažanga sugebės visai grąžinti motiną į šeimą, sunku dabar pa
sakyti. Tačiau savaime aišku, kad motina, priversta dirbti šalę 
namų įvairiose dirbtuvėse ir t. t. ir palikti kūdikį ant svetimų ran
kų, nėra kultūrinė vertybė, bet greičiau kultūrinio nupuolimo reiš
kinys.

Antroji didelė moterų grupė, ieškanti dvigubos profesijos ne 
dėl nepakeliamo skurdo, bet kad įgijus ekonominį savaranku
mą, elgiasi visai teisėtai, nes ekonominis priklausomumas suau
gusiam žmogui yra negarbinga padėtis. Todėl vienas svarbiausių 
moterų judėjimo uždavinių — užtikrinti dirbančiai vien šeimoje 
moteriai ekonominį nepriklausomumą. Daugelis prikiša, jog pra- 
pulsianti visa šeimos poezija, jei moters šeimininkės ir vaikų au
klėtojos darbas būsiąs atlyginamas. Žinoma, būtų daug poetingiąu, 
jei kunigas, neimtų pinigų už krikštą ir laidotuves, gydytojas už 
suteiktą ligonims pagalbą, advokatas už. patarimus ir 1.1 Tačiau, 
kaip matome, panašios poezijos gyvenime nėra. Bet visi minėti 
darbai negali būti įvertinti pagal atlyginimo kiekį ir pasireikšti 
idealizmui profesiniuose darbuose plati dirva. Todėl gyvenime, 
kada aukščiausi etiniai darbai, lygiai kaip įvairūs eiliniai darbai 
atlyginami pinigais, kad užtikrinus dirbantiems ekonominį nepri
klausomumą, yra stačiai nežmoniška palikti be atlyginimo svar
biausios moterų profesijos darbus ir tuo pačių versti visą mote
rų giminę būti ekonominiai priklausomomis tuo laiku, kai jos 
pasiimta sunkiausią ir kilniausią motinos pašaukimą. Vertingoms
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moterims ši padėtis sunkiai pakenčiama. Kaip ši poezija tikrovėj 
išrodo, manau, žino kiekvienas. Visur, kur jaučiami piniginiai 
nedatekliai; jie sudaro šeimyninių nesusipratimų pagrindą. Būda
ma ekonominiai savarankiška moteris atliktų savo pareigas irdar- _ 
bus daug sąžiningiau. Sakoma, kad taikiai sugyvenančiose šeimo
se ekonominis moters priklausomumas visai nejaučiamas. Tačiau, 

! kiek yra tokių ideališkai taikingų šeimų? Keli maži nuošimčiai.
Tuo tarpu mažiausi šeimyniniai nesusipratimai stato moterį į ver
gišką ekonominę padėtį. Be to, atsižvelgiant į moters altruizmą, 
didesnį ekonomingumą,blaivumą ir mažesnį priklausomumą 
nuo vitalinių linkimų, reikia manyti, kad moteris ekonominį sa
varankumą nepalyginamai rečiau blogai panaudotų, negu vyras..

Sunkesnis klausimas, kaip motinos ekonominis savaranku
mas turi būti realižuojamas. Savaime aišku, kad vedusios moters 

Į darbas negali būti jos vyro atlyginamas nes tas visai neužtikrin-
V tų šeimininkės ir motinos ekonominio nepriklausomumo. Kai

H kuriuose šiaurės kraštuose darbininkės motinos gauna dalį vyro
) atlyginimo tiesiai iš darbdavių. Gal būt panašiai turėtų būti tvar-
( komas ir kitų sluoksnių moterų šeimyninio darbo atlyginimas.

Jei pavyktų realizuoti motinos ekonominį savarankiškumą, sąyai-
! me išeitų iš pašalinių tarnybų ir grįžtų į tikrąjį savo pašauki- 

mą didelis tų moterų skaičius,, kurių darbas valstybei ir visuo
menei yra nesvarbus, antraeilis. Savaime būtų išrištas ir vedusių

I valdininkių klausimas nelaužant konstitucija laiduotų moterų tei- 
t šių lygybės, ką kėsinasi daryti naujieji projektai.

Galop, kaip jau buvo minėta, tam tikras moterų skaičius pa
sirenka dvigubą profesiją, norėdamos veikti šalę namų tose sri- 

i tyse, kuriuoms jos turi ypatingus gabumus. Be abejojimo tokių 
■ ' moterų darbas visuomenei ir valstybei yra ypatingai svarbus ir 

i geistina jų turėti galimai didesnį skaičių. Ar galima joms patarti 
i dirbti šalę šeimos?

Motinybė yra svarbiausias moters gyvenimo uždavinys, ku-
J riam aukojami asmeniniai norai. Dėl dvigubos profesijos dažnai
j apleidžiamos motinos pareigos. Iš čia tenka daryti išvadą, kad -

dviguba profesija negali būti nei patariama, nei smerkiama, bet
į ; laiks nuo laiko svarstoma ir vertinama.

j Svarstomas dvigubos profesijos klausimas moters atžvilgiu 
| yra savotiškas. Moteris dalį savo gyvenimo turi dvi profesijas: šei-

N mininkės ir motinos — vaikų auklėtojos. Seniau būdavo ir dabar 
I dar kartais tebėra moterims šeimininkės darbas svarbesnis.

Todėl visai nenuostabu, kad „vaiko šimtmety“ su šiuo įpročiu 
Į pradėta labai griežtai kovoti, juo labiau, kad pramonės pažangos 

dėka šeimininkės darbai labai palengvėjo ir paliko daug laisvo 
laiko. Nei viena profesija neturi taip nepastovaus charakterio įvai
riuose gyventojų sluoksniuose, kaip šeimininkavimas. Turtinges- . *
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niuose sluoksniuose namų šeimininkė tenkinasi tik patarimais ir 
nurodymais savo tarnautojams. Neturtinguose sluoksniuose šei
mininkavimas apima visus namų ruošos ir vaikų priežiūros darbus; 
skaitLngesnėse šeimose moteris plūkiasi nuo ankstybojo ryto ligi 
vidurnakčio vis negalėdama nuveikti dienos darbų. Tarp šių priešgi
nų m ų y ra daug laipsnių, ir vidutiniai pasilaikančiuose sluoksiuose 
moters šeimininkavimo darbas trunka kelias valandas į dieną.

Iš čia tenka daryti išvadą, kad vidutinių ir pasiturinčių 
sluoksnių vedusios moterys, neturinčios vaikų, gali traktuoti šei
mininkavimą tik pusiau profesiją, arba šalutine profesija, o svar
biausias savo pajėgas gali atiduoti kitai profesijai. Svarbiausia 
yra tai, kad ir motinos turi galimumą dirbti dviguboj profesijoj. 
Motinos pareigos užima jai nedaugiau, kaip porą dešimtmečių, 
nes paūgėję vaikai taip pat didžiausią dienos dalį praleidžia šalę 
namų: mokyklose, savo vienmečių draugystėje, kuri yra geriausia 
vaikui ir jos neatstos jokis suaugusių bendravimas. Todėlper- 
didelis motinos prisirišimas vaikų prie savęs ir perdidelis rūpes
tingumas dažnai vaikus išlepina ir daro netinkamais gyvenimo 
kovai: Viena širdinga motinos ir vaiko valanda į dieną yra nau
dingesnė už nuolatinį špionavimą. Valandos, kurias motinos pra
leidžia savo vaikų tarpe, turi būti jiems šventė. Vaikų pasitikėji
mas motinai daugiau priklauso nuo jos asmenybės, negu nuo 
drauge praleistų valandų skaičiaus.

Paūgdžius vaikus, motina dar turi apie 30 metų darbui šalę 
šeimos. Be abejojimo ilgesnė pertrauka darbe atsiliepia moters 
profesinei pažangai. Todėl suprantama, kad didelė moterų dalis 
po vaikų auginimo pertraukos sunkiai gali grįžti į savo profesiją 
šalę namų. Tačiau daugelį profesijų moteris gali nenutraukti ir 
vaikų auginimo laikotarpy, pav. meno ir laisvos profesijos. Be to 
yra profesijų, su kuriomis moteris gali palaikyti ryšius skaityda
ma knygas, klausydama paskaitas ir 1.1., pav. mokslinės, sociali
nio darbo profesijos. Be abejojimo, motina negali padaryti kar
jeros vyriška prasme, tačiau tas ir neįeina į jos siekimus. Mote
riškosios sielos įtaka į valstybės gyvenimą laimingu būdu nepri
klauso nuo titulų, ar šios rūšies pasižymėjimų.

