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A/A "JKlaidingais keliais
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Lietuvos nepriklausomybės laikais musų mergaitės ir mote* 
rys, iš pat pradžių gavusios daugumoj viešojo gyvenimo sričių 
lygias teises, kaip — valdžios rinkimo balsas, laisvė lankyti visas 
mokyklas ir užimti atitinkamas valdžios ar mokslo darbo vietas,— 
sparčiai pasistūmėjo į priekį. Kai prieškariniais Ja i kais tik reta 
kuri išeidavo gimnazijos mokslus, dabar jau visai nesistebime, 
kai daugelis mergaičių baigia ir aukštesnįjį mokslą — universitetą. 
Tiesa, paskutiniu laiku, pradėjus dėl kažkokių nesusipratimų kal
bėti apie inteligentų perteklių Lietuvoje, jau visose pozicijose 
moterys imta spausti ir net kėsinamasi jas vėl išvyti laukan iš 
viešojo valstybinio ir kitokio atsakingesnio darbo vietų, nors, 
žinoma, tas niekaip nepasiseks, istorija atgal negrįžta: kas buvo 
praeity, tas daugiau nepasikartos.

Tačiau mums įdomu, ką pasiekė ar laimėjo Lietuvos mo
teris, turėjusi tiek laisvės ir teisių ligi šiol? Didelis skaičius mer
gaičių išėjo ir dar tebeeina aukštesnius mokslus, žymus procen
tas stoja į universitetą ir jau ligi Šiol jų nemaža dalis yra aukš
tąjį mokslą baigusių, kitos jau įpusėjusios, dar kitos — ryt po
ryt bebaigiančios. Vadinasi, pasiekėme ir tebesiekiame mokslo. 
O būdamos mokytos galime jau sąmoningai spręsti savo reika
lus, gerinti savo buitį ir savo darbu užimti tam tikrą vietą tautoje 
ir, apskritai, žmonijoje. Ar mes tai darome, ar bent to siekiame, 
į tai žengiame?

Rusijos nelaisvės metu lietuvės moterys tik reta kuri gavo 
mokslo, tik reta kuri turėjo progos pasireikšti. Jų — moterų, 
veikėjų — tada buvo taip maža. Bet jos visos sąžiningai ėjo 
savo pareigas, beveik nė viena nepaskendo egoistiniuos rūpes
čiuos, o visos rado laiko, reikalo ir progos kam nors kilnesniam 
paskirti bent dalį savo jėgų. Vienos pasižymėjo raštijoj ir ^lite
ratūroj (Žemaitė, L. Pelėda, Š. Ragana, Bitė, Žmona, Eglė, Čiur
lionienė ir kt), kitos veikė įvairiose visuomenės organizacijose, 
žymiose labdaros draugijose, kūrė mokyklas, prieglaudas ir t t. 
Beveik visos to laiko pamokytos lietuvaitės domėjosi musų tau-
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tos reikalais, gyvai dalyvavo viešame darbe ir net darė kitiems 
įtakos. • ' > ‘

O dabar? Tiek mokytų moterų, o musų bendrasis moteries 
žodis ir darbas ar pakilo bent kiek aukščiau ir ar įsišaknijo bent 
kiek plačiau ir giliau? Nė kiek. Ir net nenumatoma, kad moterų 
kultūrinė pajėga Lietuvoje palaipsniui kiltų. Kiek mes rūpinamės 
savo moteriškąja spauda? Kur dingsta tos, šiokį ar tokį mokslą 
išėjusios, inteligentiškų šeimynų motinos bei savarankiškos kul
tūros darbo purentojos? Atrodo, kad mūsų mergaites tol do
misi viešu spaudos žodžiu, platesniais savo giminės reikalais ir 
tol pačios gyvena idealizmu, —kol rengiasi į gyvenimą, o vos 
tik ima konkretizuoti savo jaunų dienų siekimus bei svajones, 
vos tik pradeda tikrąjį gyvenimo laikotarpį, tuoj ir vėl nusmunka 
į kažkokią tamsią duobę — ir jų visai nei girdėti nei matyt. Jau 
daug veiklesnės ir sąmoningesnės yra tos kaimietės ir mažųjų 
miestelių paprastus darbinkės bemokslės, kurios, vos paskaityt 
mokėdamos, su tokiu pamėgimu prenumeruojasi „Moterį“, nesi
gaili savo laikraščiui taip sunkiai uždirbamo lito. O kiek inteli
genčių pren. „N. Vaid.?“ Todėl mums reikia rimtai pasvarstyti, 
kodėl taip yra? Ir ima toks beveik instinktyvus, neaiškus 
nujautimas, kad, gal būt, mūsų besimokančių mergaičių moterų, — 
tų, kurios eina į inteligentų luomą, — kai kurie iš stambiųjų jų 
siekimų yra klaidingi. Baugu tai tvirtinti, bet, rodos, tai yra 
tiesa.

Ydų turi kiekvienas žmogus, kiekviena žmonių grupė ar 
luomas; turi jų ir moterų giminė. Smulkiosios ydos ar silpnybės 
dar žmogaus galutinai nepražudo, o kartais net duoda progos 
labiau save stebėti, tobulinti, dorinti, daugiau kovoti su savo 
žemąja prigimtimi. Visai kas kita didžiosios ydos, t. y. kada 
žmogaus ateities siekimai, žemiškieji ir dvasiškieji idealai stovi 
ant netikrų pamatų. Tada sunkiau su yda kovoti, nes patsai jau 
jos nepastebėsi, ir atsitikus tragedijai (kai ima rodytis tų netikrų 
idealų padariniai), patsai nežinai, kodėl taip įvyko, imi kaltinti 
visuomenę, artimuosius žmones, Dievą, likimą ar dar ką kitą, 
pradedi klampot po bedugnę balą, nežinodamas į kurią pusę 
eidamas rastum sausumą. Panašioj padėty atsiduria daug mūsų 
moterų, kurios, besirengdamos į gyvenimą, užsibrėžia sau netikrus 
idealus. Ir, tikrai, paskui vėliau, kada pradeda rodytis blogi pa
dariniai. grįžti atgal ir ieškoti tikresnio kelio — būna dažniau
siai ne tik sunku, bet kartais ir pervėlu.

Pirmutinė mūsų mergaičių yda, kada jos mokosi ir ren
giasi į busimąjį gyvenimą, tai yra jų užsibrėžtas vienintelis tiks
las — ištekėt. Dažniausiai mokslą įpusėjusios ar net ir bebai
giančios tą vieną galutinį tašką temato — gaut vyrą. Žinoma, 
aš nekalbu apie tas, kurios ieško turtingo vyro ar gerą (pelningą)
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vietą užimančio, kad paskui galėtą nieko neveikdamos ištaigingai 
gyvent, nes tai tuščios materialistės ir tinginės, iš kurių vistiek 
nieko gero bendrajam moterų darbui nei kultūrai nebūtų, nors 
jos šiokiose ar kitokiose patogiose sąlygose būtų ir įvairių progų 
naudingam darbui turėtų. Iš viso, jei kuri moteris išteka dėl 
pinigų ar dėl karjeros, tai ji nėra verta moteries vardo, nes tada 
vistiek ji save parduoda lygiai kaip ir gatvės prostitutė, tik ji yra 
dar blogesnė, nes su tartiufiška kauke nuduoda esanti padori 
vyro žmona ir aukštai gerbtina dama. Tačiau ir iš tų, kurios 
vyrą renkasi pagal savo širdį, pagal dvasinę abiejų harmoniją, 
yra tokių, kurių visos svajonės ir siekimai baigiasi su bendro 
miegamojo paveikslu. Iš viso, lytinis linkimas į antrąją lytį suda
ryti bendrą gyvenimą, susijungti ir kurti naująją kartą yra tik na
tūralus kiekvieno sveiko žmogaus prigimties veiksnys, kaip kad 
valgymas, miegas, kvėpavimas, juokas, vaikščiojimas, darbas ir kt., 
ir, be to, jis priklauso ne prie tų nuolat būtinųjų (kaip valgy
mas ar kvėpavimas), bet tik prie tų, į kuriuos sveika prigimtis 
linksta, o ne priverčia. Tad matome, kad lytinis mūsų prigim
ties linkimas susijungti su antrąja lytimi nieku būdu neturi būti 
mūsų tikslas, siekimo taškas, o tik natūralus normalaus gyvenimo 
veiksnys, nedaugiau.

Kaimo moterys taip natūraliai šį linkimą ir supranta. Jos 
iš jaunumės dirba, visko mokosi, stengiasi viską sugebėti tam, 
kad išėjusios iš po motinos globos į savarankišką gyvenimą, 
galėtų visa tai panaudoti, tuos visus savo gabumus pareikšti, pri
taikyti. Jos išteka (žinoma irgi pasirinkdamos sau patinkamą, 
mylimą vyrą) tam, kad nuo tos dienos pradėtų savarankišką, 
sunkų, rūpesčių ir vargų pilną gyvenimą, ir todėl jos taip įdo
miai į jį rengiasi, krauna jam ne tik ekonominius išteklius, gė
rybes, bet ugdo ir savo sugebėjimus ir darbingumą; ir kada jos 
įžengia į tas sunkias šeimininkės ir motinos pareigas, iš pat pra
džių užkluptos daug sudėtingesnių rūpesčių ir vargų, negu pas mo
tiną, jos nė kiek nenusimena ir nenuleidžia rankų, o su dar di
desniu intensyvumu šoka naujų darbo dirvų plėšti, dar beveik 
pasididžiuodamos Savo širdy, kad, štai, tapo vertos tokių sunkių 
pareigų, ir džiaugdamosi, kad turi kur savo mergystėje išugdytas 
ir darbui prirengtas jėgas pritaikyti, panaudoti ' Ir juo tokia kai
mo jaunamartė randa naujose pareigose daugiau darbo, juo ji 
išdidesnė, juo ji greičiau, vis tekina bėga aplink savo ruošos ūkį 
ir trūsia dirba už tris — ir juo ji tada laimingesnė ir savo vietą, 
savo gyvenimo kelią suradusi jaučiasi. O bendrasis miegamasis 
būna jai tik natūralioji jos prigimties gyvenimo dalis, iš kurios 
ji nieko ypatingo nereikalauja, į kurią ji nesudeda viso, savo ve
dybinių dienų turinio ir kuri todėl jai niekad netampa nei tokia 
nuobodi nei įkyri. Taip kaip oras kvėpuoti geras visada toks pat,

t
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by tik grynas ir sveikas, kaip valgis gali kas savaitę tas pats 
pasikartoti ir neapsirijėliui, žmogui niekad nenusibosta, taip ir iš 
bendrojo miegamojo tokia sveiką jaunamartė nereikalauja, kad 
jis kaskart vis būtų įdomesnis, įvairesnis ar naujas, nes sveikai, 
neištvirkusiai prigimčiai jis ir taip — visada toks pat ir natūra
lus — niekad nepasensta. 

. . » • / .

Visai kitokiais pamatais kuriamos inteligentų šeimos. Mer
gaitėj lankydama bendrojo lavinimosi aukštesniąją mokyklą, ati
tolsta nuo bet kokio pozityvaus darbo, o įpranta skaityti roma
nus ir svajoti arba dar ir artimiau draugauti, žaisti meile su gim
nazistais, leitenantais ar studentais. Tos rūšies vyrai, kurie su 
jomis draugauja, dažniausiai irgi nė kiek nebūna sudominti tik
ruoju, realiu gyvenimu, o mėgsta su linksmomis ir jaunomis 
mergaitėmis tik meile žaisti, smagiai laiką leisti. Kitos mieščio- 
niukės, kad ir nė kiek mokyklos nelanko, vis tiek visą juodąją 
namų ruošą palieka tarnaitei arba savo motinai, o pačios rūpi
nasi tik rūbais, papuošalais, veido grožiu ir kavalieriais. Gimna
zistes tai dar bent pamokų ruošimas pakankina, todėl jos ir būna 
už anas įdomesnės. Taip laisvu paukšteliu skrajojant ir šviesio
mis pasakomis gyvenant baigiama gimnazija ir, laimingiausiu 
atveju, susirandamas vyras, nes kur daugiau dingsi, kai gyvenime 
eina dabar tokia konkurencija ir kalbama apie inteligentų per
teklių. Ir tikrai, sunku ir norėti, kad tokia, salione užauginta ir 
nė mažuoju piršteliu jokio darbo nepalietusi ir nė šešėlio vargo 
nemačiusi, jauna mergaitė galėtų ryžtis skint sau kelią į savaran
kišką gyvenimą, išdrįst eit į buities kovą. Tiktai drąsesnės ir 
tos, kurios nesurado sau vyro (nesugebėdamos ar iš tuštumo 
neįsimylėdamos), eina toliau — į universitetą, o anas jau galime 
išbraukt iš istorijos, nes jų tikslas pasiektas ir tuo būdu gyve
nimas tartum baigtas Bet prie jų kategorijos dar greit prisideda 
didelė dalis tų, studijuot nuėjusių: jos ten didesnio pasirinkimo 
nei progos nesitikėdamos, skuba bet kurį iš savo simpatijų pasi
žaboti ir tikslas pasiektas. Jų sąžinė dar ramesnė, ir jos jau
čiasi laimingos dėl šio argumento: juk vistiek nieko geresnio 
(t. y. vyro/ nebūtų sulaukusios, o mokslą baigt, paskui plačiai 
darbo ieškot ir iš jo sau duoną pelnytis — tikslas labai tolimas, 
sunkiai pasiekiamas ir miglotas* Geriau žvirblis rankoj, negu brie
dis girioj. Taip tad tik maža dalis lieka tokiu, kurios į tą mokslą, 
prisirengimą ligi vedybų nežiūri taip pro pirštus, o dirba rimtai, 
nesidairo į šalis, kad kaš, „iš to mokslo kankynės išgelbėtų“, ir 
rengiasi tą mokslą kame nors pritaikyti, savo išugdytas galias 
kam nors sunaudoti. Jau pats principas, kuriuo žiūrima į tą 
jaunystės mokslą, nustato jo vertę pačiam asmeniui: jei pati mer
gaitė nesitiki, neketina ir nesirengia jo niekur panaudoti ir yra 
įsitikinusi jo nereikalingumu, tai, žinoma, ji, nors ir gimnaziją
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šiaip taip baigia, bet iš to mokslo sau^pačiai, savo dvasinei kul
tūrai, nieko ničnieko nepasiima — per brandos egzaminus jį visą 
tartum grąžina atgal, o už aštuonerius vargo metus nusiperka tik 
paauksuotų raidžią atestatą.

Įsivaizduokime dabar tokią mokytą, jauną, gražią, mokan
čią tinkamai elgtis mergaitę, ištekėjusią už kokio, žinoma, ne juo- 
darankio, bet valdininko ar Šiaip — miesto inteligento, praturtė- 
jusio amatininko ar pirklio. Ištekėjo — tikslas pasiektas. Ką jai 
dabar veikt? Fizikos nei matematikos formulių ji savo gy
venime niekad niekur jau nepanaudos. Literatūros veikalą iškalti 
turiniai su charakteristikomis bus tuoj užmiršti; savo skonio nei 
moralės jausmo naujoms knygoms skaityti ji taip pat neišugdė. 
Valgių gaminti nei kambarių tvarkyti ji neis: viena, inteligentas 
vyras nė neleistų, nes jo garbė reikalauja tiems darbams tarnaitę 
pasamdyti; antra, jei ji pas mamą tokių darbų nedirbo, tai argi 
tam ji ištekėjo, kad vargą vargtų? — kaip tik atbulai: ji tikisi, 
kad vyras dar labiau ją lepins ir dėl jos daugiau pinigų leis, 
negu tėvai; trečia, jai tie darbai nežinomi, ji jų nemoka ir ne
sugeba dirbt, tai argi ji medaus mėnesius ir metus turės praleisti 
besikankindama naujais darbais, į kuriuos ji visai nesirengė. Tai ką 
gi ji veiks?

Štai kokioj kritiškoj padėty atsiduria daugumas mūsų inte
ligentiškų jaunamarčių dėl klaidingai pasirinktų kelių iš pat jau
numės. Gal kiek kalta ir mūsų1 bendrojo lavinimo mokykla, 
kuri atitolina mergaitę nuo gyvenimo realybės, dar daugiau kal
tos mamytės, kurios leidžia išaugti nieko neveikiančioms ir nieku 
nesirūpinančioms dukroms, kai tuo tarpu galėtų pastebėti savo 
kiekvienos dukros palinkimus bei gabumus ir pagal juos jas jau 
rengti ateities gyvenimui: kuri gabesnė ir tvirtesnė — tesiekia pa
ties aukštojo mokslo, o kuri domisi rūbais, papuošalais, siuvi
niais ir sunkiai slenka per gimnaziją, o jei dar mėgsta laižytis į 
jaunus berniukus ir įsimylėti — tegul ruošiasi šeimyninei gūžtai, 
tegul išmoksta atlikti namų ruošą geriau už tarnaitę irt. t. ^iaip 
ar taip, artėja dar didesnės demokratybės laikai, ir panaudojant 
visus technikos laimėjimus, ateity namų šeimininkė turės visą 
ruošą atlikti pati viena, nes tarnaičių luomas išnyks, nebent bus 
dar padėjėjos vaikams auginti, bet bevaikėse šeimose jokios tar
naitės nebus reikalingos. O dabartinė mūsų miestiečių luomo 
„ponia“ jau seniai juokina visus, kad namų ruošoj yra kvailesnė 
už tarnaitę ir turi iš jos. mokytis, kad gėdisi eit į turgų žąsies 
nusipirkt, nors miršta iš neturėjimo ką veikt, ir nuobodumo.