Tačiau svarbu pabrėžti, kad jei moteris šalę šeimininka
vimo ir motinos pareigų nori atlikti naudingų darbų šalę šei
mos, ji privalo visų pirma išsivaduotį iš neturinčios saiko ma
dos vergijos, tuščių plepalų ir išmokti tvarkingai vesti namų ūkį. 
Jei naudingas veikimas šalę namų moteriai tikrai rūpi, ji visuo
met ras daugiau ar mažiau tam laiko, atlikus pareigas savo na
muose. Vertingos moterys jau mums davė pakankamai įrodymų, 
kad jos gali pašvęsti dienos dalį ar tai moksliniams, ar tai so
cialinio veikimo darbams, neapleisdamos motinos pareigų ir kad 
toks darbo pakeitimas reiškia joms poilsį ir dvasinę pažangą.'

Dr. V. Karvelienė.
\ ■ ■ ■

34



■ • ■ - 33

VI. '
• • , t » . ■ .

Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti? vienas nelaimingųjų 
klausimų. Prieš atsakydamos į jį, turime panagrinėti apskritai 
moters padėtį ir pareigas šioje ašarų pakalnėje.

Mes moterys esame savo lyties vergės. Mes gimdome ir 
auginame (ne auklėjame, ką nusimano apie vaikų auklėjimą vi
sas 100% kai m. ir miest. moterų) vaikus. Ir štai tam moteris 
atidavė save visą. Pažangiausia moteris susmulkėja, sustingsta 
dvasiniai, pavargsta ir be laiko pasensta fiziniai beplaudama vys
tyklus, žindydama kas met po vaiką, paskęsta kasdieninėj ruo
šoj ir virybo j. Gera gaspadine būti juk būtinas geros žmonos 
ir motinos atributas, o kokia kaina moteris jį įsigyja? Ji nus
toja sparnų, tampa egoiste ir jai baisu, kai jos vyras ar vaikas 
pakyla aukščiau jos. Ji jų nebesupranta, o jie duoda jai epitetą 
atsilikusios. Žmogus tarp kitko yra socialinis gyvulys, bet ar 
gali juo būti moteris apsirubežiavusi šeimos smulkmenų kinų 
siena? Ji lindi šeimos kiaute ir tiek, tuo tarpu vyras žengia į 
priekį moksle, mene ir visose kitose srityse. Vyras yra vertybių 
gamintojas, vyras yra valdovas, o moteris yra tik patelė. Patelė 
už visas patelės bjauriausia.

O mes moterys, ką mes darome viso to akivaizdoje? Ko
dėl mes nerašome, kad negarbė yra moteriai medžioti sau vyrą 
penėtoją. Negarbė tekėti tik tam, kad aprūpinti save ir gyventi 
svetimojo sąskaitom Ar mes pagalvojame, kad didesnė negarbė 
yra būti ištekėjusia negu senmerge? Ką mes padarėme, kad pa
kelti senmergės opiniją ir tai dabar, kada moterų yra daug dau
giau negu vyrų ir kada rungtynės gauti vyrą moterų tarpe pa
siekė negirdėtą laipsnį— gauti sau rūpintojėlį... Kodėl taip 
yra, ar žinome? Todė’, kad moterys jaučiasi bejėgės fiziniai ir 
dvasiniai vienos gyventi. Kas atėmė joms tas jėgas? Ar ne ma
mytės skiepindamos savo dar dvylikos metų dukrelei, kad ji bus 
laiminga tik turėdama vyrą ir vaikų. Kam reikia mokytis, kam 
reikia žengti į priekį, jei vistiek reiks grįžti atgal, jei visos žinios 
per 2-3 metus „šeimyniško“ gyvenimo išdulkės iš galvos.

„Ar gali ištekėjusi moteris tarnauti?“- pastatykime šį klau
simą dabar? Ištekėjusi gali tarnauti, bet moteris turinti šeimą 
negali tarnauti. Tokia šeimos forma, kokia yra dabar, padaro 
moterį asociale patele. Jei vaikai purvini, nieko nenusimanan
čios tarnatės priežiūroj palikti namie, moteris neturi teisės tar
nauti. Moters — patelės pareigas vokiečiai aprubežiavo „Kin
der, Kirche und Küche“. Vaikai ir virtuvė kaip patelei, o jei 
joje pasireikštų žmogus, tai, kad tas pabudęs žmogus neišeitų iš 
proto, jam duodama paguoda — Bažnyčia. Taip, daug moterų, 
jei jos sveikai galvoja ar apskritai dar pajėgia judinti smegenimis, 
išeitų iš proto nuo toki© gyvenimo. Bet argi mes protaujame?
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Mes-gyvename tik instinktais kaip gyvuliai pirmuonys. Nedrįsta
me pakelti balso prieš amžių nustatytasias tradicijas, v priešingai, 
ieškome kelių jas pateisinti, suteikt joms pilietybę. Žinoma, mes 
turime jas (tradicijas) pripažinti de fačto, bet de jure-—ne, jeigu 
norime būti teisingos. Pakeiskime šeimos formą kita, kuri ne
žemintų moters, kuri neatimtų iŠ jos visų fizinių ir dvasinių jėgų, 
kuri neslopintų moters kūrybinių galių, moters „aš“. Nesu ko
munistė, giliai tikiu Dievą, bet kaip tik tas mane verčia sakyti 
tiesą. Tikiu, kad turi būti viena avinyčia ir vienas piemuo, o 
šeima ugdo visokios rūšies egoizmą: myliu tik savo motiną, 
brolį, seserį, o jei nemano, tai savųjų labui galiu ir šaukšte 
vandens prigirdyti. Kas iš to išeina: Šeimos egoizmas, tautos 
egoizmas, rasės egoizmas ir rezultate, mūsų dvidešimtojo am
žiaus civilizacija — kova visokių egoizmų. Jau pradeda trokšti 
žmonija nuo tų dujų. Ar ne geriau būtų, kad vaikai augtų įstai
gose ir visi jie jaustųsi broliais? Ir dar vienas dalykėlis, ar ne
geriau būtų, kad ir motina nežinotų kuris iš to daugelio vaikų yra 
jos vaikas, nes tokiu būdu moters, motinos instinktas, kurį va
diname meile, negautų progos taip plačiai-išbujoti ir moteris būtų 
atpalaiduota nuo vaikų demagogijos. Aš esu vedusi, turiu duk
terį ir puikiai suprantu, ką reiškia nuolatinis rūpinimasis vaiku 
ir baimė dėl jo. Beprotiškai myliu savo dukterį. Tarnyboje dėl 
didelio jos ilgesio aš nustoju darbingumo. Kur tik būsiu, mano 
ūpas, mano interesas prie visko sugadintas mintimi apie dukterį: 
kas su ja, gal susižeidė, gal serga ir štai, aš pati nustoju gali
mybės dirbti ir gyventi taip, kaip dera sau. žmogui. O kokia 
kančia, kai vaikas suserga, kai tuo tarpu bendrose auklėtuvėse 
jį tik gydytų be jokių dvasinių kančių, baimės. Aš galvojau, ko
dėl aš bijau, kad vaikas nemirtų? Todėl, kad man gaila savo 
įdėto į jį darbo, energijos, savo vilčių, kurias aš noriu realizuoti 
vaikui užaugus, aš bijau tos tuštumos, kuri pasidarytų mano gy
nime be io, gaila, kad kirmėlės ės tą kūnelį, kuriuo taip daug 
rūpinausi. Ar tai ne egoizmas? Ar tai ne suma sumarum to, 
kam mes moterys atidavėme suvo sielą ir kūną? Argi, jau ne
turime teisės nė kiek savo žmogiškų jėgų palikti sau?

Apie visa tai galvojant kyla mintis, ar tik nebus komunis
tai davę moteriai tą ko jai trūko? Vyrai, kuriems nerūpi vaikai, 
virtuvė, sukūrė mokslą, įstatymus . .. viską, ko gali pasiekti žmo
gaus protas ir valia. Jie galėjo padaryti tai dėl to, kad jie laisvi; 
vyras gal kasdien tampa tėvu, bet jam nerūpį kaip jo vaikas 
vystomas . . . Jei jam rūpėtų kas dvi valandos vaiką papenėti, 
tai jis neturėtų laiko sėdėti laboratorijose ir realizuoti į galvą 
atėjusius išradimus. Ta galva būtų pilna gyvenimo atmatų, 
šiukšlių, kurios dabar sukrautos moters galvoje. Aš žinau, kad 
ir jūs visos taip galvojate kaip aš, tik mes visos tylime, nes ką
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gi darysi. Bet aš tikiu, kad ateis laikas ir mes moterys nuėmu- 
sios čadras, nuimsime ir kitus „moteriškumo“ atributus ir paga
liau tapsime žmonėmis. Išnyks boba, kurios didesnioji ar ma
žesnioji dalis yra kiekvienoje moteryje.