Tai ką pagaliau tos mūsų „mokytosios“ jaunamartės daro? 
Visi siekimai ir idealai (tie klaidingieji) jau po kojų: vyras gautas, 
turto ir garbės pakanka, rūpesčių nėra... Tad visai suprantama, 
kodėl jas užpuola baisus nuobodulys, pesimizmas ligi „veltšmer-
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co“, begalinis dvasinis tuštumas, nepasitenkinimas savim ir visa 
aplinkuma. Ir prasideda tos „poniškosios“ nervų ligos, neuras
tenijos, anemijos ir kitos, ir visiems reikia mokėt prie tokių po
nių taikytis, jų nenervinti, jas lyg popäs saugoti. O daugiausia 
tų „nervų“ pajunta pats vyras, kai iš darbo parėjęs turi šokinėti 
apie žmoną, meilintis, lankstytis ir rankeles bučiuoti, o jei ne — 
įtariamas, kad jau nebemyli, kad leidžia žmonai nuobodžiauti, ja 
nesirūpina, jos nelinksmina ir tiek dėmesio nerodo, kaip prieš 
vestuves. Ir tik tada vyrąs pajunta kokį kryželi užsikrovė, bet 
niekaip negal suprast, kaip tai tokia linksma, gyva, jauna ir gy
venimu deganti mergaitė lig vestuvių, dabar staiga pavirto į nuo
bodžiaujančią dėlę. Ir ima jis tada nemėgt namų, grįžta vėl j 
vyrų kompanijas: girtauti, kortuoti, ištvirkauti — bile tik namie 
nebūti. Vyrą visuomet apkaltiname šitokiu atveju— atsargiau!

Kitos, pasiekusios mergystės idealus (kokie jie buvo menku
čiai!), ieško naujų, kuriuos stengiasi surasti taip pat tik siaurame 
egoistiniame gyvenime, paviršutiniškuose dalykuose. Joms ima 
atrodyti, kad kaip lig šiol buvo vienintelis svarbiausias tikslas — 
siekti vyro, tai dabar turi eiti to paties tikslo tęsinys: džiaugtis 
tuo vyru ir bendrai vedybine buitimi ir tik tame tematyti visą 
savo pasiektąją laimę ir stengtis ja naudotis kuodaugiausia. O 
kadangi dvasingumo, gilesnio žmogiškos buities supratimo, pa
prastai, joms trūksta, tai visą vedybinę laimę ir džiaugsmą jos 
suveda — į bendrą miegamąjį su dviem greta stovinčiom lovom. 
Vyras, kurio lytinė prigimtis yra visada daug šiurkštesnė, gyvu- 
liškesnė, iš pradžių irgi daugiau nieko nereikalauja ir patenkin
tas tokiu vien kūno bendravimu. Moteris pasidaro tikra pataitė, 
beveik Ideali meilužė. Ji įtaiso miegamąjį kuo pikantiškiau, kad 
tik labiau sukeltų vyro geidulius, rengiasi labiausia viliojan
čiais ir aistras žadinančiais baltiniais, gastroliuoja ružavos švie
sos fone savo kūno nuogumu ir nepaprastai patenkinta jaučiasi, 
kai tuo beveik prostitutišku kūno meilės Žaidimu vyrą varo iš 
proto, priverčia šliaužioti po kojų ir vergu būti, kai pasijunta 
esanti to momento valdovė. Bet Šiuo atveju, — kiekvienam tai 
yra aišku, — nėra jokios šeimyninės laimės, o tik — vedybinė 
prostitucija. Tą momentą vyras jai vergduja, bet jis tol prie jos 
pririštas, kol ji pajėgia vis naujai jo aistras jaudinti, bet ir tada 
jau jam ji — tik meilužė, kuri tuo tarpu jam įdomiausia, jį la
biausia traukia. Tačiau meilužės karjera neilga, nepastovi: ji 
negal ilgus metus išrasti vis kas vakaras naujų priemonių vyrui 
aistrinti, o kai tik ji sustoja vietoje, nepajėgia amžinai vis gra
žesne ir ypatingesne būti, — vyras eina ieškoti naujos meilužės. 
Nes kūno gyvenimas bei veiksmai yra neperdaug sudėtingi, ne
įvairūs be to, moteris lytiniame gyvenime kūnu greit sensta, 
darosi nebegraži ir nebejaudinanti. O tiktai sielos gyvenimas yra
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neišsemiamai gilus, platus ir turiningas, ir todėl moteris lig am
žiaus galo gali vyrui vis būti nauja, įdomi; nenusibosti ir tuo jį 
kaskart vis artimiau prie savęs pririšti. Ir tiktai siela nė tik ne
sensta, bet juo tolyn, juo gražėja, tobulėja Todėl tik sielų har
monija, bendravimas gali būti pastovus, ilgai neišsisemiąs ir vis 
nuolat tvirtėti. Kūnas greit ima senti, smukti atgal, o siela visą 
laiką, lig mirties, žengia j priekį, savaime pati atsinaujina, at
gimsta. Tad aišku, koks klaidingas, menkas ir net nelaimingas, 
stovįs ant bedugnės krašto, yra, tas vedybinis gyvenimas, kuris 
yra paremtas tik bendru miegamuoju su dviem lovom.

Kitos jaunamartės dar kitaip pratęsia savo mergautinių 
dienų gyvenimą, pasilikdamos, ir ištekėjusios būdamos, iš papra
timo ar gal dėl neturėjimo naujų siekimų, gyventi tomis pačio
mis tradicijomis. Kaip, lig sugavo vyrą, per dienų dienas puo
šėsi, saugojo savo figūrą nuo sustorė ji mo net badaudamos, per 
dienas save studijavo prieš veidrodį ir taikė skrybėles, spalvas ir kitką 
prie savo veido kad tik patiktų vyrams, taip ir dabar tebe
tęsia tą savo užsiėmimą. Savo grožiu susirūpinusios labiau už 
viską pasauly, diena naktis nenustoja apie tai mąstyti. Kada 
vyrui jau nusibosta ir galutinai įkyri pastebėti ir įvertinti visas 
tas tualeto smulkmenas, kurias beveik kasdien naujai išgalvoja jo 
gražuolė žmona, tai ji ima veržtis iš namų į žmones. Su savo 
naujaisiais rūbais, skrybėle, pirštinėmis, ridikiuliu ar batais išeina 
ji patogiausiu laiku į tirščiausią gatvę ir stengias, kad kodau- 
giausia jos luomo žmonių ją pastebėtų ir įvertintų jos skonį. 
Jos noras patikti vyrams yra dar nachališkesnis, negu mergavimo 
laikais, nes dabar ji gali būti drąsesnė, ji apsaugota nuo įtarimų, 
ji —tik žaidžia. Todėl ji ir tempia savo vyrą į visus balius, 
suėjimus, viešas iškilmes ir akimis šaudo į elegantiškus vyrus. 
O iš tikrųjų, kokia juokinga yra ištekėjusi moteris, kuri aistrin
gus žvilgsnius siunčia svetimam bet kuriam, gražiau apsirengu
siam, vyrui! Tačiau toks žaidimas dažnai patraukia tokią lengva
būdę moterį j tą naują vyrą, geidulių aistros iškyla aukščiau 
žmogiškosios savigarbos ir pareigos, ir įvyksta skaudi šeimyninė 
tragedija; vyras kaltiną žmoną arba aną konkurentą, žmona tei
sinasi turinti „klausyti savo širdies balso“, o tas trečiasis skina be 
atodairos užgintą vaisių ir juo gardžiuojasi, nejausdamas nė są
žinės graužimo (toki dabar žmonės!). Taip tad Šiandie įvyksta 
daug šeimyninių» tragedijų dėl pačios moteries tuštumo, lengva
būdiškumo. Ar ji kalta? Taip. Nes ji iš jaunumės turėjo progos 
pasirinkti tikresnius savo gyvenimo idealus, kurie nesibaigtų vien 
vyro pagavimu, o vestų ją per visą amžių tiesiai vis dar tolyn, 
į naujas sritis, ir jai nebūtų laiko sustot vietoje ir tuščiai dairytis 
aplinkui ar pasiduot savo egoistiniams geiduliams, kurie tik tyko 
žmogų pagauti nuobodžiaujantį, neturintį aukštesnių siekimų.
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Kitos, būdamos mažiau gabios vyrams vilioti ar bijodamos 
viešų skandalų, savo tuščią vedybų gyvenimą graibsto kuo nors 
kitu užpildyti, bent žmonių akims padoresniu būdu. Imasi ro
dytis esančios rūpestingos šeimininkės ir mokančios jaukiai įrengti 
savo butą, dedasi daug dirbančios, netinginiaajančios. Išmoksta 
kokia pora rūšių saldžių pyragaičių iškepti, rolmopsus marinuot, 
seną savo suknelę persitaisyt (nors gana negudriai, beveik sudar- 
kydamos) •— ir tuo labai didžiuojasi. O kai įknimba į rankdar
bius, tai — tikra prapultis. Na, ir apkarsto minkštasuolius ir 
kėdes įvairiausiomis, dažnai greito darbo ir menkos vertės, pa- 
duškėlėmis, pajacais ir kt., kurie sudėti šalia vienas kito 
besi plaunančiomis spalvomis, be skonio ir stiliaus. Ir tiek „nau
dos“, kad svečias (o ir savas vyras!) neturi kur patogiai atsisėsti, 
nes turi nuolat žiūrėti, kad nesugniuždytų vaškinių galvučių ir 
šilkinių kvoldų. O kiek gražaus laiko sugaištama ir energijos 
išaikvojama, akių gadinama tokiems nenaudingiems dalykams! 
Kas kita, jeigu mokėtų tikrai meniškai visus tuos saliono skudu
rus sutvarkyti, bet — tai retenybė. O šiaip — dirbt paprastas 
nevykusias kopijas tai yra lygiai tas pat, kaip kad grįžtume ru
gius kulti dar su spragilais, nes tuos visus siuvinėjimus, dažnai 
daug gražesnius, dabar perdaug trumpesnį laiką atlieka mašinos, 
ir labai kvaila užsispirt būtinai nykt su savo rankomis ir dar 
prasčiau patį darbą atlikt. O tikrųjų menininkių, kurios šioj srity 
pasirodytų savarankiškos originalios ir duotų tikrai ką nors naujo, 
savotiško ir vertingo — labai maža tėra. Tad, žinoma, tas kni
simasis rankdarbiuose, kiauras dienas skubant prigaminti jų kuo 
daugiausia ir kuo įvairiausių, yra pateisintinas tik tuo, kad užima 
tuščią, neturinčios ką veikti moters, laiką ir tuo būdu sulaiko ją 
nuo kitų pagundų, kaip: vilioti svetimus vyrus, lakstyti pas kitas 
moteris su paskalomis, mėtyti pinigus brangesniems niekniekiams, 
leisti laiką gatvėje ir 11. Tad šabloniškiems rankdarbiams pra
leistas laikas yra Ivgus miegu b nors niekę gero, bet nieko ir 
blogo, jei neįskaitysime akių ir nervų gadinimo.

Dar kitos išlieja savo energiją labdarybės darbams. Trū- 
sia, bėga, visiems į akis su ta labdarybe lenda, apleidžia namų 
rūpesčius, vyrui ir visiems šeimynos nariams įkyri — atrodo, 
kad kažkokį* kalnai verčiami, o iŠ tikrųjų — iš didelio debesio 
mažas lietus. Susirinkimai ir baliai yra dažnai tik joms pačioms 
pramogos, apkalbų vietos, „žinių“ šaltiniai, be to, ir proga joms 
pasirodyti, kitas prašokti savo įsivaizduojamais gabumais ir pa
garsėti. Žinoma, labdarybės dirvoje yra tikrai atsidėjusių ir jdė- 
jingų veikėjų, bet prie jų daug prisišliejusių ir prielipų, tuščia
galvių. Apie jas mes neretai spaudoje išgirstame pašaipos žodžių.

Kai kurios dar, kai išteka ir tuo būdu lig tol buvusius tiks
lus pasiekia, ima krauti turtus. Pradeda kuošykščiausiai gyventi:

* »
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pavydi beplyštantį drabužį padovanoti tarnaitei ar šaltį ir nuogu
mą kenčiančiai elgetai, dėvi užpernykštės mados skrybėles (savo 
nuosavą skonį turėti yra visai kas kita, o sekti madas su pavė
lavimu vėl kas kita), perka knygas ir laikraščius — tik būti n ai 
reikalingus, į teatrą, į kiną ir į balius neina vien dėl piniginių 
išlaidų, neina pasivaikščiot laisvu laiku, nes „kam be reikalo pus
padžius plėšt“, pietums neima staltiesės ne dėl to, kad neturėtų 
ar nebūtų kas skalbia, bet — kad galima ir be to apsieit, o daž
nai skalbiama staltiesė greičiau sudryska; prausiantis ima gerą 
muilą tik veidui, o visam kūnui— pigesnį; į svečius nevaikščioja 
ir su nieku nesidraugauja tik dėlto, kad nereiktų pas save ret
karčiais pavaišint (o šeimyniškai gyvenant tai nėra sunku, tik, 
žinoma, n erei k stengtis nustebint kitus valgių gausumu ir bran
gumu) ir 1.1. ir 1t. Toks viso dėmesio nukreipimas į materi- 
jalines smulkmenas užmuša dvasinį pajėgumą, ir tokia jauna Šei
mininkė pasidaro ne tik tuščia, neįdomi kaip žmogus, bet net ir 
savo gyvenimo nemoka tvarkyti ir derinti su visuomene ir tuo 
būdu nė nesijaučia kai pati save skriaudžia dėl savo smulk
meniškumo ir šykštumo daug ko gero nustoja. Tačiau ir Šito
kia moteris moka savo veikimo pagrindus teisinti puikiomis in
tencijomis: ji tuo būdu (turto krovimu) rūpinantis! vaikų ateitimi, 
aukojanti savo egoistinius interesus savo vaikų labui, norinti už
tikrinti jų busimąjį gyvenimą, patogumų ir malonumų pati išsi
žadėdama. Na, bet Šiais laikais mes labai gudriai mokame savo 
žemus siekimus ar silpnybes dangstyti idealais ir gražiais vardais.

Daug dar yra mūsų moterų klaidingų kelių, kuriais nueina 
tada, kai, pasiekus mergautinį idealą — gavus vyrą, prireikia iš 
naujo ieškotis kito idealo. O, žinoma, kilnesni ir tvirtesni ide« 
alai pasirenkami jaunystėje; jeigu tada jų nebuvo (nes—siekimas 
ištekėti, susigriebti vyrą, nėra idealas tikra prasme, o tik men
kutis egoistinis noras, pagrįstas prigimties instinktu arba — dar 
blogiau — tinginyste ir savarankiško gyvenimo baime, kada no
rima užsikraut kitam ant sprando, kad kas nors išlaikytu, duoną 
uždirbtų), tai pasiekus subrendėlės amžių daug sunkiau iš naujo 
ieškotis ir kurtis sau bent kiek dvasingesnius, kilnesnius idealus. 
Taigi, klaidą daro mūsų moters dažniausiai bręsdamos, jaunystėje, 
o paskui — sunku beatitaisyti, nes reikia ypatingo susipratimo, 
savęs perdirbimo, pasikeitimo. Gal būt, reiktų šiandie kaltinti 
mūsų mokyklas, kurios mergaites ne tik neparuošia gyvenimui, 
o dar beveik sugadina, padaro nenatūralias.

11



J. D r u n gaitė

Bedugnėje
Nuėjusi ten tu prisimeni šventraščio laikų ištvirkėlę, kuri 

sėdi kryžkelėje ir laukia praeivio, kuris ją pamyluotų. Tik švent
raščio moters veidas uždengtas tamsiu Šydu: neatspėsi, kokią gi
minę slepia jos bruožai, kokios ji kilmės. Mūsų moteriškė sėdi 
atviru veidu, sėdi ant šuoliuko ar vejos. Praeivis ją kalbina.' Ji 
lengvai keliasi, nupurto nuo šviesios jupelės šapelius ir vyriškio 
lydima eina iškilmingai pro šalį kitos panašios. Jos galva kiek 
iškelta o žvilgsnis, numestas anai sėdinčiai, spindi panieka, Da
bar ji panaši j moteriškę, kuri klasiškais Olimpo dievų viešpata
vimo laikais grįždama nuo vieškelio laiko rankoje likučius vai
niko, prieš valandėlę juosusio jos gražias strėnas.

—- Tavęs dar neglamonėjo joks vyriškis, — sako ji įkaitu
siomis nuo bučkių lūpomis nepaliesto vainiko savininkei, kuri 
rausta iš gėdos.

O ši, mūsiškė?...
Jūs pažįstate tas moteris, tas pilkąsias. Dieną jos užkliudo 

jūsų žvilgsnį savo ekstravagantišku tualetu. Vakare jos eina pro 
jus lyg niekur nieko, bet jūs —- ne juslėmis ir ne protu, o šiaip 
kažkaip — suvokiate, kad kažkas pranešė pro jus lyg pašvin
kusią mėsą. Jūs apsidairote, — tik ką praėjo moteris, pilkoji 
katė, medžiotoja.

Ir ji buvo tokia. Bet jeigu tą šiltą ankstyvo pavasario va
karą ji būtų praėjusi pro jus, jūs pažvelgę į ją pasakytumėte — 
griuvėsiai.

Ji šiandie eina į parką aukštai, kalne. Lėtai lipa ištyžusiu 
nuo tirpstančio sniego taku. Sustoja po ąžuolu ir užsirūko ci
garetę. Žemai žvilga miestas. Stogais ir balkonais karstosi pa
vakarių saulės spinduliai. Netoli po kojų čiurlena mažutė srovelė. 
Siauro griovelio dugnas išplūktas spalvotais žvirgždo akmenėliais 
skamba nuo kiekvieno lašo, kaip sidabro indas, kai krinta į jį 
maži pinigėliai.

— Ach, tie pinigėliai! Tada buvo lygiai toks pat vakaras. 
Ji stovėjo štai po tuo pačiu ąžuolu ir žiūrėjo į žibantį mišką, ir 
buvo alkana ir nė vieno pinigėlio nebuvo jos mažame ryšulėly.

Ji meta j šalį nedarukytą cigaretę.
— Gydytojas sakė tiesą, tikrai tiesą,—nuklysta jos mintis į 

kitą sritį, prisimena ambulatoriją—Gydytojas nieko neslepia, kas 
jam išto, — bando įtikinti save.
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Azima
Vasaros žaismas

' • ’ ’ * * . * . '

Anksti rytą juodą naktj 
Palydėjau snaiguole-— 
Vieškeliu tylios vienatvės 
Saulė bėga tekina. 
’ " ■ • ’ - •

Ųž juodųjų kiparisų
Žaidžia vasara ana. \
Ką supynė dangų, žemę 
Su jauna mano daina.

Šypso kryžkelės už lango 
Pavasariniu vainiku, 
O žaliam jaunatvės kalne 
Džiaugsmo daug, oj daug randu—

Bėgsiu saulės pasitikti— 
ji žadėjo man tikrai, 
Kad daina, aš ir jaunatvė 
Drauge busim amžinai.