Kas yra moteris dabar? Tai daiktas, kūno kiekvienas kra
tosi. Tėvas, brolis, net motina primoka ženteliui, kad tik išduoti 
ją, nes ji gadina grįčios orą... Kaip begėdiškai priklausomos 
mes! Pirma tėvams, paskui vyrui. Vyrui nepatiko kas, spiovė 
ir išėjo į platų pasaulį, o moteris ... gėda pagalvoti. Išėjai kur, 
paklydai, nuriedėjai pakalnėn ir nebeprisi kelsi, o tavo vaiką visą 
amžių persekios povainikio dėmė.

Ach mes moterys, moterys,-kokios mes bjaurios! Kokios 
mes šlykščios. Mus tokias padarė, tokios ir esame. Mes neži
nome, koks gražus yra Dievo pasaulis, ir kiek gera galime pa
daryti, kokios naudingos galime būti1), G r. Pas.

VII. ;

I š pa si k a 1 b ė j i mo su *p. T u r auskiene.
— Aš pati kaip ir tarnauju, t. y. dirbu šalia šeimos ir todėl, 

kaip matote neįstengiau surasti laiko paruošti jūsų anketai atsa
kymą, — pradėjo ponia Turauskienės, kai paklausiau jos nuo
monės dėl dvigubos tekėjusios moters profesijos.

— Šį klausimą sprendžiant reikia atsižvelgti į tai, kokiose 
aplinkybėse yra moteris, — kalbėjo ponia toliau. — Didelė klai
da yra statyti kaimo moterį pavyzdžiu inteligentei. Kaimo mo
ters padėtis yra nenormali, ji neturi laiko vaikų auklėti, net au
ginti tinkamai nesugeba. Be to, kaimo moteris, nors ir kaip 
daug turėtą darbų, ji visuomet gali nuo jų atsitraukti kai tik to 
reikalauja vaikas. Jei moteris neturi vaikų, ji gali tarnauti, nes 
mūsų, gyvenimo sąlygose nėra ko veikti namie visą dieną. Be to, 
be intelektualinio darbo moteris inteligentė linksta į lengvą gy
venimą, išdykauti (pradeda. Bet moteris visada1 turi atminti, kad 
motinystė yra svarbiausias jos gyvenimo uždavinys ir jam ji turi 
būti pasiruošusi. Vaikų turinti moteris spręsdama darbo šalia 
namų klausimą, turi atsižvelgti: 1) jei vyras pilnai aprūpina šei
mą, moteris neturi tarnauti, nes vaikai lieka ant svetimų rankų 
(pas mus dargi nėra nė tų svetimų, tinkamai pasiruošusių auk
lės darbui moterų); 2) jei vyras negali šeimos vienas aprūpinti, 
moteris tada turėtų imti tokią tarnystę, nuo kurios galėtų trum
pesniam ar ilgesniam laikui pasitraukti, kada tik to pareikalaus

U Gerbiamosios Gn Pas. atsakymą į anketą, nors ir labai vienaša- 
feką įdėjome, nes šio rašinio iškeltais klausimais manome plačiau ir kr-i 
tikai išsireikšti. Red.

j ; ‘ ■ . •
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vaiko gerovėrinktis ką nors iš laisvųjų profesijų; 3) jei mo
teris turi kokį įgimtą talentą, ji gali dirbti rašytojos, dailininkės 
(tik ne artistės) ar kitą kurį darbą su sąlyga tačiau, kad ji ir čia, 
reikalui esant, mokėtų ir galėtų nuo darbo atsisakyti.

4 klausimą kaip veikia į pačią moterį jos darbas šalia na
mų, ponia atsakė:

— Moteris dirbdama už šeimos ribų, nutolsta nuo šeimos 
dvasios, ji darosi kažkokia svetima visam tam, kas vyksta šei
mos viduje. Moteris, kuri neturi ypatingo talento iš prigimties 
prie kokio nors mokslo ar meno ir kuriai nėra didelio reikalo 
uždirbti duoną, galėtų ir šeimos ribose likusi gražiai sunaudoti 
atliekamą laiką. Kai kas peikia paprotį rankdarbius gaminti, sako, 
kad moteris rankdarbiaudama niekus dirbanti. Tai netiesa. Rank
darbiais papuoštas butas yra jaukus, turi savotišką nuotaiką, 
duoda estetinio pasigėrėjimo ir... pririša vyrą prie namų. Be to, 
rankų darbai yra didelis turtas, pamėginkite juos nupirkti. Ap
skritai, moteris turėtų kuo daugiausia laiko skirti šeimos reika
lams. Tėvai mums parūpino mokslą, mes turime žengti toliau ir 
parūpinti savo vaikam auklėjimą, kurti tikrą šeimos židinį, kurti 
šeimos tradicijas. J. D.

Vili.
Argi galima griežtai nustatyti, kad ištekėjusi moteris būti

nai turi, arba neturi tarnauti? Juk ištekėjusių moterų šeimos pa
dėtis, toli gražu nevienoda, tad ir jų šeimoje pareigos nevienodos.

Iš nevienodumo šeimos padėties išeinant ir galima mė
ginti nustatyti turėjimą, ar neturėjimą, galimumą, ar negalimumą 
ištekėjusiai moteriai tarnauti.

Šeimos padėties nevienodumą galima apibrėžti: a) nevie
nodu vaikų skaičiumi, arba visišku jų neturėjimu; b) turėjimu, 
arba neturėjimu tinkamos vaikams globos šalia motinos; c) vai
kų amžiumi; d) materialiomis šeimos sąlygomis, ir e) pačios 
moters, tos šeimos židinio sergėtojos galvotumu, gabumais, 
sugebėjimais.

Jei šeima neskaitlinga — yra tik vienas, arba pora vaiku
čių, tai motina parūpinus jiems tinkamą globą greičiau gali tar
nauti, kaip motina, pas kurią „devynios eilės apie pečių“. Bet 
jei yra namuose “motinos, arba tėvo sesuo, arba motina, arba 
šiaip gera auklėtoja ir šeimininkė, kuri beveik neblogiau, kaip 
pati vaikų motina sugeba vaikus prižiūrėti ir namų ūkį vesti, tai 
ištekėjusi moteris, vis vien skaitlinga ar neskaitlinga ‘jos šeima 
būtų, gali dėl tarnybos kelioms valandoms kasdien iš namų 
pasišalinti.

Jei vaikai jau dideli, suaugę, ar paaugę, nereikalingi nuola
tinės ir rūpestingos motinos globos, tai ji laisvai gali tarnauti.
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Jei šeima materialiai yra gerai aprūpinta, tai moteris, nors ir 
galėtų, bet neturėtų tarnauti, kad liktų vieta kitai, būtinai turinčiai 
tarnauti. Pasiturinti moteris gali "atrasti daug būdų ir progų pa
tarnauti visuomenei ir be tarnybos. Pagaliau jei moteris yra la
bai gabi, tai neleisti jai dirbti mėgiamoje srity, ypač, kada ji 
tuo nė kiek neskriaudžia Šeimos, tai būtų vistiek, ką užkasti ta
lentą, o tai jau būtų nusižengimas tiek visuomenei, tiek ir in
dividui. Ištekėjusios moterys bevaikės, be mažų išimčių, beveik 
visos gali tarnauti. Pagaliau yra ištekėjusių moterų persiskyru
sių, kurios vienos turi, kitos neturi vaikų. Iš jų vienos gali, ki
tos negali, vėl kitos būtinai turi tarnauti, nes kitaip neturėtų iš 
ko pačios ir jų vaikai pramisti. Bet yra ir šeimoje pasiliekančių, 
nepersiskyrusių moterų, kurios, kad ir su skriauda šeimai,- būti
nai turi tarnauti. To priežastys: nepakankamas vyro uždarbis, 
jo liga, nustojimas darbingumo arba nesirūpinimas šeimos išlai
kymu. Juk yra vyrų, Šeimų tėvų, jų „galvų“ tiek nedorų: gir
tuoklių, palaidūnų ir panašiai, kurie leidžia pinigus savo žemoms 
užgaidoms tenkinti, o šeimai išlaikyti jų niekad neturi. Ir našlės 
dažnai būtinai turi tarnauti, nes kitos išeities nėra.

Visa tai apsvarsčius vyriausybė, ar pačios Įstaigos turėtų 
spręsti ištekėjusių moterų tarnybos klausimą atsižvelgiant j tų 
moterų šeimos padėtį, jų (moterų) tinkamumą darbui, gabumus, 
bet ne į vyrų tarnybos kategoriją. B. M.

Racionalus namų ūkio tvarkymas
• ■ »■ ■’ * . 

e . ’ ' ■ * ■

Šiuo „Naujoji Vaidilutė“ pradeda visą eilę straipsnių iš ra
cionaliai tvarkomo namų ūkio. Kritiškai peržvelgti mūsų namų 
ruošos tvarkymą, paieškoti geresnių metodų, išsiaiškinti savo 
klaidas ir jas taisyti, — seniai pribrendęs dalykas. Lietuvei mo
teriai teko ir tenka dirbti visokeriopas darbas. Ji ir visuomeni
ninke, ir įstaigos tarnautoja, ir šeimininkė. Sunkus rusų paverg
tos Lietuvos gyvenimas, neijamūs karo laikai, pirmieji Nepriklau
somybės metai, kai nebuvo klausiama, vyras ar moteris, bet rei
kalauta iš visų beveik nepakeliamo darbo, dažnai neleisdavo mo
teriai nė pagalvoti apie savo kasdieniškus reikalus. Dabar prie
šingai. Nemaža moterų dalis gyvena vien tik savo šeimos ir na
mų ūkio rūpesčiais, tačiau reikiamos pažangos dar nematyti. 
Tebedirbama senais metodais, tenkinamasi tomis žiniomis, kurias 
gaunama iš vyresniųjų jau „prityrusių“ šeimininkių, žodžiu, nesi
stengiama išbristi iš diletantizmo. Kiekvieną dieną valgoma ge
riama, bet kiek nusimanoma apie tai, kuris maistas yra sveikiau
sias proto darbininkui, ką reikia valgyti, kai tenka daugiau dirbti
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raumenimis ir t.t. Šitoks diletantiškas darbas nė kiek neauklėja, * 
priešingai, padaro žmogų siaurą. Taip dirbąs žmogus nėra kū
rėjas, bet paprastas amatininkas, mechaniškai atliekąs savo darbą, 
nesirūpindamas jį tobulinti ir gerinti.

Šių dienų šeimininkių tikslas — išsiveržti iš šablono, su
stingimo, diletantizmo, pavirsti tikru žmogumi, mokančiu kūry
biškai dirbti jam pavestą darbą, jį apvaldyti ir racionaliai tvarkyti. 
Nebūti darbo verge, — bet jį patį pavergti sau, padaryti malonų 
ir lengvą. Išugdyti savo asmenybę, iškelti pačias gerąsias esmi
nes moters ypatybes, o paskui kurti kartu su kitur dirbančiais 
vyrais ir moterimis naują visuomenę. Racionaliai tvarkomas 
namų ūkis turi reikšmės ne vien tik tos šeimos nariams, bet ir 
visai tautai. O daugiausia laimės pati šeimininkė. Ji turės laisvo 
laiko lavinimuisi ir auklėjimuisi, turės laiko visuomeniniam ir lab
darybės darbui, mokslo ir meno kūrybai. Dar daugiau. Jei ji 
pajėgs nusikratyti nelemto diletantizmo, jei kiekvieną kad ir men
kiausią darbą lydės budri jos dvasia, atsiras savigarbos jausmas, 
ir kitr bus priversti ją gerbti, pagaliau ir pats darbas atrodys 
gerbtinas ir duos džiaugsmo.

Tat kaip moteris išugdys savy tą naują dvasią? Svarbiau
sias dalykas —■ kūrybiškas nusiteikimas ir drąsi iniciatyva. Šitų 
dalykų ypatingai šeimoj dirbančioms moterims dažnai trūksta. 
Vadinasi, šeimininkių idealu negali būti paprastas pamėgdžiojimas 
ar atlikimas tų receptų, tų patarimų, kuriuos randame tradici
niuose virimo ir šiaip namų ruošos vadovėliuose. Nė moderniš
kųjų „buto tvarkymo“ žurnalų aklas sekimas nėra kūryba. Mo
teriai svarbu išplėtoti iki aukščiausio laipsnio savo kūrybines jėgas,, 
išugdyti maximumą išvidinio aktingumo. Svarbu „dvasios jėgų 
ugdymas nuolatiniu galvojimu, naujų dalykų ieškojimu, įsigyve
nimu į naujas aplinkybes, gyvumu mūsų sprendimuose, naujų 
problemų rišimu. Tokiu būdu mūsų dvasia darosi vis judresnė, 
priešinga dabartiniam sustingimui. O tai jau yra sąlyga tikrąja! 
kūrybai“, sako Dr. Erna Meyer1).

Taigi, svarbu pažadinti mumyse tūnančias kūrybines pajėgas, 
kad jos augtų ir plėtotųsi, antra, pašalinti visas joms trukdančias 
kliūtis, ir pagaliau, gerai išmokti pačią darbo techniką. IŠ to, 
kas pasakyta, yra aišku, kad ne tiek svarbu, ką mes dirbame, 
bet kaip dirbame, svarbu ne medžiaga, bet darbo metodas. Jau 
pradžioje pasisakėme duosią per visus metus straipsnių iš mo
derniosios mamų ruošos. Iš jų tat atidi skaitytoja išmoks ir 
naujų metodų. Dabar tik trumpai suglaudę paminėsime, į ką 
reikia ypač kreipti dėmesys. Tai trys dalykai: 1) darbo vieta ir 
įrankiai, 2) pats darbininkas ir 3) darbo organizavimas.

0 Neue Haushalt, 5 pusi.
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1) Mūsų butas, o ypač tikroji šeimininkės darbo vieta,—vir
tuvė ir sandėliai, turi būti taip sutvarkytas, kad dirbančiai reikėtų 
kuo mažiausiai eikvoti jėgų, vaikščioti iš vietos į vietą, nešioti 
iš spintos indus prie virtuvės stalo, iŠ čia prie krosnies ir daryti 
per dieną be jokio reikalo kelis kilometrus. Kaune yra jau ne
maža naujų, visai moderniškai, net ištaigingai įregtų namų. Bet 
kiek juose atsižvelgta j šeimininkės darbo sąlygas, ar juose yra 
visai patogios šviesios higieniškos virtuvės, žmoniški tarnaičių 
kambariai? Kodėl moterys nekelia balso ir nemėgina bendra
darbiauti su architektais bei inžinieriais statytojais?—Be patogios 
„dirbtuvės“ reikia ir gerų įrankių. Šeimininkės įrankiai — tai 
baldai, indai ir Virtuvės įtaisymai. Ar jie ir toliau turi trukdyti 
darbą kaip iki šiol, ar naujų laikų šeimininkė išdrįs iš savo apy
vartos išmesti visa, kas yra nereikalinga, sugebės juos taip su
tvarkyti, kad jie tikrai padėtų jai darbą dirbti. Indų ir virtuvės 
įrankių tinkamas parinkimas, jų sutvarkymas, mokėjimas jais 
naudotis turi milžiniškos reikšmės darbo atlikimui.

2) Pati dirbanti neturi nė savęs užmiršti. Jos uždavinys 
kuo daugiau padaryti, kuo mažiau pavargti. Tam padės taisyk
lingas kūno laikymas darbo metu. Svarbu suderinti darbo sta
las ir kėdė su dirbančios ūgiu, svarbu parinkti tokią situaciją, 
kuri mažiausiai vargintų. Juk ne vis tiek, ar moteris dirbdama 
stovi, sėdi, ar priversta nepatogiai lenktis. Ji nevienodai pavargs. 
Nereikia užmiršti nė poilsio valandų. Jis turi visai taisyklingai 
pakeisti darbo valandas, kad organizmas nepavargtų per daug.

3) Gerai darbui suorganizuoti reikia iš pagrindų apgalvoti, 
ką norime dirbti ir kaip dirbsime. Toliau sudaryti visai tikslų ir 
smulkų planą — vienos dienos darbo planą. Žinoma, visa tai 
tiksliai surašyti namų ūkio knygoj, kad nereiktų kiekvieną kartą 
skubiai ieškoti kažkur dingusių užrašų lapelių.

Čia suminėjau trumpai, vėliau teks grįžti ir smulkiau išnag
rinėti kiekvieną dalyką skyrium. Šio straipsnio tikslas pakviesti 
į talką namie dirbančias moteris, paraginti jas pertvarkyti, page
rinti, patobulinti savo darbą Naudos turės jos pačios ir visa 
šeima, per ją ir visas tautos ūkis. Pradžia nelengva, tenka lau
žyti pirmieji ledai. Sunku ypač dėlto, kad racionalus namų ūkio 
tvarkymas yra Lietuvoj naujiena. Kaip kiekviena naujovė ji tuoj 
susiras sau priešų. Jų atsiras bene daugiausia pačių šeimų narių 
tarpe, bet dėl to nusiminti neverta: moteris pamažu sugebės ir 
šeimos narius įpratinti kitaip žiūrėti į jos darbą.