Ambulatorija, juk taip įprasti jai vizitai ambulatorijon. Bet 
šiandie ji labai išsigando gydytojo veido išraiškos, tų šaltų, ne
judrių kalkinių bruožų, kada jie pakilo nuo pacientų sąrašo. 
Pro akinius pažvelgė j ją ne gydytojas, bet kažkas — šmėkla iš 
ano pasaulio. Ji pašoko nuo kėdės nepaprastai išsigandusi.

Gydytojo akys nusileido vėl į knygą ir peržiūrėjo pažymė
tą diagnozę: trečia stadija ir po to taškas. Gydytojas'ilgai žiūri 
j tašką ir užvožęs knygą sako:

— Tamsta esi reikalinga poilsio ir visai rimto gydymosi,— 
jis užrakina jos bilietą mažame stalčiuje. «

Ji išėjo, kaip girta.
— Poilsis. Koks gali būti poilsis pragare.
Ji atsirėmė į drėgną ąžuolo kamieną. Čia pat už tankių 

aspirėjų stiepiasi jaunas kaštanas.
— Koks jis mažas, — galvoja jinai, — ten buvo kitokį*. 

Tokie tankūs jų lapai ir pavėnė tokia didelė. Kažin, ar jis — ji 
nedrįso ištarti vardo, — dar atmena? Juk taip neseniai, vos keli 
metai Vistiėk nepažintų jos. Juk ji dabar dama, šilkais Šlaman
ti ištrėsuotu veidu kafešantanų dama. O tada, aną rytą, jie visi, 
visas kaimas, užgriuvo ant jos. Ji praganiusi Jono žirgus. Ji pa-

I
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lygina

dariusi kaimui gėdą. Vogčia, kad nematytų, šunimis nepjudytų, 
bėgo pakluonėmis verkdama iš gimtojo kaimo.

—- Ar ne kvailystė, ir ko ten buvo verkti. Su vienu ar su 
kitu, ar ne vistiek.

Tik ta širdis. Prislėgė, kažkas lyg smaugia. Akyje sukasi 
ašara. Aitri ašara graužia blakstieną -— nuo cigaretės dūmų. 
Dvelkteri vėjas ir pakvimpa trūnijančiais lapais.

— Ten kvepėjo mėtos* — galvoja jinai sekdama ploną 
gęstančios žarijėlės dūmų siūlelį. — Ir veja kvepėjo. Ir jo plau
kai kvepėjo. Ir kažkas neišpasakyto bangavo, liūliavo ir nešė 
juodu į neaprėpiamą erdvę. Dabar jis tikrai neatmena... Neat
mena ir jie, tie visi... Nieks neatmena jos.

Ji sumina cigaretę ir eina toliau. Prieš ją išsirikiuoja be
galinės eilės veidų, skustų ir apžėlusių. Tai daiktai, negyvi daik
tai. Kaip jie galėtų ką nors atsiminti?

Staiga krūptelėjo.
— Taip daug. Ir jie visi atėjo, ir visi nuėjo.
Ji dar atidžiau stebi savo vizijas.
— Ne, tai ne daiktas, tai kažkas panašu į šunį — lygina 

arčiau stovintį veidą su buldogu. — O ten smailanosiai špicų 
veislės ir sausastrėniai vilkai. O tasai? Kas jis toks?

Priešais ant suoliuko sėdi jaunikaitis. Skrybėlė, guli šalia. 
Jis kiek pasilenkęs žibančia lazdute knaisioja drėgną tako žvirgž
dą. Jo inteligentiško profilio kraštus saulė aprėžė aukso rėmeliais.

Ji sustojo.
— Kas jis? Jis... tokie ne žemėje... Tai laisvės tvarinys, tai 

kažkas panašu į aukštybių gyventojus — erelis, — randa ji pa
lyginimą. — Tokių dar nemačiau. Bet staiga žvilgsnis bliksteri 
įsikerojusia aistra, atgyjä girtavimo ir šėlimo naktų liepsnos, su
sižavėjimas dingsta be pėdsako.

— Tokie pas mane neateidavo, — galvoja ji ir kaip tikra 
savo profesijos atstovė klesteri kitame suoliuko gale ir garsiai 

• sukosti. Jaunikaitis nė nekrusteli. Ji siūlo: 1
— Rūkote?
Jaunikaitis tik dabar ją pastebėjęs susizgrimba, bet atsisako, 

nerūkąs ir vėl paskęsta savo mintyse.
— Nuo sužadėtinės, tikrai nuo sužadėtinės grįžta — galvo

ja ji. — Jis dar gyvena tais įspūdžiais, rankų*paspaudimą prisi
mena, o gal pavogtą bučkį... žvilgėjimą lygiai sušukuotų» kasų, 
šlamesį žydrios ar kremavos suknelės.

Ji įsivaizduoja, kokia jo sužadėtinė turi būti vaikas ir ko
kia naiviška, kvailutė, tikra žąsis. Nė dešimtos dalies nepatyrusi 
to, ką ji, kad ir kafešantanų darna, kad ir tokia... Ją erzina ši 
žąsis, ši kvaila kartūno suknutes nešiojanti mergaitė, dėl ku
rios štai šis vyriškis visai nekreipia dėmesio į ją, j tą, kurį bu-
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vo puikiausia savo draugių tarpe, ji niršta ir beveik šnypšdama 
dar įkiri nepažįstamajam.

—• Gal tamsta turį degtukų?
Vyriškis tylėdamas padavė dėžutę.
Ji užsirūko ir grąžindama degtukus mėgina padaryti pui

kiausią šypseną, kokią tik gali. Bet pusiau pralenktos lūpos su
stingo dideliam nustebime. Jo žvilgsny tiktai užuojauta ir kartu 
pasibjaurėjimas. ' .

— Vyras taip negali žiūrėtii į moterį, — ji apsidairė.
— Nejau aš purvina ar kraujais apsitaškiusi, — galvoja ji 

ir nesąmoningai ima purtyti savo rūbus, lyg būtų susidulkinusi 
ar šapeliais apsidrabsčiusi. Tuo tarpu jaunikaitis, paėmęs šalia 
gulėjusią skrybėlę, taikė, kaip elegantiškiau įlenkti jos viršų — 
ruošėsi eiti.

—- Nieko, dar pasikalbėsim, — nusprendė pati sau mote
riškė, pastebėjusi vyriškio judesius.

— Ką tamsta dabar galvojai?—paklausė ji staiga.
Jaunikaitis nustebo;
— Kas tau darbo! — šmėkštelėjo jam mintis, bet tuojaus 

užgeso ir jis atsakė:
— Apie tamstą, ponia ir...
— Ir apie savo sužadėtinę, — nutvėrė ji.
— Lyg ir taip... — jis valandėlę pagalvojo ir pridūrė:
— Aš lyginau tamstą...
— Ką tai reiškia „lyginau“?
— Taikiau tamstai žodžius...

Idiotas, — pagalvojo moteriškė, bet greit nutvėrė vyriš
kio mintį:

— Žodžius, kuriuos tamsta ką tik kalbėjai savo sužadėtinei?
Ne kuriuos aš, bet kuriuos mes visi kalbam ir ne ma

no sužadėtinei, bet tai, kuriai sakome garbės inde, dvasios inde, 
įstabusis maldingumo inde, —ramiai pasakė jaunikaitis ir užsi
dėjęs skrybėlę pakilo. Takeliu iš toliau pasirodė būrys mokinių, 
kurie pastebėję pakilusį vyriškį ėmė šaukti:

— Kapelionas jau laukia, jis anksčiau už mus atėjo.
Kapelionas linkterėjo sėdinčiai ir nuskubėjo prie vaikų.

— Kunigas!
Dungstelėjo širdin lyg kieno sunki kumštis. Nežinomas 

jausmas prirakino ją vietojegėda. Ko? Ar tų žodžių, ar to 
žvilgsnio? Ji paslėpė veidą delnuose, užsitraukė minkštą apsiaus
to apykaklę, kad nieko nematyti, kad nieko negirdėti, nejausti. 
Staiga ją pagavo nerviškas drugys.

Iš toli iš toli, iš jazminais" ir alyvomis pakvipusio kaimo 
atūžia, atskrenda milijonais sparnų pirmos, skaisčios jaunystės 
aidai -- klėty, visam kaimui įtaisytų gegužės pamaldų garsai:
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—- Garbės inde,
— Dvasios inde,
— Įstabusis maldingumo inde!
Ji suspaudė tvinksinčius įkaitusius smilkinius — kaip toli 

visa tai, kaip toli. Į kokią bedugnę ji įkrito... nei galo, nei kraš
to. Tik tenai, nepasiekiamoj aukštumoj, kur ilsisi popiečio sau
lė, debesų piramydose spindi dangaus sužadėtinė ir gaudžia ir 
griaudžia varpai:

— Garbės inde,
— Dvasios inde,
— Įstabusis maldingumo inde!
Orą perplėšė šiurpus riksmas. Moteriškė krito veidu j 

drėgną žvyrą. Sudužo kaip indas.
—- Širdis.

Iz.Blauzdžiūnaitė

Praeina viskas

Nutyla ir sudyla varpas.
Po žiemai grįžę miršta paukščiai.
O šimtmečiai į lygiai tokią dieną
Vėl duodą naują žmogų žemei.

Tas džiaugsmas, ašaros—
Tai debesynai,
Kuriuos sutrauks nauja krūtinė,
Kol vėl nauja ir ta pati
Kančia išspaus ją skruostu.—

Tai kas? Ir karstas poilsio palėpė
Visi tie laikini šešėliai, žemės—sapnas,
Tos ašaros, tas juokas—žaislas,
Tos dienos, nerimas—tik kurčias aidas..-
Taip laikina čia viskas,
Taip greit praeina viskas!
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A. Maceina

Mysterium magnum
(Vyras ir moteris)

[i

yra stoka auklėjimo moterystei. Daugelis veikalų nagrinėja klau
simą, kaip turi auklėti š e i m a, bet labai maža — kaip reikia 
auklėti šeimai ir ypač moterystei. Atrodo, kad tai visai 
nesvarbus dalykas, kad juo pasirūpins pati gamta. Tiesa, gamta 
pasirūpina, bet dažnai pasirūpina kilniausio žmoniškumo sąskai
tom Ir kai šiandie daugelis jaunuolių bijo amžino susirišimo, 
kai dauguma moterų mato moterystėj pažeminimą, tai tik dėl 
to, kad jos auga toje moralinio pakrikimo aplinkoj, kur mote
rystės vengimas, josios išniekinimas, dažni persiskyrimai ir vieši 
skandalai laikomi visai paprastais dalykais. Juos norima net 
legalizuoti tam tikrų įstatymiškų institucijų įvedimu. Tuo tarpu 
iš kitos pusės auklėjimas jaunimui neduoda tinkamos atramos, 
neparodo tikrojo lyčių santykiavimo idealo ir neatskleidžia giliau
sios jojo prasmės. Mergaičių internatai, daugumoj vedami moterų 
vienuolių, išleidžia gražias, bet trapias rožes, kurios nepažįsta 
pasaulio apskritai, o vyrų ypatingai; nežino, ką jos turi vyrui 
duoti ir ko iš jo reikalauti, ir todėl šitų mergaičių moterystės 
dažnai būna labai nelaimingos. Po stiklu augintas padarėlis yra 
per lepus atsispirti Šiaurės vėjui. Pasauliniai pedagogai daž
niausiai visą auklėjimą moterystei sutraukia į vieną posakį: „Tik 
neužmirškite, gerbiamieji, kad pirmutinis moterystės tikslas yra 
kūdikis!“ Žinoma, tie „gerbiamieji“ nė neužmiršta. Vadinamasis 
„seksualinis švietimas“, kuriuo yra užsikrėtę moderniškieji peda
gogai, sudaro beveik visą jaunimo parengimą moterystėm Tai 
maža. Tai labai maža. Tai beveik niekas. Musų amžiui reikia 
dvasios švietimo, dvasios gelmių nagrinėjimo; reikia, kad ber
niukas, susitikęs mergaitę, ne prisimintų „seksualinio švietimo“ 
pamoką, bet pajustų dvelkiant tą amžiną paslaptį, tą misteriam 
magnum, kuri glūdi vyro ir moters .santykių gelmėse. Štai ko 
mūsų pedagogikai trūksta.

Šitas straipsnis, žinoma, nebandys liesti auklėjimo moterys
tei problemos, nes visų pirma reikia žinoti gairės, pagal kurias 
turi būti tvarkoma šitoji taip svarbi pilnutinio ugdymo sritis. 
Reikia žinoti, kas yra vyras ir kas yra moteris, kas yra mote
rystė ir kas yra apskritai vyro ir moters santykiavimas. „Pirma 
doktrina, paskui akcija“ — štai dėsnis, kuris tinka čia, kaip ‘ ' i
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ir visur kitur. Kai jaunimui bus nupieštas vyro ir moters santy
kių idealas ir jųjų prasmė, kai jaunimas gaus kitokį švietimą, 
negu šiandie siūlo subiologėję pedagogai, pusė darbo bus pada
ryta, ir konkretinis prirehgimas bendram gyvenimui nebus toks 
sunkus. Šitam straipsny tad ir bus bandoma pažvelgti į tosios 
didelės paslapties gelmės. 

• •
t* Biologija ar teologija1)

Gyvename amžių, kada gyvuliškumas žmoguje susilaukė 
ypatingo susidomėjimo ir net pagarbos. Eksperimentinė psicho
logija, pedagogika, higiena — daugiausia tyrinėja gyvuliškumo 
apraiškas, nes žmogiškumas — dvasia eksperimentams nepriei
nama. Visur triumfuoja biologija, kuri ryžosi išaiškinti net vyro 
ir moters santykių giliausią esmę. Tam pagrindą padėjo Darvi
nas. Lyčių skirtume matoma tik priemonė padauginti ir atnau
jinti žmonių rūšį. Schopenhaueris skyręs moteriai tik patelės rolę, 
M. Lischnevska laikiusi celibatinį gyvenimą tik pusiau buvimu, 
Elen Key pridengusi seksūalizmą estetizmu ir daug kitų biologi
nės lyčių teorijos šalininkų pražiūrėjo, kad moteris nėra tik į 
moterišką kūną įspraustas žmogus, bet yra moteris ligi giliausių 
savo buities gelmių; ir vyras nėra tik vyro kūnu apvilktas žmo
gus, bet vyras ligi menkiausio dvasios virptelėjimo. Todėl seksu
alinis jaunimo švietimas turėtų remtis nė biologija, ne Freudo 
psichoanalyze. Čia reikia idealo paslapties, kuri dvelkia amžinybe 
ir savo gelmėse šiepia kosminę vyro ir moters buvimo prasmę. 
Deja, ir teologai čia dažnai virsta biologais. Jie turėtų kartą 
suprasti, kad krikščioniškos moterystės giliausia prasmė nėra 
kūdikis, kad pirmoje vietoje čia stovi dvasinis vyro ir moters 
bendravimas — tą liudija celibetinės moterystės galimumas — 
nes tik vyriškumo ir moteriškumo sintezė kuria pilnutinį žmogų. 
Lytiniame gyvenime, kaip ir kitose žmogaus gyv. srityse, turi 
vietos ne tik kūnas, bet ir dvasia. Lyčių skirtumas iškyla ne iš 
kūnų skirtumo. Tik biologine prasme vertindami lyčių skirtumą 
galime sakyti, kad siela neturi lytinių žymių. Bet laikydami 
moteriškumą nusiteikimu priimti, o vyriškumą nusiteikimu duoti 
matysime, kad yra vyriškų ir moteriškų sielų, nes siolos skiriasi 
netik kiekybiniu atžvilgiu, bet ir kokybiniu. Nusiteikusi priimti 
siela suformuoja moterišką kūną, o nusiteikusi duoti — vyrišką, 
nes siela yra substanciali kūno lytis. Lyčių problema yra kos
minė problema; tai žmogaus idėjos turinio problema, todėl ją 
turi spręsti ne biologija, bet Teologija.

x) šis pirmas ir tolfau antras skyreliai, autoriui leidus, yra tik šiuose 
skyriuose tilpusių autoriaus minčių santrauka. Red.
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2. Metafizinis lyčių pagrindas
Tik fiiožofija padedama teologijos gali išaiškinti tai, kę 

intuityviškai nujautusi vaizdavo poezija ir mitologija — gali 
išaiškinti lyčių kilmę.

Žmogus yra įsikūnijusi dvasia. Jame ryškiausiai matyti du 
pradai —- kūnas ir dvasia. Bet ir visi kiti daiktai sudėti iš 
d vietų pradų — medžiagos ir lyties Ir medis, ir gyvulys, ir žmo
gus cheminiu atžvilgiu yra sudėti iš tos pačios medžiagos. 
Vadinasi, ne medžiaga padaro, kad medis yra medis, gyvulys —- 
gyvulys, ir žmogus — žmogus, tą padaro tvarkomasis tosios 
medžiagos pradas, tai, kas apipavidalina tąją medžiagą. Tas 
pradas ir vadinamas substancialine lytimi. Žmoguje kūniškumas 
sudaro medžiagą, o dvasiškumas—lytį. Iš glaudaus kūno (medžia
ginio prado) ir dvasios (substančialinės lyties) susijungimo ir 
kyla žmogus.

Kas yra lytis? Žmogaus sukurtos lytys nėra substancialinės 
lytys, jos yra pripuolamos, bet jos yra tikros, nors tvarko tik 
vienodą medžiagą — išskiria vieno žmogaus kūrinį iš kitų kūri
nių ir daiktų eilės. Menininkas kurdamas realizuoja savo kūriny 
turimą idėją, kuri ir buvo jo kūrinio medžiagos tvarkomuoju 
pradu. Šitą tvarkomąjį daikto pradą, daikto esmę vadiname 

Jytimi. Lytis tad yra įkūnyta idėja ir atvirkščiai, idėja yra nukū- 
nyta lytis.