Iš Meyer „Neue Haushalt*
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Iš studenčių gyvenimo
„Birutės“ Dr-vė š. m. sausio mėn. 12 d. suruošė išleis

tuvių arbatėlę savo vyrės n. nar. p. Onai Norušytei, kuri išvyko 
į Vieną studijų tikslais. Ji studijavo Teol. — Filos. fak. ir baigė 
jį 1928 m. Dirbo mokytojos darbą Švėkšnos ir Linkuvos gimnaz. 
Trumpesniam laikui buvo išvykusi stud. tikslais į Angliją, Vokie
tiją. Dabar išvažiavo porai metų.

Ž. U. Akademijos Stud. Ateitininkių Ko r p. 
„G a b i ja“ sutiko dirbti L. K. Moterų Draugijos Kėdainių Ra
jone. Rajono V-bą sudaro gabijietės: K. Bubny te — pirm.* Br. 
Paršiukaitė — vicepirm., P. Nevronytė —- sekret., E. Petkutė’— 
reik, ved., St. Dargytė — kasininkė.

V ii n i u je, Stet a n o B a tor o u n i v e r s i t e te lie
tuvaites studentės jau pradeda savarankiškai veikti. Prieš me
tus prie Liet. stud. s-gos, kuri turi viso 116 narių, įsisteigė mer
gaičių sekcija, kuri dabar turi iki Ž5 narių (visoj sąjungoj yra 
35 merg.). Studentų „Vilties“ Dr-jos narių daugumą sudaro 
mergaitės. Lenkėmis save laikančios studentės atskirų savo or
ganizacijų neturi, jos veikia mišriose studentų organizacijose.

Škotijos lietuvių moterų veikimas
Škotijos lietuvių moterų susidomėjimas organizaciniu gyve

nimu prasideda jau didž. karo metu. Jos aktyviai dalyvauja 
Labdaringoje Draugijoje, kuri bętgi apie 1917 m. sustoja veikus. 
Nuo to laiko iki 1929 metų moterų organizacijos, kaip atskiro 
vieneto nebuvo. Pastaraisiais metais, Kn. Krupavičiui viešint pas 
Škotijos' lietuvius, veiklesnės moterys, tarp jų p. Uršulė Stalio- 
raitienė paprašė gerb, svečio, kad padėtų moterims susiorgani
zuoti į šv. Onos Draugiją j kurią buvo susiorganizavę ir Lon
dono moterys'? Kn. Krupavičius pasiūlė susiorganizuoti po Lie
tuvos Moterų Katalikių D r-jos vėliava, nes tuo būdu Škotijos 
lietuvės turėtų iš Lietuvos moterų didėlę moralinę paramą. Taip 
įsikūrė pirmas skyrius Škotijos Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos, kuri priklausydama prie Katalikių Moterų Draugijos Lie
tuvoje turi savo autonomiją. Dėlto tų pačių metų laiku, įsikūrus
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skyriams Glasgöw’e, Craignenk’e ir Carfin’e (pirmasis skyrius 
J'įsikūrė Bellshill’y) sudaryta Centro Valdyba. Dabar centro pir-

mininke yra p. Štalioraitienė iš Bellshill’io.
Š. L. K. Moterų draugijoje narių iš viso 200. Galėtų būti ir 

jdaugiau, nes lietuvių kolonija Škotijoje nemaža. Skyriai turi: 
Bellshill’io — 90 narių; Glasgowo— 70 narių; Garfino ir Craig- 
neko skyriai turi po 20 narių.

Š . L. K. Moterų Dr-jos veikimas yra religinis ir visuome
ninis. Draugijos skyrių šventės visada jungiamos su religine prak

tika. Mirusios narės laidojamos organizuotai dalyvaujant sky
riaus narėms pamaldose ir lydėjime. Visuomeninių tikštų Drau
gija pasiekia išvesdama moteris iš siauro ir smulkmeniško jų 
gyvenimo rato į plačias visuomeninio gyvenimo sritis. Nauji 

; interesai, tikslai kelia moteryse veikimo energiją, daro jas sava
rankiškomis taip, kad ir didelių šeimų motinos imasi darbo or
ganizacijose tuo pačiu, kartais nė pačios to nejausdamos, sukul- 

rtūrindamos suaktyvindamos savo aplinkumą šeimoje ir kitur. 
Šiuo metu svarbiausias Dr-jos socialinio veikimo tikslas, surinkti 

į visas lietuves į vieną organizaciją ir neduoti joms nutausti.
> Pastaraisiais laikais organizuotos Škotijos lietuvės daugiau 
imasi skaitymo. Kiekvienas skyrius prenumeruojaši „Moterį“, 
yra skaitančių „Rytą“. Bet šalia to viso negalima nutylėti, kad 
didelė Dr-jos narių dalis yra analfabetės ir negali dalyvauti tau
tos kultūrėjime per spaudą. Atvažiavusioms į Škotiją lietuvėms 
prieš 20—30 metų rūpėjo pragyvenimas, o ne savęs lavinimas, 
tpdėl jos ir liko tamsoje.

Š. L. K. Moterų Dr-ja dirba išvien su kitomis katalikiško- 
niis lietuvių organizacijomis: šv. Juozapo Darbininkų Sąjunga ir 
kt Rūpinamasi jaunimu, jo tautiniu ir religiniu auklėjimu.

Iš Onos GeČioniūtės rankraščio fe 
r ' •

J»' *
. * , ' 1

Pavasari n in kės pradeda naują epochą
Didžiulė jaunuolių minia suplaukė j Kauną konferencijon, 

•kuri įvyko 1932 m. gruodžio 28-29 d. Ši konferencija svarbi tuo, 
kad „Pavasario“ s-ga skirstosi į mergaičių ir vyrų atskiras 
sąjungas.

Mergaičių ir vyrų atskiri posėdžiai buvo antrąją konferen- 
įgčijos dieną. Kaip vyko mergaičių posėdis?

Posėdis mūsų vadų noru perkeltas iš ateitinirikų į karme- 
1 litų salę. Dar nė pusėj mergaičių nesuėjus jau buvo pilnutėlė 

Säle, kamšatis didžiausia. Keliamės į Tilmanso salę. Kiek berei- 
’į kalingai sugaišto laiko...

. ■ v Posėdį pradėjo stud. E. Balčiūnaitė. Garbės prezidiumą su
darė: p. M. Galdikienė, p. Dr. Karvelienė ir p. Barisienė. Dar
boprez.: Ap. Sereikytė ir Jasiulaitytė iš Marijampolės.
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Sveikino p. M. Galdikienė L. K. M. Centro Valdybos vardu. 
Dr. Karveiienė sveikino vyr. Moterų Sekretoriato vardu. Ji pa
brėžė mergaičių savarankiško veikimo reikšmę. Moteris veikda
ma atskirai galės geriau atlikti savo uždavinius. Be to, lietė kai
mo moters ekonominę padėtį, socialinę moterų mokyklą, socialį ' 
mergaitės pavasarininkės susipratimą. (Jos mintys plačiau išdės
tytos š. m. „Pavasario“ Nr. 1). Atsiuntė sveikinimą ir vyrų 
posėdis.

Dar gražių minčių pareiškė kai kurie kunigai, jie atsiskiri- 
mui labai pritarė ir ragino, mergaites leisti savo atskirą laikraštį. 
Sveikino dar studentės at-kės, L. Darbo Jaunimo S-gos mergai
tės ir k. ■'

Paskaitą „Tolimesnio veikimo klausimas“ skaitė, stud. St 
Taurozaitė ir O. Jonkaitytė.Abi lietė mergaičių organizavimosi 
reikalą. St. Taurozaitė nušvietė mergaičių kuopų steigimo, jų 
tvarki mąsi ir susirinkimo pravedimo klausimus. Ona Jonkaitytė — 
iškilmių, švenčių ir pasilinksminimų reikalus.

Per diskusijas tarp kitų kalbėjo ir kun. A. G rauslys. Jis 
patiekė maždaug šias mintis: Atsiskirimas pavasarininkių mer
gaičių nuo vyrų bus labai naudingas, nes paragins mergaites,, iki 
šiol labai pasyviai dalyvavusias sąjungoje, į aktyvumą.