Panašiai ir Dievo kūrinių subst. lytys yra Dievo realizuotos 
idėjos. Amžinoji Dievo mintis, idėja, tampa, kūrybos vyksme, 
substancialine daikto lytimi. Ir žmogus yra vienos Dievo idėjos 
jkūnyjįmas. Žmogaus idėja Dievuje yra nuo amžių ir yra viena, yra 
viena gyvybės ir buities pilnybė. Ir vis dėlto šitoji viena idėja, šitoji 
viena pirmapradė realizavosi ne tik individų skaičiaus, bet ir 
lyčių skirtumo įvairybėje. Ką Dievas norėjo parodyti vieną 
žmogaus idėją realizuodamas dviejose lytyse? Biologiška prasme 
spręsdami šį klausimą atsakytume, kad visa tai turi tikslu žmonių1 
giminę palaikyti. Tai būtų tiesa, jei pasaulio kūrimas būtų pra
sidėjęs žmogumi.; Bet dabar buvo visai kitaip. Gamta buvo 
rengiama žmogui ir rengiama taip, kaip to reikalavo dieviškoji 
žmogaus idėja. Ir todėl gyvulių dvilytiškamas yra tik tolimas 
šešėlis žmonių dvilytiškumo, šis savo ruožtu yra tolimas aidas 
begalinio Dievo* poliariškumo ir begalinės lygsvaros, nes žmo
gus yra sutvertas pagal Dievo paveikslą. Šito paveikslo pasitu- 
rėjime ir yra žmogaus idėjos buvimo pagrindas. Dievo žymės 
yra įspaustos žmogaus dvasioje, ir tų žymių, taigi ir lyčių skir
tumo žymių, negalėtų būti kiekviename individe, jeigu jų nebūtų 
toje amžinoje Dievuje glūdinčioje žmogaus idėjoje. Dievo polia
riškumas, kuris pasireiškia priešgįnybėmis (pav. Dievas nėra nei 
šalia pasaulio, nei viena su juo; Dievas yra vienas, bet kartu ir
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triasmenis ir t t.), ne prieštaravimais, atsispindi ir šiame pasauly: 
gamtoje, kultūroje, religijoje. Iš čia ir žmogaus idėja yra polia
rinė idėja ir šitos idėjos poliariškumas padaro, kad šitoji viena, 
bet poliarinė, žmogaus idėja yra realizuojama dviejų lyčių 
pavidalu. Lytys yra poliarinės žmogaus idėjos išraiška. Taip, 
kaip elektros ar cheminių elementų poliai yra medžiagos polia- 
riškumo išraiška, kaip gyvulių lytys yra gyvybės poliariškumo 
išraiška* taip žmonių -lytys yra dvasios poliariškumo išraiška. 
Jeigu tad medžiagos poliariškumas yra patenkinamas elementų 
jungimus!, jeigu gyvybės poliariškumas yra patenkinamas naujos 
generacijos sukūrimu, tai kaip naivu yra manyti, ^kad tuo būdu 
būtų galima patenkinti ir dvasios poliariškumas. Žmogaus lyčių 
pagrindas nėra gyvybė, bet dvasią -^- amžinoji žmogaus Idėja. 
Todėl gy vybės ^perteikimas patenkina tik gyvybės, bet ne dvasics 
poliariškumą. Žmogaus lyčių santykiavimas yra iš esmės kitoks, 
negu gyvulių lyčių. Gyvulys yra visų pirma gyvybė, o paskui 
medžiaga. Žmogus gi yra visų pirma dvasia, o paskui tik 
gyvybė. Todėl gyvuliui gyvybės perteikimas yra galutinis tikslas. 
Z nogui jis yra antraeilis. Gyvulių lytvs yra tam, kad gyvybiniam 
susijungime papildytų gyvybės eiles. Žmonių lytys yra tam, kad 
dvasiniam susijungime papildytų poliariniais skirtingumais jose kon
kretizuotą tą pačią žmogaus Idėją. Ar reikia stebėtis, kad žmo
nių lytys atlieka ir gyvybės perteikimo funkcijas? Juk žmogus 
yra ne tik dvasia, bet ir gyvulys. Bet negalima šitose gyvybinėse 
funkcijose matyti žmogaus lyčių esmės ir pagrindo. Tai yra tik 
antraeilis patarnavimas žemiškajai tikrovei. Bet kai pasibaigs 
pasaulio vyksmas, kai visuotiniu perkeitimu bus išskaistinti visi 
elementai, tuomet niekas neves ir netekės, visi bus kaip Viešpa
ties angelai, ir lyčių ženklai, drumstę pirmiau ramybę, bus gar
bingas poliarinio vienos žmogaus Idėjos apsireiškimo papuošalas. 
Kaip amžina yra žmogaus Idėja, kaip amžina yra žmogaus siela, 
taip amžinas yra ir lyčių skirtumas, nors biologinės jų funkcijos 
pasibaigs, nors gyvybės nebebus1).

3. Simbolinis moters kilimas« ' ■
Beieškodami galutinio lyčių pagrindo, mes užkopėme net 

ligi Dievybės ir ten Amžinojo Logo žmogaus Idėjoj — josios 
poliariškume — kaip tik radome šitą pagrindą, šitą giliausią 
lyčių buvimo'prasmę. Grįžkime dabar pamažu žemyn ir žiūrė
kime, kaip eina žmogaus Idėjos nusileidimas j kosminės evoliu
cijos prirengtus pavidalus, kitaip sakant, sekime žmogaus tvėrimo 
eigą. Jeigu lytys yra vienos žmogaus idėjos poliarinė išraiška, 
tai jau iŠ anksto galima spėti, kad šitos vienybės ir kartu Šito

__ - .-.-i Jj.j„ - i-n ~^r-[

l) Sis skyrius irgi yra sutrumpintas.
0 I

20



67

• * •

ft

poliariškumo realizavimas ta'p pat turės savotišką pobūdį, kad 
ir Dievo kūrybos vyksme kažkaip atsispindės ir vieningumas ir 
kartu skirtingumas.

„Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą“,— 
kalbėjo Dievas, kai suėjo laiko pilnybė, kai pasaulio išsivystymas 
jau buvo parengęs reikalingas sąlygas. „Padarykime žmogų* — 
žmogų, ne kažką nežinomą, ne kažkokią kreatūrą, kurios 
esminis vardas paaiškės jaiz tik atsiradus, bet žmogų, tai yra jau 
žinomą, nuo amžių pramatytą, kuriam viskas buvo rengiama, 
kurio vietai paruošti buvo tvarkomas tas pirmykštis chaosas. 
Žmogaus Idėja nuo amžių glūdėjo Dievuje, ir štai dabar jau 
atėjo laikas jai priimti regimą — kūninį pavidale-. „Padarykime! 
tai valios aktas. Dievas žmogaus idėją turėjo ir ją pažino amži
nai. Bet žmogaus nebuvo. Tvėrimui — Idėjų realizavimui — 
reikia valios akto, reikia nutarimo, re k?a šv. Augustino termi
nais kalbant, ištarti laikinį žodį: „nec aliter,.quam dicento, facis“1) 
„tveri ne kitaip, kaip tardamas“. Tas pats šv.- Augustinas padaro 
dar vieną reikšmingą pastabą apie žmogaus sutvėrimą. Jis teisin
gai įžiūri, kad žmogus buvo sutvertas kitaip, negu augalai ir 
gyvuliai. Dievas nesakė žmogui „tepusida>o\“ (fiat), kaip gyvu
liams, bet — i padarykime^ (facamus); nesakė „tepasidaro pagal 
savo rūšį“, ka’p augalams ir gyvuliams, bet — „padarykime 
pagal musų paveikslą ir panašumą“*). Taigi ir šitas savotišku
mas dar rodo, kad žmogus buvo ypatinga kreatūra, kad jo su
tvėrimas buvo ypatingas įvykis kosminiam vyksme.

„Ir sutvėrė Dievas žmogų“, da\ęs jam vardą Adam — tai 
yra kilęs iš žemės. Tai jau antrasis vardas, ne esmės vardas, 
bet vardas arčiau apibrėžiąs dvilypį žmogaus pobūdį. „Žmogaus“ 
vardo Dievas nedavė, bet tiesiog sakė: „padarykime Žmogų *, nes 
tai amžinosios Idėjos vardas. „Žmogus“ ateina iš auškto, „Ado
mas“ — iš apačios. — Šitas „žmogus — Adomas“, šitas „žemės 

. žmogus“ jau sutvertas. Aoreiškimas vaizdingai pasakoja, kaip 
pro jį praeina visa žemiškoji tvarinį ja, kaip jis duoda jai vardus, 
tai yra kaip tasai žmogus intuityviniam savo veizdėjime paregi 
Jam išpuošto pasaulio begalinį įvairumą ir grožį, kaip suvokia 
ir pažįsta viso sutvėrimo esmę, nes duoti vardą reiškia žinoti 
esmę. Ir jis šitoj nepaprastoj įvairybėj, šitam nuostabiame ne
seniai gimusio kosmo margume — neranda ne vieno panašaus 
į save. Dėlko ieško pirmasis žmogus ir ko jis ieško? Ieškojimas 
reiškia ko nors stoką, ieškojimas yra ko nors stoką, ieškojimas ; 
yra ko nors neturėjimas. Pasiturįs pilnutine buitimi nieko ne
ieško, nes nieko negali rasti. Jeigu tad pirmasis žmogus ieško,

1) Conf. 11,6
2) Plg. Conf. XIII, paskutinius skyrelius.
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vadinasi, jam dar kažko trūksta, jis dar kažko neturi, jis dar 
nėra pilnutinis, jis jaučia savyje dar kažkokią tuštumą ir ieško, 
kas galėtų ją užpildyti. Ieško ir neranda. Ko jis ieško? Jis ieško 
j save panašaus. Panašumas nėra tapatybė. Panašumas yra polia
riškumas. Pirmasis žmogus ieško į save panašaus, vadinasi, ne 
visiškai tokio, kaip jis, nes tasai antrasis egzempliorius taip pat 
ieškos, ir ne visiškai skirtingo. Visų pirma jis ieško žmogaus, 
tai yra tos pat vienos amžinosios žmogiškosios Idėjos konkre- 
tizacijos, kokia yra ir jis pats. Bet jis ieško žmogaus kitokio, 
žmogaus, kuris turi turėti tai, ko jam trūksta, žmogaus, kuris, 
būdamas vienas, taip pat ieškotų ir rastų šį pirmąjį žmogų. Šitas 
Adomo ieškojimas ir neradimas aiškiai parodo, kad žmogiškoji 
Idėja dar nėra pilnai realizuota, kad žmogus dar nepabaigtas 

■'■tverti. ■ ‘ •
Ir štai, lyg patvirtindamas nenusisekusias pirmojo Žmogaus 

pastangas, prabyla Dievo balsas: „Negera žmogui būti vienam! 
Padarykime jam pagalbininkę, panašią į jį“. Ne antrą egzempliorių, 
vadinasi, visiškai tokį pat, bet — pagalbininkę panašią į jį. Ir 
čia prasideda antroji — atbaigiamoji — žmogaus Idėjos realiza
vimo, žmogaus tvėrimo dalis. Pirmasis žmogus vėl grįžta j pusiau 
buvimą, tai yra „užmiega“, kaip sako Apreiškimas, ir iš jo išeina, 
tartum gema aukštesniu gimimu, antrasis žmogus — moteris. 
Tik dabar mes sužinome, kad pirmasis žmogus buvo vyras, nes 
apie jo lytį nieko nepasakojama. Ji paaiški tik iš antro žmogaus 
priešingumo. Ir todėl dabar mums taip pat darosi suprantama 
ko trūko pirmajam žmogui ir ko jis ieškojo. Jis buvo vyras, 
vadinasi žmogiškoji Idėja jame konkretizavosi teikiančiuoju 
polium. Jis turėjo tai, ką senieji filosofai vadino vis activa — 
aktyvinę jėga. Jis turėjo duoti, teikti, dalinti. Bet nebuvo to, 
kas tas dovanas priimtų, kas rinktų jo dalinamą dvasios gyvybę. 
Nebuvo priimančiojo poliaus arba tai, kas vadinama vis passiva— 
pasyvinė jėga. Šitasai polius, šitoji jėga dar tebeglūdėjo žmogiš
koje Idėjoj. Ji nebuvo dar konkretizuota. Štai ko ilgėjosi pir
masis žmogus — vyras. Antrojo poliaus nebuvimas darė nega
limą. įtampą, teikiantysis polius jautėsi negyvas, nes negalėjo 
skleisti į priimantįjį polių dvasios buities žiežirbų, negalėjo 
osciliuoti. Ir tik su šito priimančiojo poliaus konkretizavimu, 
tik su moters sutvėrimu žmogiškosios Idėjos realizavimas tapo 
atbaigtas. Ji apsireiškė regimu pavidalu ne tik savo buitimi 
žmoguje, kaip tokiam, bet ir savo poliariškumu lytyse. Tik dabar 
atsirado toji buities turinį palaikanti įtampa, kurios dėka iš vieno 
poliaus j kitą teka nuolatinė dvasią pripildanti srovė. Tik dabar 
teikiantysis polius atidarė savo dovanų lobyną, o priimantysis— 
savo apipayidalinančiąją ir girndančiąją galybę. Vyras rado tai, 
ko ieškojo, ir moteris rado tai, ko būtų ieškojusi Moteris nėra
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vyras, bet yra žmogus. Štai tasai panašumas ir kartu skirtingu
mas, kurie abu gamina poliariškumą. Vyras neieškojo vyro, nes 
tai būtų tas pats polius, o tie patys poliai ne tik nesudaro įtam
pos, bet stumia vienas kitą. Vyras ieškojo moters, moters — 
žmogaus, esančio tos pačios vienos žmogiškosios Idėjos išraiška, 
ir vis dėlto turinčio savyje kažką kitą — apsireiškiančio kitu, 
tai yra pnimančiuoju, polium. J. Mausbachas mano, kad Dievo 
žodžiai „negera žmogui būti vienam“ — šitoji seniausioji Biblijos 
išmintis — išreiškia socialinį žmogaus prigimties charakterį1). 
Tebūna ir taip. Bet ką gi reiškia giliausioj esmėj „socialinė 
žmogaus prigimtis“? Ir dėl ko tam scciališkumui patenkinti 
Dievas Sutvėrė ne antrą vyro egzempliorių, bet moterį — ir tai 
dar tokiu simboliniu būdu? Šv. Tomas Akvinietis teisingai pastebi, 
kad „darbui pasaulyje būtų geriau tikęs vyras“2). Juk iš tikro, 
jeigu mes sociališkumą suprasime tik bendro darbo ir bendro 
pasigelbėįimo prasme, vyras vyrui daugiau gali padėti, negu mo
teris vyrui arba vyras moteriai. O nepaisant to, Dievas Adomo 
ieškojimą patenkino ne vyru, bet moterimi. Matyti, kad žmogaus 
socialinė prigimtis siekiav giliau, negu bendro darbo ir bendro 
pasigelbėjimo reikalas. Žmogaus sociahškumas yra Žmogaus 
Idėjos poliariškumas ir šito poliariškumo pasidalinimas. O 
kadangi poliariškumas yra pasidalinęs lyčių pavidalu, štai kodėl 
lytys savitarpiniu santikiavimu visų pirma patenkina tą „socialinį 
žmogaus prigimties charakterį“, o tik paskui antroj vietoj ateina 
sociališkumąs bendro darbo prasme, kurį patenkina ir vyras; 
štai kodėl galop sociališkumui patenkinti Dievas sutvėrė moterį. 
Jeigu nebūtų pasaulyje moterų, vyrai būtų toki antisociališki, 
toki egoistai, kokius tik galima įsivaizduoti, nors jų būtų ir 
milijardai.

Pirmasis žmogus žinojo šitą moters, kaip priimančiojo 
poliaus, reikšmę ir todėl, pavadindamas ją žmona, vadinasi, iš 
žmogaus kilusią, ir žvelgdamas į giliausias lyčių paslapties gelmes, 
savo intuityviškam veizdėjime tapo pranašu ir pasakė: „Dėl to 
žmogus paliks savo tėvą, savo motiną ir laikysis savo moters“. 
Biologiškas žvilgis visą dėmesį sukoncentruoja paskutiniuose 
žodžiuose: „ir du bus viename kūne“. Ir kaip juokinga skaityti 
lotyniškuose traktatuose kai kurių teologų ginčus apie tai, kuriuo 
momentu moteris ir vyras tampa „du viename kūne“. Jie mato 
tik gyvybės ‘ poliariškumą, o nemato dvasios poliariškumo. Kai 
Adomas pranašavo, kad žmogus viską paliks — net savo gim
dytojus — ir laikysis savo moters, tai tik ne dėlto, kad būtų 
„viename kūne“. Paties Adomo ieškojimas sutvėrimuose „sau

- ■ , . • 
■ ’ . ■ • k • . , '

1) „Die Stellung der Frau im Menschheitsieben*. 15 p.
2) Sum. Th q. 98, a. 3.
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žmogaus prigimties išsiplėtojimas turėjo vykti pagal Logo r ei- 
ka tavi mus. Materialio gaivalo sutvarkymas buvo tolimas prana
šas gyvybės žymių; gyvybės išsivystymas buvo tolimas šešėlis 
dvasios esmės; žmogaus prigimties sukūrimas buvo tolimas 
atvaizdas Logo įsikūnijimo ir Jo santykių su žmonija. Ne Logas 
turėjo taikintis prie žmonių, bet žmonės prie Logo; ne Logo 
Įsikūnijimas turėjo būti keno nors išraiška, bet žmogaus prigim
ties kilimas turėjo būti Logo Įsikūnijimo išraiška. Logo Įsikū
nijimas buvo kosminio vyksmo tikslas ir vedamasis principas. 
Jis tad apsprendė tarpinius narius ir juose įspaudė savo atvaizdą. 
Logo šešėlis žymu visoj kreatūroj, bet paveikslo ryškumo jis 
įgauna tik žmoguje. Žmogus tad pirmoj eilėj ir visų aiškiausiai 
buvo apspręstas ir pažymėtas šito vedamojo kosminės evoliu
cijos principo.

Šitaip suprantant žmogaus kilimo santykius su Logo Įsikū
nijimu, bus aišku, kad lyčių sutvėrime yra įspaustas tam tikras 
Logo atvaizdas, kad ir lyčių kilimas simbolizuoja kažką iš Logo 
Įsikūnijimo žygių. Koks, būtent, įspaustas paveikslas ir ką sim
bolizuoja lyčių tvėrimo eiga — tai mums atskleidė tik Apreiški
mas. Sulig tuo momentu, kai šv. Povilas laiške Efeziečiams 
(5, 22—33) parodė, kad vyro ir moters santykių pirmavaizdis 
yra Kristaus ir Bažnyčios santykiai, sulig tuo momentu mums 
tapo aišku, jog lyčių kilimas yra Kristaus įsikūnijimo ir Baž
nyčios kilimo figūra. Bažnyčios Tėvai jau aiškiai žinojo sim
bolinio moters sutvėrimo prasmę. „Kad žmogaus giminės pra
džioje moteris buvo išimta iš miegančio vyro šono, — sako šv. 
Augustinas, — jau tada Šituo faktu buvo pranašauta Kristus ir 
Bažnyčia“1). Ir truputį žemiau tas pats šv. Augustinas dar aiš
kiau pasisako: „Moteris yra Dievo sutvėrimas, kaip ir vyras. 
Bet kad iš vyro buvo sutverta, tuo vienybė parodoma, o kad 
tokiu būdu sutverta, Kristus ir Bažnyčią buvo figūruojama“2). 
Vadinasi, moterš kilimas iš vyro yra figūra Bažnyčios kilimo iš 

. Kristaus. Kaip vyras yra Kristaus figūra, o moteris— Bažnyčios, 
taip ir jų kilimo savotiškumas yra figūra Bažnyčios kilimui. „Baž
nyčia,— sako Kari Adam,— kilo ne tada, kai Petras, Jonas ir 
Povilas įtikėjo; ji objektyviai jau tada buvo, kai Dieviškasis Lo 
gaš žmoniją, visų išganymo reikalingų žmonių vienybę, sujungė 
su savimi į dievažmogišką prigimtį. Įsikūnijimas tikintiems į 
Atpirkimą yra pagrindimas, įsteigimas, tos naujos bendruomenės, 
ku ią mes vadiname Bažnyčia. Kristaus Kūnas ir Dievo Kara
lystė kilo objektyviai tuo momentu, kai žodis tapo Kūnu“3).

- V •

i) .De civitate Dei“ XXII, 17.
’) ibd.
8) »Das Wesen des Katholizismus“ 51 p. 5 Aufl, 1928. Düsseldoif 

L. Schwann.
1
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Argi tad sunku dabar iš tikro moters kilime. iš vyro įžiūrėti 
Bažnyčios kilimą iš Kristaus? Iš Dievo nusileidusioji žmogiškoji 
I deja konkretizavosi dviem poliai vyru ir moterimi. Nusileidęs 
Amžinasis Logas taip pat konkretizavosi dviem poliais: Kristumi 
ir Bažnyčia. Vyras ir moteris yra du tos pačios žmogiškosios 
Idėjos pradai. Kristus ir Bažnyčia yra du to pačio Amžinojo 
Logo pradai. Vyras ir moteris sudaro vieną mistinį žmogų. 
Kristus ir Bažnyčia sudaro vieną mistinį asmenį, vieną mistinį 
Kristų. Tarp vyro ir moters yra tas skirtumas, kad viename 
žmogiškoji Idėja konkretizavosi teikiančiuoju polium, o kitame 
ta patižmogiškoji Idėja apsireiškė priimančiuoju polium. Tarp 
Kristaus ir Bažnyčios yrą tas skirtumas, kad kai sakome Kristus, 
turime galvoj susijungimą Dievybės ir žmogybės viename asme
ny}, kiek Jis yra duodąs, gaivinąs, aktingai gimdąs; kai sakome 
Bažnyčia, manome tą patį, tik kiek Jis yra priimąs, gaivinamas, 
pasyviai gimdas1). Bet nepadarykime klaidos: ne dėl to toki san
tykiai yra tarp Kristaus ir Bažnyčios, kad jiems panašūs yra tarp 
vyro ir moters, bet dėl to vyras su moterimi taip santykiuoja, 
kad jie yra Kristaus ir Bažnyčios figūros. Moteris taip kilo iš 
vyro dėl to, kad šitas vyksmas buvo apspręstas Bažnyčios kili
mo principo. Žmogiškosios Idėjos poliariškumas buvo padalintas 
tarp dviejų lyčių dėl to, kad jis buvo apspręstas Kristaus ir Baž
nyčios poliariškumo. Dar karią: ne Logo Įsikūnijimo žygiai 
taikėsi prie žmonių, bet žmonių tvėrimas taikėsi prie būsimo j o 
Logo Įsikūnijimo.

»Čia mes priėjome dar aiškesnę lyčių buvimo prasmę: lytys 
yra išraiška Kristaus ir Bažnyčios, lyčių poliariškumas yra 
Kristaus ir Bažnyčios poliariškumas. Vyras yra figūra teikian
čiojo ir visa tveriančiojo Logo, moteris yra figūra savo gelmėse 
formuojančios ir apipavidalinančios Bažnyčios. Vyro sutvėrimas 
tiesioginiu Dievo veikimu yra simbolis Amžinojo Logo gimimo, 
moters sutvėrimas iš vyro yra galop simbolis Bažnyčios kilimo 
iš Kristaus.

Išsiaiškinome simbolinio moters kilimo prasmę. Tuo lyčių 
tvėrimas buvo baigtas. Dabar mums belieka patyrinėti tik realų 
vyro ir moters santykiavimą pirmykštėje tobulumo būklėj. Tiesa, 
istorinių žinių mes neturime jokių. Bet mes turime bendrą to
bulojo žmogaus vaizdą, iš kurio vis dėlto galima padaryti vieną 
kitą išvadą ir lyč ų gyvenimui.

Tai, ką mes Šiandie vadiname „lytiniu patraukimu“ su jo 
chaotiškumu, su jo nepasidavimu proto valdžiai, su jo tiesiog be

l) Apie visa tai plačiau pasiskaityti patartume gerb, skaitytojoms A: 
Wintersig’o knyge’ę „Liturgie und Frauenseele“, kuri ir šio straipsnio autorių 
yra htvedusi į čia dėstomų minčių kelią
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atodairos šėlimu, — yra ne kas kita, kaip puolimo pasėka. Pir
mykštėj tobulumo būklėj jo nebūta, nes žemesnioji Žmogaus 
prigimtis tuomet buvo visiškai klusni proto tarnaitė. Šitą gilią, 
mums beveik nesuprantamą ir niekados negaunamą patirti tiesą 
Šventraštis išreiškė paprastais, bet labai prasmingais žodžiais: , J ie 
buvo nuogi ir nesigėdijo**. Gėdos galima neturėti arba dėl savo 
nekaltumo arba dėl biaurumo. Suprantama, pirmųjų žmonių 
nesigėdi jimas buvo jų pilnatvės paseka, pasėka to, ką teologai 
vadina integritashominis. Tai buvo kūdikiškas nekaltumas, bet 
be kūdikiško naivumo. Kūdikyje žemieji instinktai dar nėra 
išsivystę, jie miega dar tik pumpuruose, kaip žiemos metu miega 
medžių spurgelės. Pirmieji žmonės buvo amžiaus pilny bėję, jų 
instinktai nemiegojo, bet klusniai budėjo, laukdami proto nuro
dymų. Jokio šėlimo, jokio neapvalyto patraukimo, nes viskas 
buvo palenkta dvasiai, o dvasia- Dievui. Ir vis dėlto patraukimas 
buvo. Ne kūninis patraukimas, kaip kad subiologėjęs pasaulis 
šiandie bando aiškinti, bet sielų poliariškump patraukimas. Du 
daiktai, įelektrinti priešingų polių elektra traukia vienas kitą, du 
artimi ir kartu skirtingi cheminiai elementai jungiasi vienas su 
kitu. Tai yra materijos poliariškumas. Vėjas sklaido augalų 
dulkes ir apvaisina žiedus, laikas sukelia gyvuliuose kūno atmai
nas. Tai gyvybės poliariškumas. Pirmasis žmogus ieškojo sau 
panašaus ir suradęs pranašingam regėjime amžinai susiriša su 
antrąja savo puse. Tai dvasios poliariškumas. Pirmajam žmogui 
negera būti vienam ne dėl cheminio patraukimo, ne dėl gyvybinio 
patraukimo, bet dėl dvasinio patraukimo Pirmykštėj tobulumo 
būklėj vyras ir moteris yra ne dvi biologinės lytys, bet visų pir
ma du žmogiškosios Idėjos poliai. Tik paskui, tik antroj vietoj, 
kiekvienas šitas polius be dvasios poliariškiimo turi dar ir gyvybės 
poliariškumą. Bet tai nesvarbu. Ir š tasai gyvybinis poliariš
kumas žmonėse realizavosi tik po nupuolimo. Tobulojoj būklėj 
apie jį mes nieko negirdime. Jo lyg ir nebūta, nes ne jis sudaro 
vyro ir moters prasmę. Visai kas kita yra su dvasios poliariš- 
kumu. Jį jautė Adomas, ieškodamas sau panašaus; jį jautė pir
moji moteris, išeidama iš pirmojo vyro. Ir tą momentą, kai 
juodu stoto prieš vienas kitą, kai pažvelgė vienas kitam į akis, 
kai kūdikiškam nekaltume padavė vienas kitam rankas —tą mo
mentą dvasinės gyvybės srovė ištriško iš vyriškosios sielos ir 
apvaisinančiu turiningumu nusileido į moteriškosios sielos gelmes. 
Tą momentą juodu pajuto, kad juodu yra skirtu vienas kitam, 
kad toji pradėjusioji tekėti srovė turi tekėti amžinai, nes ji yrą 
pilnutinės žmogiškosios buities gaivintoja. Tą momentą šiurpu
lingam regėjime juodu taip pat pamatė, kad tada, kai šitoji srovė 
truks, kai įtampa tarp jų išnyks, tada juodu užsidarys kiekvienas 
savam egoizmo kiaute ir pradės vienas kito naikinimo kovą.
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Tai buvo palaimintosios vienybės ir pilnutinės lygsvaros lai
kas. Tai buvo Rojaus laikas. Mes vis nęsiliaujam klydę, vaiz- 
duodamiesiRojų visų pzr/na kaip puikų sodų, kuriame tekėjo 
krištolo skaidrumo upės, kuriame augo saldžiausio skanumo vai
sių ir kuriame žvėrys gulėjo prie žmogaus kojų. Taip, tai visa 
buvo. Bet dėl ko? Dėl tot kad žmogus buvo kitoks. Apsigyvenki
me mes tokiame sode, ir jau tą pačią dieną susidrums upės van
denys, apkars vaisiai, ir žvėrys, kalendami dantimis, pabėgs nuo 
mūsų: Rojų mes paversime ne linksmybės ir meilės, vadinasi, 
vienybės, — bet neapykantos — vadinasi, išsiskyrimo sodu. 
Nepasaulis daro laimingą žmogų, bet laimingas žmogus dato 
laimingą pasaulį. Todėl jeigu Rojus iš tikro buvo Rojus, tai tik 
dėl to, kad pirmųjų žmonių — vyro ir moters — sielose buvo 
Rojus. M( teriškoji siela džiaugėsi tekančiais į ją vyriškaisiais pra
dais, ugdė juosius savo gelmėse ir gimdė juos vyriškajai sielai. 
Ji buvo „vaisinga, kaip vynuogės šakelė* .1) Vyriškoji siela buvo 
laiminga, galinti teikti dvasinių pradų ir paskui pasidžiaugti jaisiais 
jau apipavidalintais, jau subrandintais, papildytais amžinuoju mo
teriškumu ir jai pagimdytais. Ji buvo jų tėvas. Ji „pripildė jais 
savo troškimą“, 2) Mes tiek esame įaugę į biologiškumą, jog ne
galime nė kalbėti apie gimdymą be kūniškosios sąvokos. Bet tai 
yra m/7sų, o ne gimdymo•.'negrynųmas. Kūninis gimdymas nėra 
vienintėbs gimdymas, ir gimdymo sąvoka savo esmėje nėra biolo
ginė sąvoka. Dievas Tėvas nuo amž ų gimdo Dievą sūnų — Am
žinąjį Logą. Tai nėra metafora. Tai yra realiausia tikrovė. Ir šitas 
dieviškasis gimdymas y ra amžiams; jis buvo dar tada, kai gyvy
bės nebuvo, kai kūnai negimdė, ir bus per amžius. Žmogaus dvasia 
gimdo idėjas. Scholastinėj filosofijoj žinomas „verbum mentis“ — 
„proto žodis“ yra atvaizdas Amžinojo Žodžio ir Jo gimimo. Tai 
taip pat nėra metafora. Tai taip pat yra realybė. Ir šitas dvasiš
kasis gimdymas yra pirmesnis už kūninį gimdymą. Jis ateina su 
pirmosios minties Švystelėjimu ir nesibaigia niekados. Kiekvienas 
buities laipsnis turi savo tobulumą atitinkantį gimdymą. Dievybė 
turi dieviškąjį gimdymą, dvasia turi dvasiškąjį ir gyvybė — 
binį gimdymą. Gyvybinis gimdymas yra paskutinis, yra neto bu- 
liausiąs gimdymas. Jis yra tik tolimas šešėlis aukštesniųjų gimdy
mų. Gyvuliai neturi dvasinio gimdymo, nes jie neturi dvasios. 
Grynosios dvasios neturi kūninio — gyvybinio gimdymo, nes jos 
neturi kūno — gyvybės. Žmogus turi ir vieną ir kitą, nes jis yra 
įsikūnijusi dvasia. Bet kaip ne kūnas žmogų padaro žmogum, taip ' 
ir ne gyvybinis gimdymas pirmoj eileiyra charakteringas žmogui. 
Žmogų daro dvasia. Tad ir dvasinis gimdymas yra visą pirma žmo-

4

<> Psalmė 127 3.
2) Psalmė 126,6.
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giškasis gimdymas. Žmogiškajai Idėjai svarbu ne josios egzempliorių 
SKaičius, bet tobula josios išraiška. Šiai kodėl ir pirmykštėj to
bulumo būklėj — Rojuje mes nerandame gyvybinio gimdymo, 
bet už tat randame neapsakomo tobulumo ir vaisingumo dvasinį 
gimdymą. Lytys puikiai žinojo, kad jos pirmoj eilėj. yra ne tam, 
kad didintų žmogiškosios Idėjos egzempliorių skaičių, bet tam, kad 
šitų Idėjų kuo tobuliausiai savyje išreikštų pilnutiniu savo po
liariškumo suderinimu, pilnutine savo polių lygsvara, kuri kyla iš 
nuolatinio keitimosi dvasine gyvybe. Suprantama, Dievo žodžiai 
»aukite ir dauginkitės0 nebuvo veltui pasakyti. Jie būtų buvę iš- 
pildyti ir tobulojoj būklėj. Bet būtų buvę išpildyti visą pirma pa
gal žmogiškosios idėjos tr jos poliariškumo reikalavimus. Šv. To
mas Akvinietis labai teisingai spėja, kad Rojuje „būtų gimę tiek 
moterų, kiek ir vyrų“ 1). Vadinasi, net ir egzempliorių skaičiaus 
didėjimas būtų pirmoj eilėj įvykęs pagal dvasių poliariškumo lyg
svaros dėsnJ. Juk kas yra vyras be moteriškojo prado, ir kas yra 
moteris be vyriškojo papildymo? Žmogaus pusės, pusiau — bui
tys, nykstančios savo išsiskyrime. Tobulumo būklėj to negalėjo 
būti. (Reikia spėti, kad gyvenimo gelmėse ir dabar taip nėra), Čia 
polius turėjo būti pastatytas prieš polių, kad duotų ir imtų, kad 
pradėtų ir gimdytų, kad keistųsi kad pasipildytų ir tuo būdu žmo
giškosios Idėjos plazdančių buitį realizuotų ne platumu, bet gilumu.

Štai lyčių gyvenimo Rojuje šešėlis. Tik šešėlis. Nes mes ne
turime jokios galios praskleisti šitos paslapties uždangą ir išvysti 
josios stebuklus. Angelas su ugniniu kardu stovi prie Rojaus vartų 
visiems, kurie tik drįstų j jį įžengti. Jį galima regėti tik iš tolo, 
tik pasiilgtose auksinėse ūkanose ir svajoti apie tą aukso amžių, 
kada tobuloje meilėje vyras ir moteris sėdėjo ant krišpolo upės 
kranto, o prie jų kojų gulėjo tigras ir gazelė.

•1

^ Šum. Th. q 99, a. 2, ad 3

b
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Stefanija Jonkutė-Kadziauskienė
Š. m. vasario 3 d. mirtis pasiėmė auką, mirė uoli katalikų 

veikėja Stefanija Jonkutė-Kadziauskienė. Velionė mokėsi „Sau- 
lės“ seminarijoje, Kaune, paskum dirbo Vaikelio Jėzaus Dr-jos 
amatų mokykloje ir kiek vėliau, persikėlusi į Dotnuvos Ž. 0. 
Akademiją, mokė Žeimio prad. mokykloje. Būdama Kaune du 
metu dirbo L. K. M okt. S-gos Centro Valdyboje, šios S-gos na
riu ji buvo ligi mirties. Kurį laiką velionė dirbo L. G. S* F. 
C. Valdyboje ir buvo „Angelo Sargo“ S gos pirmininkė ir pir
moji organizatorė. „Saulės“ seminarijoje vadovavo mergaičių 
sporto klubui „Živilei“. Pereitais metais, liepoš mėn., velionė 
sukūrė šeimą su agr. P. Kadziausku, buvusiu Akademijos ateiti
ninkų dr-vės pirmininku, bet džiova greit jų lizdą išardė, Stefa
nija mirė. A. a. St. Kadziauskienė gali būti katalikėms inteligen
tėms gražiu pavyzdžiu.
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Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti?
(Anketa

"• IX
„N, Vaidilutės“ redakcija, išspausdinusi jos vedamajamojo 

žurnalo Nr. 11 anketą „ar ištekėjusi mutens tun tarnauti?“ yra 
iškėlusi labai opų ir labai sudėtingą socialinį klausimą. Anketoj 
yra pastatyti septyni klausimai ir kaip atsakymas į kiekvieną tų 
klausimų yra ne tik galimas bet ir būtinas ištisas knygos tomas. 
Vakarų Europoj tą klausimą jau sprendžia kelintas dešimtmetis No
rint kiek tiksliau atsakyti į tuos klausimus, reikia plačiai ir išsamiai 
patyrinėti mūsų įvairias sritis, bet sakyčiau mūsų tautos psicho
logiją, jos papročius, tradicijas. Reikia nusimanyti ir mūsų tautos 
kultūrinėse perspektyvose, juk moteris tautos kultūros kūlime 
yra neabejotinas faktorius. Dėl visų tų motyvu aš ir nedrįstu pa
punkčiai atsakinėti į pastatytus anketoje klausimus, o ta proga 
pasistatysiu sau kitą siauresnį klausimą, kuris, mano manymu, yra 
iššaukęs ir tą anketą. O tas klausimas būtų toks: „Ar vieta ište
kėjusioms moterims valstybės aparate?* Tas klaus.mas dabar yra 
dienos klausimas, iškilęs sąryšy su biudžeto nedateklais ir valdi
ninkų aparato sumažinimo projektais.