Tokio aktyvumo labai reikia katalikų akcijai. Atsiskirimas 
mergaičių nuo vyrų geriau padės išsiauklėti save. Juk vienas 
organizacijos tikslų yra auklėjimasis. Kas jis yra? Yra tai savo 
neigiamųjų palinkimų ir tos energijos, kuri glūdi ir blogame, į 
gerą nukreipimas. Tai gerų palinkimų sustiprinimas. Norėdami 
nustatyti tolimesnio veikimo kryptį ir programą, kaip tik ir turė
tume vadovautis mergaitės prigimties pažinimu. Turėtume pa
žinti kas joje yra teigiamo, kas neigiamo ir pagal tai nustatyti 
auklėjamųjų paskaitų ciklą. Viena didelė nelaimė ir minusas 
glūdįs mūsų mergaitėse nepasitikėjimas savimi. Josios mano 
nieko negalinčios, nieko nemokančios. Viską gali tik vyrai, jie 
tik viską moka. Mergaičių S*ga turėtų tad pirmoje eilėje auklė
ti mergaitėse pasitikėjimą savimi, pagarbos dvasią mergaitei, pa
sididžiavimą savo moteriškumu. Tam tikslui į paskaitų ciklą tu
rėtų būti (trauktos paskaitos apie didžiąsias moteris, apie jų nu
veikto darbo vaisius ir tt. Be tos paminėtosios savimi nepasi
tikėjimo ydos, yra mergaitės prigimtyje ir kitų pavojingų palin
kimų, į kuriuos, auklėjant mergaites organizacijoje reiktų atsi
žvelgti. Bet iš antros pusės, yra mergaitėje ir tokių ypatybių, 
kurios įkinkytos į darbą atneštų didžiausios palaimos žmonijai.

Motiniškumas, tas stipriausias jausmas pasaulyje, yra bega
linė jėga ir energija, kuri suaktyvinta galėtų pakeisti pasaulio 
veidą. Šito jausmo yra pas kiekvieną mergaitę. Todėl moterys 
labai tinka socialiam darbui. Moterų vadovių apie socialinę mo-
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tęrų mokyklą keliamas klausimas gali būti tik sveikintinas. To
kios mokyklos tą glūdinčią mergaitėse motiniškumo energiją, 
kaip tik nukreiptų į praktinį pasaulio socialinių žaizdą gydymo 
ir reformavimo darbą.

Mergaičių S-ga turėtų rengti mergaites moterystei. Ne tik 
teoretinėm paskaitom, kuriose dažnai tik kalbama, kaip turi būti 
moterystėje, kuriose tik kalbamą apie moterystę idealą, bet reikia 
joms nušviesti kaip iš tikro yra moterystės užkulisiuose. Daugely 
atvejų mergaitės nežinodamos apie moterystę yra tikrai apgauna
mos, dėl savo naivaus gyvenimo nepažinimo. Jos pakliūva į 
brutalią kuniškumo vergiją. Brutaliai moterystėje išnaudojamos, 
jos pradeda nebetikėti jokiom kilniom idėjom, nes jos, jeigu tik 
yra pastabios, pamato, kad dažnai kilnių idėjų skelbėjai nemato 
to vargo, kurį jos kenčia moterystėje. Tad mergaitės turi ko
voti už moterystės iškėlimą.

Pagaliau mergaičių S ga turėtų išaiškinti mergaitėms ir pa
rengti jas moterų judėjimui. Visos mergaitės turi suprasti, kad 
to judėjimo tikslas yra kovoti su tom neteisybėm, kurios skriau
džia moterį, kurios neleidžia jai gyvenime užimti teisinės padė
ties. Daug įvairių gyvenimo įvykių liudija apie tas skaudžias 
neteisybes, kurių patiria moteris. Tad visos mergaitės turi daly
vauti moterų judėjime ir kovoti už teisybę, nes įkūnijus teisy
bę niekam iš to nebus skriaudos, o tik nauda tautai ir Bažnyčiai.

Ypač daug ginčų sukėlė pasilinksminimų klausimas.
j mergaičių S-gos Centro Valdybą išrinkta: p. Petrušauskie- 

nė, E. Balčiūnaitė, O. Jonkaitytė, Br. Saladžiūtė, St. Taurozaitė. 
Revizijos komisijom P. Karvelytė, O. Vaitonytė ir Gecevičiūtė.

Priimta keletas rezoliucijų veikimo, iždo, socialės mokyk
los ir katalikių moterų kongreso reikalu. Posėdis užbaigiamas 
pavasarininkų himnu.

Po piet ėjo vėl bendras plenumo posėdis ateitininkų salėj, 
kuriame išrenkama „Pavasario“ Federacijos vadovybė: pirm. Dr. 
J. Leimoną; general, sekret. Sil. Balčiūną. Dar seka įvairūs ak
tualūs pavasarininkų reikalai, kaip namų statymas ir k. Konfe
rencija užbaigiama pavasarininkų ir tautos himnais.

Baltųjų vergių prekyba
Vis daugiau susekama baltųjų vergių pirklių ir jų agentų, 

kurie iš visų kraštų gabena mergaites į Pietų Ameriką. Tokia 
organizacija susekta nesenai Marseille’y. Policija pastebėjusi, kad 
moterų, išvykusių į Pietų Ameriką, vaikai globojami tam tikrų 
asmenų, nustatė, kad tie asmenys kaip tik priklauso minėtos 
prekybos organizacijai. Tų vaikų motinos suklastotais svetimo 
vardo dokumentais siunčiamos ir talpinamos viešuose Buenos 
Aires ir kituose Pietų Amerikos miestuose iškur betgi nelaimiu-
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gos moterys siunčia savo vaikų užlaikymui pinigus. Viena 18 
metų mergaitė buvo prievarta pagrobta ir mirtimi prigrasyta lai
koma tų pirklių rankose. Ir tik staigios ligos dėka, dėl kurios 
ji turėjo atsigulti į viešą ligoninę, jai pavyko pasprukti.

Ir pačioje Pietų Amerikoje policija siiseka baltųjų vergių 
pirklių. Prieš kiek laiko Buenos Aires apygardos teismas ištei
sino apie 280 tokių nusikaltėlių, kurie pasirodė visi esą žydai. 
Spaudoje pasipylė protestai prieš tokį teismo nutarimą. Vidaus 
reik, ministeris paprašė policijos vadą, kad jis ir toliau suiminė
tų panašius pirklius nepaisydamas tokio teismo nutarimo ir pats 
pakritikavo teismo sprendimą. Dėl to įsižeidęs apyg. teismas 
paaiškino, kad jis vykdąs tik veikiančius įstatymus, nes būti bal
tųjų vergių pirkliu, jų šaly nelaikoma nusikaltimu. Nėra Baudž. 
Kod. paragrafo, kuris tokį darbą leistų nubausti. Dabar jau su
sirūpinta pagaminti atitinkamus Bažd. Kodekso paragrafus.

Keliaujančioms į tolimus kraštus reiktų įsidėmėti, kad ir 
mūsų krašte šios prekybos agentai apsilanko...

. ‘ ■ « f

Moterys papročių vergės
* '» ■

Rytų Afrikoje prie Fort—Hall’o, Agekoyos apylin
kėse moterys yra ne tik kad priklausomos vyrų užgaidų, ne tik kad 
yra visai beteisės t. y. stovi anapus teisės įstatymų, bet jos au
ga be jokio auklėjimo. Jų padėtį pagerinti misijonieriai nutarė 
įsteigti vietos mergaitėms negrėms mokyklų, bet tam reikėjo vie
tos negrų tarybos pritarimo. Bet vyriausas tos negrų giminės ir 
tarybos vadas, kuris buvo laikomas pažangiausiu pasakė, kad 
moteris turi būti verge, kuri tik dirbti vyrui turi ir todėl ji nėra 
verta jokio auklėjimo. Jam pritarė visi kiti tarybos nariai ir 

< misijonierių pasiūlymas buvo atmestas.
Indijoje vietos papročiu našlės sudeginamos. Anglų val

džia šį paprotį draudžia. Bet vietos gyventojai, nekreipdami dė
mesio į jokius grasinimus ir bausmes, šį paprotį fanatiškai pa
laiko kaip atsispirimą prieš europiečius ir jų kultūrą.

1 . ■ ' ■ ’ . . .

Šeima
» .

N ū d i e n ė š e i m a P r a n c ū z i j o j e. Sausio mėn. 4 d. 
Prancūzų Dr-jos salėje šia tema skaitė paskaitą p-lė Ivonne 
Morin, tarpt, besimokančio jaunimo S-gos gen. sekr. Šios S-gos 
tikslas jungti visų kraštų mokslus einančią jaunuomenę. Paskai
toje p-lė pažymėjo, kad Prancūzijoje šeima šiandie labai aukštai 
pastatyta. Nuo moters pareina visa šeimos tvarka, auklėjimas 
ir k. Auklėjimas remiasi laisvės principu. Kūno bausmė ne
žinoma.
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U ž m o n o g a m i j ą. Kinų teisingumo ministerija pripa
žino monogamiją, kaip vienintelę teisėtą moterystės formą. Dėl 
to, žmonos tų vyrų, kurie veda antrą arba trečią kartą, turi tei
sę reikalauti persiskyrimo. Ši teisė joms be jokių abejojimų 
pripažįstama. Moterų skaičius, kurios remdamosios naujuoju 
įstatymu yra atgavusios laisvę, siekia keturis milijonus. Tokiu 
būdu moderniškas moterų judėjimas Kinijoj padarė didelį žingsnį 
į priekį, išlaisvindamas moterį. Šis judėjimas jau dešimt metų 
griežtai reikalavo panaikinti poligamiją.

1 š s i s k y r i m a i V o k i e t i j o j e. 1931 met. Vokietijoje 
išsiskyrė 39971 pora, 751 išsiskyrimų mažiau negu metus prieš 
tai, kada išsiskyrimų skaičius buvo pasiekęs kulminacinį punktą. 
Susituokusių porą skyrimasis yra didelėje priklausomybėje nuo 
ekonominių sąlygų. Pirmaisiais moterystės metais išsiskyrimų 
būna mažiausia. Daugiausia vedusių porų išsiskyria 5 6 šeimy
ninio gyvenimo metais, toliau išsiskyrimai mažėja. Išsiskyrimai 
motivuojami daugiausia kurios nors pusės neištikimybe ir atsisa
kymu pildyti moterystės uždėtas prievoles.

' . ’ . Ö . '

Pasižymėjusios moterys
• * ' « >

Gydytoją Oną Dengei Dublino universitetas apdovanojo 
garbės daktaro laipsniu. Ji yra steigėja ir vedėja katalikų misi
jų sąjungos, ilgus metus dirbusi misijų gydytojos darbą Indijoje, 

Gailestingoji sesuo p-lė Geniez Prancūzijoje už 25 metus 
mokytojos darbą ligonių slaugymo mokykloje, apdovanota gar
bės legijono kryžiumi.

Ponia Lilla Melczer išrinkta j vengrų parlamentą. Tai tre
čioji moteris vengrų parlamente.

Kokį nuošimtį sudaro kriminalistų tarpe moterys?
Graikų atstovas prie Tautų Są-jungos , padarė sekančias 

išvadas apie moterų kriminališkumą. Iš visų kriminalistų mote
rys tesudaro 10—20%. Mažiausias nuošimtis tenka pietų Europai, 
ypač Graikijai, kur jis tesiekia tik 2%. Daugumoje Europos kraš
tų moterys daugiausia nusikalsta vagyste, pietų Europoje nusi
kalsta aistrų poveiky.
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Religinis gyvenimas
Šventieji metai

1933 metai — šventieji metai. Sausio mėn. 15 d. Šv. Petro 
bazilikoje buvo paskaityta Popiežiaus bulė, kuria paskelbti šven
tieji metai.

Moterys išdrįskite!
„Moterys išdrįskitė būti motinomis savo vaikų!“ Taip mo

dernusis Kauno pamokslininkas kn. A. Grauslys prabilo iš sa
kyklos vieną sekmadienį. Prieš tai buvo kalbėjęs apie baisią 
žmonijos ligą —nedorybę, negimusių kūdikių žudymą. Tai esąs 
Erodo žudynių tęsinys. Šį darbą vykdo šiandie patys tėvai. Mo
terys verčiamos vyrų arba ir pačios, norėdamos išvengti su kū
dikio gimdymu surištų kūno formų sužalojimų arba bijodamos, 
kad atėjęs į pasaulį kūdikis suvaržys jų laisvę, eina į tam tikras 
įstaigas ir atlieka žudymo nedorybę. O tų įstaigų netrūksta ir ka
da vargšė tarnaitė nudėjusisavo povainikį sunkiai baudžiama, anoms 
įstaigoms nieks bylų nedrįsta iškelti. Kaip teisinama ši nedorybė? 
Argumentai labai pigūs. Nenuoširdu yra sakyti, kad ši nedory
bė papildoma, dėl to, kad gausi šeima neturi iš ko pragyventi. 
Atsiminkime, kad turtingos šeimos Čia daugiausia nusideda teįsi- 
leisdamos į namus du, vieną arba ir nė vieno kūdikio, kai tuo 
tarpu motiniškas jausmas ieško objekto ir suranda jį, ponios au
ginasi ir globoja šunis. Kituose kraštuose šis motiniško jausmo 
iškrypimas yra pasiekęs aukščiausį laipsnį —- ten randasi ponių 
šunims salionai, prieglaudos, puikios kapinės, palikimai užrašomi 
šunims... Einama ir pas mus prie to. Inteligentų šeimose įsigali 
kapų nuotaika, tuštuma. Kokios priemonės su šituo kovoti? Vals
tybių valdžios turi susirūpinti tą tautos žudymo nedorybę perse
kioti visais galimais būdais. Gausioms šeimoms turi parūpinti vi
sokių lengvatų ir dovanų (reiktų ir mokslus einančius gausių šei
mų vaikus ypatingai globoti ir teikti visokeriopos paramos). Kel
ti moralinį ir religinį susipratimą, sąmoningumą, jokios aplinky
bės, nei ekonominiai sunkmai, nei kurios kitos nepateisina nuo
dėmės. Krikščioniškoji moralė težino du keliu: moterystė su vi
somis jos pasekmėmis arba visiškas susilaikymas. Kito kelio nė
ra. Su šia nedorybe kovoti turi kiekvienas susipratęs katalikas. Ne
galima šiai kovai įpareigoti tik moteris, lygiai čia yra kalta ir 
kita pusė —vyras, todėl už panašų nusižengimą reiktų kuo grieš- 
čiausiai bausti ir vyrus. Sąmoninti reikia netik moterį bet ir vy
rą. Čia kaip tik į talką turėtų ateiti kilnūs vyrai ir padėti ištrauk
ti moterį iš tos baisios nelaimės, į kurią ji pakliuvusi moraliai 
numiršta —visam gyvenimui lieka žudykė. Be to, moterys turėtų
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atsiminti, kad, jų toks elgesys yra ne kas kita, kaip vyro aistroms 
pataikavimas — vyras žinodamas, kad pigiu būdu nusikratys sa
vo užgaidų išsiveržimo pasekmių, nesivaržydamas tenkina savo 
seksualines aistras. Todėl moterys turėtų pasiryžti ir netvirkinti 
vyrų, turėtų išdrįsti būti savo vaikų motinomis. 

»> . ■ ■’ .
Moterų auklėjimo ir sielos išganymo reikalu

Vokietijos vyskupų konferencija įvykusi 1932 m., moterų 
auklėjimo ir ganytojavimo reikalu nutarė: 1. Ganytojavimo ir auk
lėjimo moterų tarpe tikslas, turi būti moters auklėjimas atsakin
gam bendravimui visuomeniniuose klausimuose ir uždaviniuose. 
2. Kadangi aukščiau minėtą tikslą siekiant nepaprastos reikšmės, 
ypač šiandie, turi Marianiškoji idėja, todėl privalo netik Marianiš- 
kosios Kongregacijos savo laikų uždavinius pažinti, bet taip 
pat ir kitos moterų visuomenės dalys, organizacijos per Maria- 
nišką įdėją siekti savo tikslų. 3. Katalikės moterys ir mergaitės 
savo organizacijų nares turi paruošti tikram katalikiškam ir mo
teriškam gyvenimui, kad jos sugebėtų pasiaukoti bendradarbiavi
mui visose gyv. srityse. 4 Visa tai reikalauja tvirto pasiryžimo ir 
galimai vienodos veikimo krypties iš moterų ir mergaičių katali
kiškų organizacijų. Todėl tų organizacijų jungimasis į vieną są- 
ungą būtų labai naudingas.