Mūsų valdininkų aparatas tvarkytinas, nes jis labai nepro
duktingas.’ Jo išlaikymo našta kraštui perdaug sunki, o jo darbo 
rezultatai neproporcingi. Čia administratoriai turės labai daug dar
bo. Tik, meldžiamieji, nebūkit žemažiūriai ir nemanykit, kad pa
šalinę iš valstybės aparato ištekėjusias moteris (tos, žinoma, tik 
pradžiai, paskui bevalgant apetitai didės), jau užlopysit, biudžeto 
plyšius ir suproduktyvinsit valdininkų (administracijos) aparatą. 
Kas taip manytų, skaudžiai apsiriktų. Aš nenorėčiau ginčyti, kad 
toks reorganizacijos būdas reorganizatoriams būtų lengvesnis, ta
čiau jis ekonomiškai ir sociališkai bus labai neteisingas ir reak- 
cijonieriškas.

Juk sprendžiant kurį nors rimtą klausimą, reikia pagrindan 
dėti koks nors principas. Kitaip juk vėjai švilpaus. Šį gi klausi
amą sprendžiant pagrindan turėtų būti padėtas šis visai supranta
mas ir nelaužomas principas: valstybės aparate turi rasti vietos 
visi, kas tik moka gerai dirbti tą darbą, kuriam jis yra skiriamas.

') Su šiuo numeriu baigiame talpinti atsakymus į anketą. Red.
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Tai yraprincipas. Nei tikyba, nei lytis, nei šeimininė padėtis, nė 
polit niai, nė-kitokį įsitikinimai čia negali vaidinti jokios rolės, jis turi 
mokėti tik darbą dirbti. Tad savaime suprantama, kad niekas ne
gali drįsti reglamentuoti nė ištekėjusios moters padėties. Juk pa
šalinimas ištekėjusios moters iŠ valstybinės tarnybos dėlto, kad 
ji yra ištekėjusi, yra lindimas į privačius žmogaus reikalus ir stačiai 
visai nesuprantamas. Valstybės pareiga sudaryti gerą valdininkų 
aparatą, tačiau ne jos pareiga lipti į privačius žmonių reikalus. 
Priimdama valdininkus arba senas patikrindama, valstybė gali 
nustatyti vaidininkų darbo kvalifikacijas, gali priimti valdininkus 
iš konkursų ir 1.1. Visą tai suprantami dalykai. Ir mano many
mu, juo greičiau tai padarys, juo bus geriau. Tada laimės tas, 
kas bus tikęs darbui, nežiūrint ar tai bus vyras ar moteris, ve- 

T dęs ar tekėjusi, našlys ar gyvnašlis ar dar kas kitas. O kuris tu
ri eiti uždarbiauti vyras ar žmona ar abu kartu, palikime išsi
spręsti žmonai ir vyrui namie savitarpy. Juodu tą klausimą tiks- 

Į liauS'ai išspręs, nes kiekvienas žmogus yra savo laimės kalvis.
Valstybė dėlto nenukentės, nes jai svarbu turėti geri darbininkai.

< O gerų kaip ir blogų darbininkų atsiras ir vyrų, ir moterų, ir iš
tekėjusių, ir netekėjusių tarpe. Tad tuo principu eidama valstybė iš 
visų tarpo ir turi savo darbininkus pasirinkti. Rodos, taip aišku 
ir suprantama. O. Labanauskaitė

■-į • . . ‘ ’

■ . X •

Moters ištekėjimas dar nepadaro ją netinkama tarnybai. Taip 
į kad klausimo ar ištekėjusi moteris gali tarnauti netenka nė sta

tyti. Ištekėjusios moters, neturinčios vaikų ar juos jau paauginus, 
laikas nebus visas užimtas šeimos darbu, žinoma, jeigu ji neina 

i tarnaitės pareigų. Tokia moteris savo šeimos neskriausdama vi- 
į siškai gali suderinti tarnybą su šeimininkės—prižiūrėtojos, tvarky-
į tojos pareigomis. Kas kita yra su motiną, kuri augina mažą vai

ką; jam jos priežiūra reikalinga ir motinos ilgesnis iš namų pa- 
J sišalinimas gali sukliudyti motinystės pareigoms. Bet yra tokių 

tarnybų, kur dirbama tik tam tikromis valandomis, kaip, pavyz
džiui, aukšt. ar specialinėse mokyklose. Mano nuomonę patvirti
na pats gyvenimas. J klausimą ar nekenkia jų pasišalinimas iš 
namų, kad ir porai valandų, vaikų gerovei, gaudavau neigiamą 
atsakymą. Jų manymu toks vienos, kitos valandos užsiėmimas 
kitu darbu teigianiai atsiliepia į jų dvasines galias, į nuotaiką ir 
į nervus. O juk žinome, kad motinos nerviškumas pirmon eilėn 

į atsilieps į vaikus ir jie pirmiausia nuo jo nukentės. Tegu ir 
sakoma, kad moterys kantresnės už vyrus, tai gali būti, bet ne
reikia manyti, kad ir motinai nereikia jau visiškai poilsio, kad ir 
pavidale vieno ar kito užsiėmimo už savo namų sienų. Juk jeigu k p _ 'r . - ‘ „
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vyrai savo kelias liuoslaikio valandas nepakenčia vaikų riksmo ir 
išsiskubina iš namų į klubus, kavines ar „posėdžius“, tai kodėl 
norima, kad moteris vien tik tuo riksmu gyventų, nė valandos 
nuo jo nepasitraukdama Ar jos nervų sistema kita?!

Kas gi verčia moteris tarnauti?
Lietuvoj privertė moteris tarnauti pats gyvenimas. Jauna valsty

bė kūrėsi ir tvarkėsi ir visi, kas tik sugebėjo, stojo j darbą: vyrai, 
moterys, tekėjusios ir netekėjusios, visi buvo reikalingi. Pirmiau 
būtų buvęs labai nevalstybiškas žygis, esant reikalui, atsisakyti nuo 
bet kurio darbo vien tik dėl ištekėjimo. Laikui bėgant moterys, 
bedirbdamos profesijos darbą, į jį įprato, jį pamėgo. Atlyginimo 
klausimas, manau, antraeilis dalykas. Yra šeimų, kur moters už
darbis būtinai reikalingas jos išlaikymui, bet yra ir tokių, kurios 
galėtų ir be jo apseiti, kad šią dieną išmitus. Bet užtai jis eina 
nuosavybės įgijimui ar savo giminių rėmimui, į moksią brolių ar 
seserų leidimui. Taigi valstybiniu mastu imant ar tai negražus da
lykas?.

Ar ištekėjusi gali visai išsižadėti darbo šeimoj, o dirbti tik 
šalia namų? į tai tenka pasakyti, kad ar moteris dirbs bet kurį 
profesijos darbą ar ne, visoms moterims reikalinga pasirengti Šei
mininkės pareigoms. Profesijos išsilavinimo reikia duoti mergai
tei dėl to, kad niekas negali iš anksto pasakyti ar ji ištekės ar liks 
netekėjusi, o kita jeigu ir ištekės, tai gal bus gyvenimo priversta, 
pavyzdžiui, vyrui paliegus ar jam mirus, užsidirbti sau ir savo 
vaikams duoną.

Jeigu yra reikalo rengti moterį profesijos darbut, tai dar 
didesnio reikalo yra rengti ją šeimininkės, motinos pareigoms, 
nes vis dėlto moterų daugiau išteka negu kad lieka netekėjusių. 
Šiam dvigubam moters uždaviniui tarnauja kol kas Lietuvoj 
tik mergaičių mokytojų seminarijos, kuriose einama namų ūkio, 
pedagogikos ir metodikos mokslai. Šie mokslai nevien mokyto
jai reikalingi, bet nemažiau reikalingi šeimininkei ir motinai.

Dėl dvigubo darbo kenksmingumo galiu tik pasakyti, kad 
darbas visuomet naudingesnis už nedarbą. Jeigu žmogus turi 
daugiau darbo, tai daugiau ir padaro. Svarbu tik, kad jis būtų 
pagrįstas sveiku protu. Bus sveikas protas ir gera valia, tai 
sugebės ir kelias pareigas tinkamai atlikti To nebus, tai nepadės 
jokios normos, net ir įstatymų pavidale.

Todėl ir įstatymas draudžiąs ištekėjusioms moterims tarnau
ti, mūs gyvenimo trūkumų nepataisytų, tik padarytų moterims mo
ralinės ir materialinės skriaudos visiškai neužpelnytai, atsižvel
giant į jų jau nemaža darbo stažą ir tinkamą pareigų ėjimą.

v Af. Galdikienė

v
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Čia daugiausia turi reikšmės ekonominis motyvas. Ištekėjusi 
moteris eina tarnaut dėlto, kad šeima nepakankamai materialiai 
aprūpinta. Dabartiniai inteligentai, pirmoji iš sodžiaus išėjusi karta, 
daugumoj yra neturtingi, naujakuriai, [sikūrimui reikalingi pinigai. 
Vyro uždarbio toli gražu nepakanka. Įsikūrimas tęsiasi kelis me
tus. O kokios ateities perspektyvos? Auga vaikai—rūpi jų atei
tis. Tas dažniausiai ir verčia moterį dirbti tokį darbą, kurio ji 
gal mielai atsisakytų, jei sąlygos butų geresnės. Tiesa, kai kurios 
moterys eina tarnaut ir dėlto, kad nori būt medžiaginiai visai ne
priklausomos nuo vyro. Šio motyvo, be abejo, irgi negalima pei
kti. Pagaliau visai mažas nuošimtis yra tokių, kurios veržiasi val
dininkauti vien dėlto, kad trokšta geriau aprūpinti savo tualetą. 
Norinčiai tarnauti ištekėjusiai moteriai skersai kelio atsistoja šei
mos pareigos. Sąmoninga moteris šito negali nepaisyti. Juk ir 
priežodis sako, kad „dviem ponams sunku tarnauti“. Moters pa
reigos iš jos reikalauja daug sveikatos ir energijos. Taigi kartais 
net nesuprantama, kaip moteris gali pakelti dvigubą darbą. Dėlto 
yra pagrindo manyti, kad arba vienos arba kitos pareigos tinka
mai atlikti nebegali. Dažniausiai dėlto turi nukentėti šeima. Mo
teris, kuri pusę dienos turi praleist biure, turi gi palikt namuose 
žmogų, kurs ją bent iš dalies pavaduotų. Bet pas mus visiškai 
nėra kvalifikuotų tarnaičių, o juo labiau—gerų auklių. Tad šeimoj 
kartais;auklėjimo visai nėra. Iš to siūlos išvada: nors moteris už 
savo tarnybą ir parneša tam tikrą pinigų sumą, bet ar nedidesni 
tie nuostoliai(pinigais neapskaitliuojami), kurie atsiranda todėl, kad 
motina iš namų atsitraukia?... Be abejo, čia sudaro išimtį bevai
kės šeimos. Šiuo atveju gal net labai pageidautina, kad moteris 
šalia namų turėtų pastovų užsiėmimą. Tačiau anaiptol nemanau, 
kad ištekėjusi moteris turi visai užsidaryti šeimos rately. Ji gali 
plačiu mastu dirbt visuomeninį ar šiaip kurį mėgstamąjį darbą.

Bet taip pat visiškai negalima sutikti ir su tokia nuomone, 
kad ištekėjusiai moteriai vien dėlto reikia eit tarnaut, kad ji šei
moj neturės ką veikti. Duodama pavyzdžiu kaimietė moteris. 
Kaimietės esą ir kūlė, ir malė, ir po tuziną vaikų išaugino, ir vis 

* dėlto tesėjo... Bet ar toks gyvenimas normalus? Reikia tik at
siminti, kiek kaimiečių moterų be laiko į kapus nueina, kiek 
lieka be sveikatos, paliegusių visam amžiui. Kaimietei moteriai, 
dėl tų darbų gausybės, nebėra laiko tinkamai globoti savo vai
kučius, o auklių samdyt nėra iš ko, bet užtat koks kūdikių mir
tingumas! Berods, šiuo žvilgsniu mūsų kraštas stovi pirmoj vietoj 
iš viso Pabaltijo. Tiesa, čia iš dalies kalta ir ta aplinkybė, kad 
moteris neturi net elementarinių higienos žinių, bet dėlto ji ir 
negali tų žinių įsigyt, kad visą laiką darbu užguita.
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Moters kaimietės „Kryžiaus kelius“ vaizdžiai aprašė Žemai
tė savo apysakose, bet nors jau nuo to praėjo pora dešimčių me
tų—toliau dar nepažengta. Antai, pernai išleistoj prof. K. Aleksos 
brošiūroj „Lietuvos moteris sodietė“ (vienos anketos daviniai) iš
keliama labai daug skaudžių dalykų iš kaimietės moters gyvenimo.

O vis dėlto valstybė išleisdama įstatymą draudžianti ištekė
jusioms moterims tarnauti, nusidėtų ir teisiniu—nes visi piliečiai 
lygūs prieš įstatymus—ir ekonominiu — nes reiktų atleistoms me te- 
rims išmokėt kompensacijas, ir ypač moraliniu žvilgsniu, neš ta
da įvyktų dar didesnis šeimų pakrikimas, negu kad dabar yra. 
Prievartos priemonių vartojimas šio klausimo sutvarkymui duotų 
už vis blogiausias pasėkas.

Taigi ar turi ištekėjusi moteris tarnaut ar ne?—tai priklau
so iš dalies nuo šeimos gyvenimo sąlygų ir nuo pačios moters 
individualinių ypatybių. Geriausiai galėtų į tai atsakyti kiekviena 
ta, kuri ta nauja. Tur būt, kiekviena turi ir savo motyvų. Atrodo, 
kad geriau būtų, kad ištekėjusios moterys netarnautų (nekenktų 
nei sau, neskriaustų šeimos ir užleistų vietą netekėjusiai), 
bet jeigu kol kas jos tarnauja, tai gal kitaip jos ir negali pada
ryti ir taip tebūnie! R. Pttrušauskienė

šeimos ir užleistų vietą netekėjusiai),

R. Pttrušauskienė

Racionalus namų ūkio tvarkymas
n

Šeimininkės, kad ir visai nedidelio „ūkio“, darbas nėra 
toks lengvas, kaip paprastai manoma. įsivyravusi nuomonė, kad 
namie būdama moteris ilsisi, kad namų tvarkymas, valgių pa
ruošimas, šeimos priežiūra yra vien tik žaislas, yra visiškai 
klaidinga. Nuolatinis skubėjimas, nuo vieno darbo prie kito 
blaškymasis, nervinimasis būtinas reikalas dirbti kelis darbus iš 
karto, ir pietūs virti, ir vaikai prižiūrėti, ir tuo pačiu laiku 
atlikti daugybę kitų smulkučių darbų darbelių Žinoma, čia te
kalbama apie tas moteris, kurios neturi išteklių tarnaitėms ir 
auklėms samdyti. Tok ų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Se
niau aukščiau pasakyti žodžiai tetiktų kaimietei, dabar ir mies
tietei tenka vis dažniau ir dažniau pasilikti pačiai vienai be 
pagelbininkės ir ryžtis vienai dirbti šis sudėtinis darbas. Mūsų 
kaimo bobulių, namie pasilikusių ir visokeriopais darbais už
verstų, pa eikslą randame talentingai nupieštą, Krėvės „Bobulės 
varguose“, O ir miesto moters darbas nėra lengvesnis. Sunkiau
sia yra tai, kad šeimininkės darbas negali būti sukoncentruotas 
prie kurio nors vieno dalyko. Palyginkime jos darbą su bet 
kuriuo amat ninku. Tuo tarpu, kai stalius ramiausiai tašo savo 
lentas, niekieno netrukdomas, kurpius siuva savo batus, sukau-
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pęs visą dėmesį, namu šeimininkė turi tuo pačiu laiku atlikti 
labai daug įvairaus darbo. Kas būtų, jei batsiuviš butų priverstas 
tuo pačiu laiku kepti duoną ir tašyti lentas, dargr nuolat trukdo
mas. Atrodo nesąmonė, tačiau moters darbas šeimoje yra labai 
į tai panašus. Toks darbas be galo nuvargina, atima norą dirbti, 
nepalieka nė mažiausios valandėlės poilsiui. Dėlto ne vien tik 
pats darbas kaltas, kaltos ir moterys. Jos paprastai nenori pla
ningaiir metodiškai dirbti, niekindamos tuo pačiu savo darbą 
ir laikydamos jį nevertu nei tobulintinu, nei rimtai studijuotinu. 
Kiekvieną darbą, net labiausiai išblaškytą, galima palengvinti, 
gerai jį apgalvojus, suplanavus ir pasiruošus. Čia ir. bus kalbama 
apie tai, kaip reikia tvarkyti namų ūkio knygos, kaip planuoti 
pats narnų ruošos darbas, pagaliau, kaip tam darbui turi būti 
pasiruošus pati dirbanti.

Namų ūkio knygos turi nemaža priešų. Šeimininkės pa
prastai aiškinasi tuo, kad pinigų vis tiek tėra tik butiniausiems 
reikalams. Kam reikia užrašinėti išlaidas, kad vis tiek mėnesio 
gale pinigų neturėsi! Ir daugumas mūsų šeimų savo biudžetų 
visiškai netvarko. O tai būtinas reikalas. Visų pirma, išlaidų 
tvarkymas turi auklėjamosios reikšmės, įpratina duoti pačiam 
sau savo darbų apyskaitą. Be to, visai neįmanomas racionalus 
savo pajamų paskirstymas; dažniausiai dėl to ir nenorima rašyti 
ir tikrinti savo išlaidų, nes bijoma mėnesio pabaigoj įsitikinti, 
kad pinigai išleisti toli gražu ne „butiniausiems* reikalams, o 
menkniekiams ir nereikšmingoms smulkmenoms. Pasidairius < 
aplinkui, nesunku pastebėti, kad mūsų šeimose biudžetai toli 
gražu neracionaliai tvarkomi. Kelintą dalį mes išleidžiame 
kultūros reikalams, knygoms pirkti, žurnalams ir laikraščiams 
prenumeruoti? Kurią dalį mūsų biudžete užima pav., kad ir 
vargšų šelpimas, palyginus su rūbų ir maisto išlaidomis? Pa
prastai skundžiamasi, kad neturima pinigų knygai, laikraščiui, ar 
kuriam kitam kultūros reikalui. Tačiau dejavimai nieko nepadės, 
pajamų nepadidins, o jei mes patys savo kultūros nekelsime, 
knygų neskaitysime, svetimieji juk to taip pat nedarys. Šiuo 
atveju daug gali padėti tikslus biudžeto tvarkymas, o kiekvieno 
mėnesio pabaigoj mes savo namų knygoj kaip veidrody maty
sime išlaidų netikslumą, nereikalingumą. Gerai sutvarkius savo 
išlaidas, nebus sunku rasti pinigų ir knygai bei kitiems tikrai 
svarbiems dalykams. Mėnesio pradžioje reikia apytikriai paskirs
tyti savo pajamas, numatyti dalį maištui, butui, kurui, rūbams, 
kultūros reikalams irt t. Toliau kiekvieną dieną tiksliai surašyti 
visas išlaidas ir patikrinti turimus pinigus. Išlaidas patogiausia 
rašyti įvairiomis pozicijomis, kaip matyti iš schemos. Biudžeto 
tvarkymą labai palengvintų tam tikros namų ruošai pritaikintos 
išlaidų ir pajamų knygos. Tačiau, sudaryti praktiškas ir patogias
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1.
71/2I 1. Duona

2. Sviestas
3. Medus
4. Pienas
5. Vaisiai ar daržovės 

14*/2 v.
1. Daržovių sriuba
2. Veršiena
3. Bulvinė košė ir kalafior.
4. Džiovintų vaisių komp.

I6V2 v.
1. Vaisiai
2. Pyragaičiai, keksas

W/s v. ’
1. Špinatas ir kiaušiniai

Į 2. Duona
3. Sviestas
4. Suris.

1. Vienos dienos meniu.

2. i
ICO gr, duonos I
30 gr. sviesto Į
IÖ gr. medaus į

1Q0 gr, pieno Į
400 gr. vaisių I

25 gr. sūrio Į
200 gr. špinato Į

1 kiaušinis 
50 gr. pyragaičių

200 gr. kalafiorų
100 gr. veršienos

džiovintų vaisių, daržo
vių sriubai, sviesto ar 
taukų virtuvei.

2. Kokių produktų reikia nurody
tam meniu.

knygas nėra taip lengva, reikėtų bent kai kurį laiką išmėginti. 
Tai būtų jau pačių šeimininkių dalykas, jos susitarusios su kuria 
moterų organizacija galėtų kasmet leisti panašias knygas, sujun
gus jas su šeimininkei pritaikintu kalendoriumi.

Vienas biudžetas viso nepataisys. Svarbu dar labai gerai 
suplanuoti savo darbas kiekvienai dienai, rečiau dirbamus dar
bus kas savaitei, mėnesiui ir t.t. Bene daugiausia atima laiko ir 
kvaršina galvą klausimas, ką valgyti kiekvieną dieną? Galvoja
ma, skundžiamasi, kad maža valgių, sunku gauti reikalingų 
produktų ir t. t. Iš tikrųjų, tai labai paprastas darbas, ant tam 
tikrų kortelių (Žiūr. schema Nr. 1 ir 2) surašyti meniu visam 
mėnesiui, ir tą trisdešimt kortelių tvarkingai sunumeravus sudėti 
į kartoteką. Tose pat kortelėse sužymėti (galima ir atskirai) vi
sus reikalingus produktus tai dienai. Iš vakaro Šeimininkė pa
tikrina atitinkamą kortelę ir turimą maisto atsargą, surašo ant 
bloknoto lapelio visa, ko trūksta, kitą dieną pati visa tai perka 
ar siunčia tarnaitę ir gali būti rami, kad pietūs bus neblogi, nes 
nespėjo niekam įgrįsti, tarnaitė nieko nebus užmiršus ir nereikės 
pačiu kritingiausiu momentu dar bėgti į turgų ar koperatyvą.

Kiti smulkūs dienos darbai, kaip pav., kambarių tvarkymas, 
indų valymas ir plovimas, skalbimas ir t. t., taip pat tvarkingai 
surašomi (žiūr. sch. Nr. 3) ir to plano griežtai laikomasi. Tokiu 
būdu, nereikės skubėti, nebus jokio įtempto darbo, kiekvieną 
dieną bus numatytos valandos dirbti ir ilsėtis. Čia pat spausdi
nami paveikslai ir schemos smulkiau paaiškins dalyką.

* . ■ * *

• • ' ... . "* *

t •■ • ■ ■ ■ ■
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Šeimininkės darbui pritaikinti rūbai.

t

Nemažiau svarbu darbui ir pačios darbininkės pasiruošimas 
ir nusiteikimas. Ne vis tiek, ar dirbs pavargusi, nepatogiai pasi
lenkusi ar stovėdama, varžančiais laisvai judėti rūbais apsivilku
si, ar pasilsėjus ir gerai nusiteikusi. Dėl to labai svarbu, kad 
šeimininkė (taip pat ir tarnaitė) numatytų sau reguliarias poilsio 
valandėles, pertraukas nuo darbo. Nereikia bijoti gauti tinginės 
vardą, nes pasilsėjus darbas daug sklandžiau eina. O moterys 
Čia labai dažnai nusideda: dirba iki visiškai savo sveikatą suardo.

Darbui namie reikia ir tinkamų rūbų. Čia parodomi mo
deliai padės kiekvienai susiorientuoti, pastebėsime tik, kad rūbai 
turi visiškai atitikti savo tikslą. Daugelis šeimininkių mėgsta 
namie vilkėti jau netinkamais pasenusiais išeiginiais ar net bali

niais rūbais. Jos tariasi labai gerai daran
čios, nes sunaudojančios senus daiktus. 
Tačiau, tokie rūbai niekuomet nėra pato
gūs, nes buvo siūti visai kitam reikalui, 
juos nėra lengva skalbti ir valyti. Kiekviena 
dėmelė labai ryškiai matyti, ir nieko nėra

‘ buvęs drabužis. Darbo rūbai turi būti iš 
paprastos, gerai plaunamos, lengvai lygi
namos, stiprios medžiagos. Bet ir čia

Šeimininkės darbui pri 
taikinti rūbai.

estetikos negalima pamiršti; ir darbo rūbai, turi būti gerai pa
siūti, pritaikinti darbui ir laikui, gražių spalvų ir parinkto fasono.
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Visuomeninis gyvenimas
Didieji tautos rūpesčiai

Švenčiame penkiolikos metų nepriklausomybės atgimimo 
sukaktuves, dešimties metų Klaipėdos prie savo krašto prisiglau
dimo sukaktuves, o vis tik mūsų liūdesys dar didelis, nes rūpes
čių mūsų tauta turi dar labai daug. Štai Vilnius — kiekvienos 
lietuvės širdyje užlūžusi rakštis. Vilniaus vadavimo darbas tai 
didelis netik pavergtų sąmoningų lietuvių išlaisvinimas, bet ypač 
sunkus atitautini mo darbas visų lenkuojančių. Klaipėdoj lietuviško 
elemento saugojimas irgi nemažai reikalauja jėgos ir budrumo. 
Šiandie vokiečiai visomis galimomis priemonėmis kelia balsą prieš 
Lietuvą šiuo klausimu. Neatsilieka nė moterų organizacijos, nė 
jų organai. Štai „Korrespondenz Frauenpresse“ š. m. 7 ir 8 nu
meriuose Klaipėdos prisiglaudimo sukaktuves vadina plėšimo su
kaktuvėmis. „Wir sprechen von der seelischen Not der Memel
länder und von den litauischen Einbruch als den brutalsten Raub, 
der durch den Vertrag von Versailles gedeckt wurde“ kalbama 
straipsnyje „Um das Memelland“, ir kitame str. „Rettet den 
deutsches Osten“, kur kalbama apie koridoriaus ir Klaipėdos 
grąžinimą, tvirtina — „Der Tag wird kommen, da Unrecht wie
der zu Recht umgewandelt wird“.

Visa tai stebinčiai moteriai turi būti aišku, kad tik didelis 
pasiaukojimas savo tautos auklėjimui gali užtikrinti kraštui švie
sią ateitį. Kokia kryptimi šis auklėjimas turi eiti? Kokie princi
pai turi vadovauti Šiam dideliam darbui?

Grendžiamaisiais akmenimis bus čia religija, dora ir tautiš* 
kūmas. Tauta be religijos nebus dora, šiuo klausimu, kaip visai 
aiškiu, todėl čia ir nekalbėsime. Iškelsime tik kai kuriuos 
dorinio ir tautinio auklėjimo klausimus. Ypač svarbu atkreipti 
dėmesį j seksualinį tautos (ne švietimą, bet) auklėjimą. Apie šio 
dalyko reikalingumą iškalbingai pasakoja venerologų vedamos 
statistikos, kur suregistruota, šimtai, tūkstančiai venerikų. Antras 
sunkus statomas šių dienų auklėjimui uždavinys—tautos blaivini
mas. Ką tik praleidome žiemos blaivybės savaitę, kas padaryta 
blaivinimo srity? Ieškoma naujų kelių. Geriausia blaivinimo 
priemonė turinti būti blaivus jaunimo auklėjimas? Turi būti pa
sipriešinta visiems svaigalams: alkoliui, anodijai (kuria nuodi- 
ajmas visos Lietuvos—Vokietijos pasienis), nikotinui ir k.

40



Tik religinga, dora ir tautiškai susipratusi tauta sugebės tin
kamai pasipriešinti svetimos jėgos ir kultūros invazijai ir tik tokia 
tauta tinkamai įvertins budriu protu momento svarbą ir išspręs 
didžiuosius tautos klausimus krašto naudai. Moterys, tinkamai 
auklėdamos jaunąją kartą ir šiaip darydamos įtakos savo aplin
kumoje, gali daug prie to prisidėti.

Aboliucionistų Dr-jos sus-mas
Susirinkimas įvyko š. m. sausio mėn. 29 d. Draugijos pir- . * 

mininkė dr. Kalvaitytė atidarydama sus. pasakė turiningą kalbą. 
Ji pažymėjo, kad aboliucionizmo idėjos pagrindas yra vienoda 
dorovė abiems lytims. Tai Josephinos Butler idėjos. Evangelija irgi 
skelbia vienodą dorovę, bet gyvenime, kad ir krikščionių, jos dar 
nėra, Kas, Šia kryptimi einant, aboliucionistų nuveikta paskutiniu 
laiku? Viešoji nuomonė persilaužimo stadijoje, bet tiek ir tėra, 
nes įstatymai dar perdėm reglamentaristiniai. Prieš 10 ar dau
giau metų šis dalykas buvo dar blogesnėj padėty, bet ir šiandie 
yra liūdnų reiškinių: pasitaiko, kad ir visai rimtos motinos džiau
giasi reglamentacija, esą jų sūnūs tuo apsaugojami nuo veneri
nių ligų. Deja, užmiršta jos, kad reglamentacija nuo tų ligų visai 
neapsaugo. Aboliucionistų Draugija pastaraisiais savo veikimo 
metais, Sveikatos Departamentui patiekė kovai su Veneros ligo
mis įstatymo projektą (po kuriuo nesutiko pasirašyti tik Karo Sani
tarijos Valdyba). Spaudoje („Medicinoje“) pasirodė nedraugiška, 
niekinanti įstatymo projektą kritika. Čia pat patiekiamas kitas 
Medicinos tarybos, įstatymo projektas kovai su venerinėmis ligo
mis. Veikiančio įstatymo 95 § yra aiškiai regi amentar ištinto po
būdžio. Iš viso tenka pasakyti, kad Aboliucionistų Draugija š. m. - 
bėgy teįėjo tik į naują kovos kelią, į naują kovos fazę. Regla
mentacija tėra užsilikusi tik kai kuriose lotynų valstybėse, turės 
ji išnykti ir Lietuvoje.

D enos prezidiumą sudarė p. p. Krikščiūnienė ir Beliackienė. 
Paskaitą, „Kas žinotina kovai su Veneros ligomis“, skaitė 

Dr. Juškys. Prelegentas gausiais statistikos daviniais pavaizdavo, 
kokioj padėty yra Veneros ligų atžvilgiu mūsų visuomenė ir taip 
pat paduodamas užsikrėtimo šaltinių statistiką įrodė, kad regla
mentacija neatsiekia savo tikslo ir todėl pasenusios reglamenta- 
ristinės, kovai su ven. lig., priemonės, kurios yra kilusios iš 2 
šimtmečio, turi būti panaikintos kaip netinkančios šių dienų vi
suomenės gyvenimui. Kitur reglamentaristinės priemonės jau 
seniai tinkamai įvertintos ir atmestos. Steigiamos tarptautinės 
organizacijos ir ieškoma naujų kelių. Deja, Lietuvos vardo ten 
dar nematyti. O reiktų šia kryptimi daugiau dirbti. Supratimas 
apie veneroš ligas mūsų visuomenėje menkas. Stingame tinkamai 
paruoštų venerologų. Klaida būtų naikinti ven. lig. am b. Prie-
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šingai, reiktų parūpinti joms venerologų visuomeninkų, kurie su
gebėtų su šia socialine blogybe vesti griežtą kovą panaudodami 
tam visas medicinos ir psichologijos priemones.

P. Ragaišienė, vald. sekret, tarp kitko pranešė, kad remian
tis Abol. Dr-jos įstatų 3 p. b. manoma įsteigti prie Dr-jos sek
ciją kovai su vaikų ir moterų prekyba. Steigimo iniciatyvą pasi
ėmė prof. Biržiška.

Valdyba paliko ta pati ir kitiems, 1933 met.

L. Katalikių Moterų Dr-ja
Aktualiausi L. K. M oterų Dr-jos uždaviniai. 

Katalikai turi būti organizuoti nuo angelaičio iki mirties. Tik 
sąmoningos organizuotos moterys duos tautai sąmoningų orga
nizuotų katalikų, todėl visose parapijose reikia įkurti L. K. 
Moterų Dr-jos skyriai ir kviesti Dr-jos nariais visas Lietuvos 
katalikes, pirmon eilėn ištekėjusias payasarininkes ir jaunas moteris. 
Dr-jos narės savo organizacijoje turi nagrinėti religinius ir 
kitus katalikų ideologijos klausimus. Jos turi nusimanyti kate- 
chizacijoj. Turi žinoti auklėjimo pedagoginius klausimus. Tin
kamai suprasti higienos reikalavimus. Jų tarpe turi būti tinka* 
mas organizacinis susipratimas: drausmė, susiklausymas ir k.

Socialinis-labdaringaš darbas yra artimiausia moters sielai 
visuomeninio veikimo dirva. Todėl moterys savo organizacijos 
veikimą ir turi nukreipti į tą sritį. Turi rūpintis motinos ir vaiko 
globa steigiant patariamuosius punktus, vaikų lopšelius, motinoms 
namus. Rūpintis samdiniais ir samdinėmis.

Svarbu platinti katalikų spaudą, ypač moterims skirtą. 1933 m. 
pavasarį Liet. Kat. Moterų Draugijos 25 mėtų Jubiliejui paminėti 
ruošiamas moterų kongresas. Kovai su ekonominiu krizių mo
terys visa kas tik galima pasigamina savo ūkyje.

Š. m. vasario mėn. 5 d. K a u n o s k y r i u s minėjo Mai
ronį. Po pamaldų už a. a. Maironio-Mačiulio vėlę buvo susi
rinkimas, kuriame dr. J. Grinius kalbėjo apie »Moterį Maironio 
kūryboje“. Po to buvo meno dalis.

►L

Akademinis gyvenimas
V. D. U. Stud. A t-k ų S-gos Dr-vė »Giedra“ S. 

m. sausio mėn. 27 d. išrinko naują valdybą. St. Ramoškaitė — 
pirmininkė, kitos: M. Norevičiūtė, E. Račiūnaitė, St. Degutytė ir 
St. Švilpaitė.

Stud. At-kių „Bi rutės“ Dr-vės Gailestingų 
Darbų Būrelis vasario mėn. 13 d. savo posėdyje išklausė Kun. A. 
Grauslio paskaitos apie labdarybę ir išrinko naują pirmininkę 
Gustairiytę.
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Anglu S t u d. A t s t o v y be L o n d o ne,š. m. sausio 
mėn. 12 d. pakvietė vienam mėnesiui du lietuviu studentu į Ang
liją. Kviečia vieną vyrą ir vieną moterį. Atstovybė delegavo 
Užsienių komisijos pirmininką stud. Minkevičių ir stud. O. Ma- 
šiotaitę.

A n g 1 i j o j e o d o n t o 1 o g i j o s mokykla, kuri priklauso 
Royal’o odontologijos klinikai, nuo 1933 m. kovo mėnesio nu
sistatė moterų nepriimti studijuoti. -

Vokiečių nacionalisčių sąjungos vyriausi principai
1932 m. rugpjūčio 15 d. 2Nr. „N. S. Frauenwarte“ pas

kelbti šie nacionalisčių sąjungės principai.
„Mes nacionalistės moterys kovojame už vokiškumo idea

lus! Mes norime grąžinti vokiečių tautai garbę ir galybę. Tik 
stiprus vadas ir galinga valstybė gali mums apsaugą užtikrinti. 
Mes laiduojame vokiečių ūkiško gyvenimo pasisekimą. Mo
terys turi suprasti reikšmę savų gaminių vartojimo. Užsienio 
prabangos dalykai iš nacionalsocialistės namų yra pašalinami. 
Mes kovojame už išlaikymą grynos, aiškios rasės ir sten
giamės išvaduoti vokiečių tautą iš svetimųjų įtakos. Privalo būti 
pas mus tik vokiška dvasia, vokiška kalba, vokiški įstatymai, vokiš
ka kultūra. Siekiame sustiprinti priaugančios kartos dvasią ir kūną. 
Pavyzdžiu, kurį mes moterys disciplinuotai ir patvariai duodame, 
privalo jie (jauni) sekti ir tapti tokiomis asmenybėmis, kurios 
suteiktų tautai garbės ir visai visuomenei pasididžiavimo.