Ganytojas ir moterų klausimas1)
Moterų klausimas — yra mūsų laikais aktualiausias katali 

kų Bažnyčios klausimas. Tą pripažino daugelis didelių mintytojų. 
Nuo moters—tik ir išimtinai-—pareina pastatyti žmoniją tokioje plot
mėje, ant kurios Dievas trokšta žmoniją matyti. Nors apskritai- 
ganytojai dažnai nepripažįsta, moteriai tos reikšmės, kokią ji tik
rumoje mūsų visuomenėje turk Didžiausią reikšmę turi motina. 
Ant jos pečių krinta visa auklėjimo našta. Todėl nėra visuomeni
nio skurdo ir vargo, kurs nevargintų motinos. Joms ganytojai betgi 
užkrauna naštas ir nė trupučio nepadeda jų nešti. Jei apie mote
rį nedaugiau tebūtų pasakyta, kaip tik, kad ji yra motina, vyro 
ir vaikų auklėtoja, to jau pakaktų, kad kiekvienas ganytojas susi- 

Į rūpintų ją apsupti savo globa. Gera motina yra tikru vikaru 
į parapijoje. Kiek gahytojas nesirūpins motinomis, tiek ketverio- 
1 pai turės atidirbti su vaikais. Jeigu moterys nebūtų daugumoje 
į geros žmonos ir motinos, jeigu nesirūpintų šeimos daugėjimu ir . 
I sveikų siela ir kūnu žmonių auklėjimu, būkime įsitikinę, kad jų 

tautos puolimo ir griūvėsiu neapsaugotų jokia mokslo žvaigždė,

^Mintys iš straipsnio „Ganytojas ir moterų klausimas, Kn. Pr. To- 
recki „Tiesos Kelias“ 1932 m. 5 nr. .'
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joks garsus pramonininkas, joks artistas, joks mokslininkas. Kaip 
ganytojai šį, svarbiausi parapijos žmogų auklėja? Ar tas darbas 
išėjo iš primityviškiausių organizacijų ir metodiškų formų? Ar 
visas tas pedagoginis ar socialinis darbas su motina nėra taip 
atitrauktas, taip paliktas atsitikimui ir gerai valiai, kad dažniausiai 
prasilenkia su tikslu? Reiktų atsiminti, kad nieko nėra per daug ten, 
kur kalbama apie motinos auklėjimą. Jei tuo nesirūpins gany
tojas, patrauks savo pusėn motinas kiti -- komunistai, socialis
tai... Tą tvirtiną gyvenimo faktai. Kaip savo laiku (tik ne 
Lietuvoje) buvo susirūpinta darbininkų judėjimu, taip dabar atsi
randant iš proletariško moterų judėjimo pavojams Bažnyčiai, turi 
būti susirūpinta moterų judėjimu. Rusijoj meteris pavergta so
cializmui, Vokietija stovi to laimėjimo išvakarėse, kovojama už 
laisvą žmogaus vaisiaus išmetimą (prieš 218 §). J koliziją su 
šiuo paragrafu seniau sueidavo neištekėjusi ir nesąž. gydytojas, 
dabar už jį (218 §) kovoja masė, žmona, liaudies moteris, dar
bininkė. Suprantama, kad kitaip ir negali būti, kai tai masei 
šaukiama, kad kiekviena gyvybė yra nuodėmė, jei neturi jam už
tikrintos vietos pasauly. Tie reiškiniai turi sukelti mūsų gany
tojui rūpesčio.

Ganytojas čia susiduria su rimtomis kliūtimis. Išauk
lėti mergaitę, kad ji taptų gera motina kliudo moterų perteklius 
(Serbijoje 1339 moterys kiekvienam 1000 vyrų; Italijoje 666,065 
moterims daugiau negu vyrų; negeresni dalykai Rusijoje ir kitose 
mažesnėse valstybėse; Lenkijoje yra daugiau kaip 1,200,000 mo
terų negaunančių progos ištekėti), dėl kurio smarkiai krinta do
rovė. Tai yra tiesiog žmonijos nelaimė. Pranašas Izaijas ją mi
nėjo iškeikdamas Jeruzalę; „O ateis jums toki laikai, kad septy
nios moterys kovos už vieną vyrą, ir kad kiekviena įš jų pasa
kys: savo duoną valgysiu,“ savo rūbais rengsiuos, bet leisk man 
nešioti tavo vardą.“ Konkurencija dėl vyro žemina moterį ir krik
do visuomenės dorovę. Čia iškyla dar ir neomaltuzianizmo — 
valingo giminės mažinimo problema, kuri dėl šių dienų ekono
minių ir socialinių aplinkybių sudaro rimtą kliūtį moters gany- 
tojavimo darbe. Ir dar viena kliūtis, grynai ekonominė— reikalas 
moterims pačioms užsidirbti duoną, kuri prie dabartinių didmies
čiuose sunkių darbo gavimo sąlygų sudaro didelį pavojų moters 
moralei.

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė
Redaguoja J. Drungaitė
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Atsiųstos paminėti knygos.
V. M i k ė n a s, Šachmatų vadovėlis. „Sakalo“ B-vės leid. 1 

Kaunas 1933 m.
D r. K. Avižonis, Kaip išmokti pašliūžomis šliOžinėti. 

„Skautų Aido“ leid. Kaunas 1933 m.
V. Myk o i a i t i s-P irt i n a s, Altorių šešėly. I ir II d. ro

manas. „Sakalo“ B-vės leid. Kaunas 1933 m. _ .

Redakcijos reikalai. Tikslesniam redakcijos planų organizavimui 
ir techn mo darb^ atlikimui sudaryta komisija iš š;ų asmenų: Br. Sala- 
džiūtė, V. Kirkilaitė, P. Grigaitė ir D. Lipčiūtė.

„AT. V“ Red.

M

AR SKAITAI „K A R Į?“
Kiekvienam Lietuvos piliečiui turi rūpėti savo kariuomenė, krašto 

gynimas ir kariš «asai pasiruošimas. Tolei kiekvienas3 turėtų skaityti pigų, 
įdomų, savaitinį Lietuvos kariuomenės laikraštį

„KARĮ“
„KARYS“ daug rašo ne tik iš musų kariuomenės gyvenimo, bet taip 

pat ir apie Kitų valstybių kariuomenių gmtliv mi, pasiruošimą karams, 
naujus išradimus karo srity, karišką jaunimo paruošimą pas mus ir kitur irt.t.

, . i k ' ■

„KARYS“ be grynai kariškų dalykų, nemaža rašo apie svarbesnius 
pasaulio politinius įvyk us,: dedi daug gražių paveikslų, eilėraščių, apysa
kų, karo atsiminimų be pasakojimų ir 1.1 Be to, kiekviename numery 
yra linksmas skyrius “Kuprinės pab.ros“. f

- Kurie pasiskubins išsirašyti „Karį“ vis’en?s 1933 m. gius nemokamą 
priedą — gražų sieninį karių kalendorių 1933 m.

„Kario“ kaina: metams—8 lt., 6 mėn— 4 lt, 3. mėn.—2 lt

Redakcijos ir Administracijos adresas: KAUNAS, Nepri
klausomybės aikštė „KARYS“.

Gražiausia ir naudingiau
sia vaikams dovana

&

„ŽVAIGŽDUTĖ“ eina kas dvi savaitės, gausiai iliustruota ir įvairi.
Priklausantiems Angelo Sargo Vaikų S-gai visiems 1933 metams 

„ŽVAIGŽDUTĖ“ kaštuoja 3 lt., nepriklausantiems - 4 lit. Be laikraščio 
metiniai skaitytojai gauna loterijos bilietą, su kuriuo gali laimėti gražių dovanų.

Adresas: Kaunas, Liaudies Namai „Žvaigždutės“ Admmistradia
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Moderniška moteris
turi eiti naujais gyveninio keliais. Tą kelią jai rodo 
moterų inteligenčių mėn. žurnalas

„Naujoji Vaidilutė“ 
einąs jau tryliktus metusi.

Skyriuje „Namų Židinys11 nagrinėjama svarbus ir la
biausiai moterį liečią šeimos klausimai ir k.

„Naujojoj Vaidilutėj“ recęnzuoj ama įvairios naujos knygos, talpinama 
Lietuvos ir užsienio moterų veikimo ir visuomeninio gyvenimo žinios.

• . ' . ■ ■ *

1933 metais metiniai prenumeratoriai gaus priedą 
„Moderniškas butas“.

„Naująją Vaidilutę“ VELTUI gaus kiekvienas, kas surinks 
B metinius prenumeratorius.

„Naujosios Vaidilutės“ kaina lieka ta pati:
met. 10 lit., pusm. 5 lit., moksleiviams met. 5 lit., pus m. 3 lit.« 
atskiras numeris 1 lit. Užsieny dvigubai.

Redakcijos ir Administracijos adresas:
Kaunas, Laisvės AI. 3 III kamb., telef. 26-76.

Visos šviesuolės šiandie seka, kas darosi Aukš
taitijoje tik iš

„Panevėžio Balso"
reikšmingai skambančio jau 10-ji metai.

Kaina 5 litai met., 3 lt. pusm. Nurodžius adresą siunčiama 
susipažinti veltui.

„Panevėžio Balso“ adresas:
Panevėžys, Sodo g. Nr. 3, arba „Bangos“ spaustuvė,

Respubliko g. Nr. 14, tclęf. 444

Marijonų spaustuvė Marijampolėje Karo cenzūros leista
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