Per paskutinius 50 metų daug kas atsimainė moterų gyve
nime. Dabar būtinai reikalingas yra moteriai ne tik bendras, 
bet ir aukštesnis išsilavinimas ir visų jėgų sutelkimas tautos ge
rovei, kuris reikalingas ne tik Šeimoje, bet ir plačiosioms ma
sėms. Mes nusistačiusios palaikyti krikščionių tikėjimą. Mes jau
čiame atsakomybę už savo darbus prieš šeimą, tautą, prieš savo 
sąžinę ir Dievą. Kovojame žodžiu ir darbu — visom i* priemo
nėmis prieš Žydišką marksistišką dvasią. Mes turime jausti 
pareigą teikti visiems socialinę pagalbą. Ateinančiųjų rinkimų 
piliete yra kiekviena moteris, kuri savo visas jėgas, kaip žmona 
ir motina arba kaip gera tautietė, paskiria tėvynei. Šiuos prin
cipus mes nacionalsocialistės pasižadam visur ir visad skelbti ir 
ugdyti. Šį pasižadėjimą duodame savo vadui Hitleriui. Šiuos 
principus A. Hitleris pripažino. ,

Moterų laimėjimai
Urugvajuje 1932 m. gruodžio mėn. 14 d. priimtas įstatys 

mas, kuriuo moterims laiduojama pasyvinė ir aktyvinę rinkimų 
teisė. Rinkimai įvyksta 193^ m. lapkričio mėn.

43



92. . . ...... .' .

T u r k i j o s n a c i o n a i i n i o sus-mo patvirtintas įstaty
mo projektas, kuriuo moterims bus atidarytas kelias į diploma
tinę karjerą.

1 9 3 2 m. s u ė j o 1 0 m e t ų, kai moterys buvo prileis
tos prie teisėjų profesijos Vokietijoje. Moterys šias gautas tei
ses savo darbu pateisina.

Moterų gyvenimas skaitlinėmis
1 s p an i j o j e š. m. savivaldybių rinkimuose, kurie įvyks 

balandžio mėn., dalyvaus 12,500,000 rinkikų, iš kurių bus 6,500,000 
moterų.

L e n k i j o j e yra 40 moterų advokačių, kurių 30 prakti
kuoja Varšuvoje.

K a u n e L. K. Moterų Dr-ja per 1932 metus Darbo namuose 
Kaune išlaikė 8,656 nelaimingas moteris.

K1 a i p ė d oje paskutiniu laiku iš įregistruotų 1767 be
darbių 342 moterys.

Religinis gyvenimas
Protestai

Nation alinis Katalikių moterų kongresas 
Jungt Amr. Valstybėse priėmė rezoliuciją prieš neteisingus Mek
sikos Vyriausybės darbus. Šią rezoliuciją kongresas atsiuntė ir 
Lietuvos katal. moterims; jas painformodamas savo veikimu ir 
prašydamas kreiptis į kitas Lietuvos organizacijas, kad ir šios 
protestuotų. Protesto punktai:

1. Civilizuotasis pasaulis yra labai užgautas ir pasipiktinęs 
brutališku Apaštališkojo Sosto Delegato L. Ruiz išvijimu iš 
Meksikos.

2. Visas tikintysis pasaulis yra įžeistas Meksikos Vyriausy
bei nepripažįstant religijos laisvės savo kraštui.

3. Meksikos Vyriausybė, nutraukdama santykius su Katali
kų Bažnyčia, iš naujo stato pavoju n Meksikos ramybę ir įrodo 
Prezidento pasakytų žodžių apgaulingumą.

4. Laikymasis apriboto kunigų skaičiaus žmonių patarnavi
mui, yra neužginčijamas įrodymas, kad Meksikos vyr. nori su
naikinti Bažnyčią, atimti iš vaikų religinį auklėjimą ir sudaryti 
valstybę be religijos.

5. Deklaracija, kuri kaltina Bažnyčią, kad ji norinti domi
nuoti Meksikos valdžioj, yra visiškai klaidinga. Tai yra tik prie
monė, politišką nerimą sukelti. Šventasis Tėvas enciklikoj „Acer- 
ba Animi“ pataria sutikti su valdžia ir net pasiduoti netesingiems
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įstatymams dėl krašto gerovės. Dabartinė Meksikos valdžia šiais 
neteisingais žygiais nusikalsta visam pasauliui ir krašto garbę 
niekins

V o k i e t i jo s M o t e r ų K a t a 1 i kiųS ą j u n g a Meksikos 
Vyriausybei nusiuntė tokį protestą: Su skausmu ir.pasipiktinimu 
vokietės katalikės sutiko žiniją, kad Meksikoje katalikams, atimta 
religinės praktikos laisvė. Šis įvykis parodo kaip žiauriai yra 
varžoma asmeninė laisvė pavienių žmonių. Tuo yra pasipiktinęs 
visas krikščioniškas pasaulis. Asmens teisių ir laisvės vardu pra
šome vyriausybės žalingą nusistaty m ą pakeisti ir Meksikos gy
ventojams grąžinti laisvę, kas kultūringai tautai savaime supranta
mu dalyku turėtų būti. Mes esame įsitikinusios, kad netrukus 
bus pagaliau susirūpinta Meksikos padėtimi ir siekiama laimin
gos ir sveikos ateities.

Pastangos kanonizuoti karalienę Jadvygą
Karalienės Jadvygos kanonizavimu buvo susirūpinta dar prieš 

did. karą. Dabar vėl šis klausimas keliamas atitinkamuose žur
naluose ir k. Sudarytas komitetas, kurio tikslas sistemaingai pro- 
poguoti Jadvygos kultą ir parengti medžiagą eventualinei kano
nizavimo bylai. Tas kom. jau yra kreipęsis į autoritetingas len
kų dvasininkų sferas ir lenkų istorikus, užmegzdamas visur rei
kiamą kontaktą ir keldamas sumanymą rengti visoj Lenkijoje iš
kilmingas akademijas. Komiteto akcija plinta ir visur palankiai 
sutinkama. Jadvygos kanonizavimas lenkų tautai turės didelės 
moralinės ir politinės reikšmės, nes lenkams Jadvyga yra valsty
binių dorybių ir galybės simbolis.

Sportas, mada ir k.
Moterys avi atiko je

Angį i j o s moterų tarpe Susidomėjimas aviatika labai plin
ta. „Moterų inžinierių sąjunga“ turi skyrių aviatorėms. Londo
ne buvo neseniai paskaita apie galimas profesijas moterims avia
cijoje, kur numatyta jų visa eilė. Kai kuriose aviatikos profesi
jose pav. pilotų, moterys viršija savo skaičiumi vyrus.

F r a n c ū z i j o j e irgi įsteigta moterų aviatikių sąjunga, ku
rios tikslas plėsti moterų tarpe aviatikos idėją ir palengvinti mo
terims prieiti prie piloto egzaminų.

Indijoje pirmoji moteris lakūnė Sebarani Kurmeda.

Ar kūno kultūros tobulinimas reikalauja visiškos nuogybės?
Vokiečių gydytojų ir visuomenės dorovės sąjunga yra pa

dariusi tokį nutarimą: „Mūsų pareiga yra pastebėti, kad kūno 
kultūros tobulinimas visai nereikalauja visiškos nuogybės. Mes
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turime pažymėti, kad visai klaidingai manoma, jog nuogybė rei
kalinga sveikatai palaikyti ir kad pripratimas prie nuogybės ati
traukia mintis nuo šlykštybių. Mes gydytojai prie tokios netei
sybės negalėjome prieiti, ko taip pat tikimės negalėjo padaryti ir 
liaudis (tautą). Mes turime aiškiai pabrėžti, kad sveikas gėdin
gumo jausmas savo natūralinėje formoje turi būti apsaūgojamas, 
nes jame pasireiškia asmens savigarbos jausmas. Jį paniekinti, 
reiškia paniekinti asmens dorovės pagrindus. Mes primename 
dar_ Senekos nuomonę, kad nuogų moterų vaidinimas scenoje 
reiškia tos tautos puolimą, {statymai prieš nešvarumus ir šlykš
tumus nepakankamai kovoja. Mes gydytojai turime pasmerkti 
visas nedorybes ir apsaugoti liaudies sveikatą“.

Mados
11 a I i j o j e karaliaus parėdymu bu vo „Federazione Nazio- 

nale Fascista dell’ Industria dell’ Abbigliamento“ įgaliota įsteigti 
pirmą savos itališkos mados salioną.

K i n i j o j maršalas Čiatig Kai Šek’as, nežiūrint, kad pilie
tinis karas užima jam daug laiko, atkreipė dėmesį ir į moterų 
madas. Jis davė nurodymų, kaip kinietė turi rėdytis. Suknios 
turi būti nepertrumpos, dekolte turi būti irgi saikingai iškirpta, 
bet ypatingai peikia ir draudžia šilkinių kojinių nešiojimą. Mar
šalas pasisako už tautinį moters rūbą, kuris turįs būti ir moters 
dorovingumo pažymys.

V ė 1 g r į ž t a metalo mada: apyrankiai, juostos, 
grandinėliai, sagutės, sagtys prie bliuzių, kepuraičių ir k. Visi 
tie papuošalai, kad ir ne metaliniai dabar labai madoje.

Naujos m a d o s p a Ž y m i a i. 1) Visos medžiagos šią 
žiemą turi būti sunkios; lengvų vengti 2) Labiausiai madoje vil
na 3) Vartojamas šilkas lygus ir margas. 4) Papuošimo me
džiagų spalva turi harmonizuoti su viso rūbo sp. 5). Pirštinės 
ir ridikulis turi būti vienos spalvos ir harmonizuoti su kitais rū
bo papuošalais. 6) Rūbo papuošalai ir tinklelis turi irgi spalvo
mis vienas kitam atitikti. 7) Madoje platūs pečiai, todėl rūbų 
kirpimas ir papuošalai, kurie pečius platina, vartotini. 8) Pūstos 
rankovės — žymė, kad rūbas paskutinės mados. Kojinės turi 
būti plieniniai pilko arba rudo atspalvio.

Lietuvoje nuo vasario 1 d. paštininkėms jau įvestos 
uniformos. Daugumas telefonisčių (Centr. Kauno pašte jų yra 
apie 120) tuo nelabai patenkintos.
• Panelė ar ponia?

Vykdydama savo visumos sus-mo nutarimą Moterų Tary
ba įteikė minist. kabinetui memorandumą, kuriuo prašo valdžią K 
padaryti atitinkamų žygių ir visas moteris valdžios įstaigose ’' * 
(paneles ir ponias) vadinti poniomis.
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Knygos ir žurnalai
■ ■ " • * . . ’ ‘ ’

F e lik s a s B re i m e r i s, Skambantis laikas, J. Jasėno 
leidinys, Kaunas 1932 m. viršelį piešė Alfreds Autons, kaina 1 li
tas. Rinkinyje 27 eilėraščiai, pusi. 46.

Viršelio spalvos, šriftas ir apskritai kompozicija rimti ir 
gražūs, tik truputį „kryžuotiški“.

Pradedant viršeliu ir baigiant daugeliu posmų P B. poezija 
viduramžiškai moderniška. Bet kad taip yra, gerai. Tuščią nau
jovišką tempą apvaldo vietomis gal net perdaug! ilosofiška mintis.

Poetą vilioja ir domina didelės mintys ir idėjos. Rinkinio 
motto apie tai sako:

Mes leidžiamės į Žemės išrinktą planetą
Ir nešame jai Dieviškojo Giedrėjimo atošvaistę
Mes — Genijus, Žmogus ir amžinasis Dualizmas — 
Ateiname kentėti ir kovoti.

Kova tai p. B. poezijos leitmotyvas. Kančia bei tragizmas 
dingsta tarp posmų ir tik kur-ne-kur mažu debesėliu užtemdo jau
nystės saulę.

Vietomis poetas primena, savo veržimosi j kovą nuotaika, 
tuos riterių laikus, kurių simboliu literatūroje yra Don Kichotas: 
Žiūr. 36, 37 ir 6 pusi.

Ar neperdaug tuščio mosikavimo kardu? Su kuo kautis, 
už ką? Nesinorėtų sutikti, kad čia jauna dvasia ieško kelių į 
laimingą rytojų, bet iŠ tikrųjų:

Ir rodos vėl kaip Feniksas atgimstu 
Buities kovoj nuskaidrinti žmonijos veidą, 
Buities kovoj prikelt titanų dvasią, 
Buities kovoj —- pražūti ar laimėti! (9 psl.)

Buities kovos pasiryžimą dainuoti p. B. posmai tinka. Jie 
kaip dvirankio kardo smūgiai stebina ir kaip tolimo, bet vis artė
jančio griaustinio griaudimas žavi ir, sakyčiau dvejopai gązdina—- 
stipriau sudundės, ar išsisklaidys kur nors tarp horizontų. Tai, 
žinoma, priklausys nuo jauno poeto meno meilės ir pasiry
žimo. Kuri galybė žmogaus buity dažniausiai uždega poetą ryžtis 
kovai ir apie ją dainuoti?

Pirmiausia Dievas.
Gražu kaip poetas kalba su Dievu ir apie Jį tik kam nau

dojasi šventjonišku bei filosofišku stilium:
Aš ateinu
Iš niekam nepatirtos nežinios, 
Kur nėra nieko
Ir niekas glūdi visados ir 1.1 (5 psl.)
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Daugelį poetų, pav. Gėtę, Mickevičių, Slovacki, Lermontovą 
ir kitus buvo laikinai, o kitus ir nuolat savotiškai nuteikęs šv. 
Raštas — nes tai yra poezijų poezija, patraukianti jautrias ir di- 
dėlės sielas, bet apdainuojamo Genezio varijantai poezijoje, o taip , 
pat varijantai kovosgero su blogu pas juos išėjo panašūs. Taip 
ir čia: bibliškai nusiteikusios poezijos posmai pas p. p? Vaičiu- 
laitį, B^azdžionį ir Breimerį mažai kuo skiriasi.

Eilėraščiai „Mano Mistika“, „Malda į Triasmenį vieną“, 
„Kryžkelėj“ ir k. p. neišvengia bibliškumo ir filozofijos. Be to 
„Kryžkelėj“ poetas apdainuoja didžiausias abejones ir žmogaus 
kovą su savim dėl jų:

Aš stoviu kryžkelėj...(15 psl.) 
Aš stoviu čia kur dešinę ir kairę 
Sujungia nematuojamas bedaiktis taškas.
Tenai- toli, toli—jau driekias naujos mūšio gairės 
O širdyje man audros blaškos. (16 psl.)

„Fatalistas ir Čigonė“, „Autobiografija“, „Į didį kelią“, „Jai“ 
ir dar keletas eilėraščių, sausoki. „Šventos vizijos“, „Mįslė“, „Aš 
vienas“, „Devinta spalių“, „Simfonija“, „Seno kelio pasaka“, 
„Mes du“ ir dar kai kurie, labai gražūs eilėraščiai — rinkinio 
perlai. „Mūsų dienų lakūnas“ yra gražiausi posmai iš lig šiol pasi
rodžiusių eilėraščių apie lakūną ir lėktuvą.

Poeto jauna ir jautri siela jaučia, kad skeptiškas tragizmas 
retai esti kūrybos draugu — jo šaknys glūdi žmogaus dvasios 
susidėvėjime ir žemyn traukiančiam realizme. Todėl poetas yra 
krikščioniškos, aktyvios kūrybiškos krypties atstovas. Jis visame 
kame stengiasi būti turiningas ir prasmiškas. -Jei poetas šios 
krypties laikysis, man rodos, kad jis progresuos.

Eilėraščių kalba neperspalvinga, bet aiški ir sintaksiška, 
skaityti lengva.

Bene dviejose vietose pavartotas p. Braždžionio žodis „rūš
kanas“. Šiame rinkinyje jis labai lenda į akis.

.Žodžiai, „metališkas, metalo, metalinis“ ir posakiai „vario 
bokštas, vario Kristus, aukso kilogramas, mes stovim 3, 1000000 
žvilgių, 3000000“, rodo poeto naujamadiškumą, bet drauge su 
jais į poeziją įšliaužia sausra.

Rinkinys „Skambantis laikas“ tinka jaunimo bibliotekoms.
Linkime p. Breimeriui lanksčiai ir spalvingai valdyti poeto 

plunksną., Z. Z).

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė 
Redaguoja J. Drungaitė
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Organizuojama kelionė i Romą ir 
šventąją žemą

Šiais šventaisiais metais numatoma suorganizuoti kelionę j 
Romą ir šventąją žemę, todėl Šiuo skelbimų atsiklausiama no
rinčių dalyvauti kelionėje:

1. Kuriuo laiku būtų patogiausia keliauti; ••
2. Koks maršrutas būtų labiau pageidaujamas: ar tiktai j 

Romą, aplankant kai kurias vietas pakeliui, ar vykti dar iš Ro
mos ir į Palestiną, Egiptą, Atėnus?

Paaiškėjus dalyvių skaičiui, ir jų pageidavimams, bus pa
skelbia kelionės data ir kaina.

Pranešti prašome ne vėliau kovo mėn. 1 d. šiuo adresu: 
Kun. V. Mieleškai, Kaunas, Gedimino g. L

KĄ PASIEKĖ „Blaivybės Brolija' 
VYSKUPO VALANČIAUS

LAIKAIS,
to yra pasiryžusi siekti ir

Maldos Apaštalavimo Sąjunga Lietuvoje,

• «

būtent dvasinio musų šalies katalikų prisikėlimo!

O kad toks tikybinis mūsų atgimimas tikrai yra dar galimas ir Šiais painiais ir 
skaudžiais laikais, tai stengiasi .V \ VL
įrodyti ir Maldos Apaštalavimo, J JI į f f
Vyrų Apaštalavimo ir Eucha- J tf 
ristijos Karžygių laikraštis

Todėl Šiais įvairiausių krizių laikais, kada daugumas žmonių 
visai nustoja vilties susilaukti skaidresnės ateities, mums reiktų 
kaip tik pasistengti visur skleisti galingas, Maldos Apaštalavimo 
mintis. Tai galima padaryti ne tik kuriant naujus M. A. skyrius 
ir gaivinant senesniųjų skyrių veikimą, bet ir prasieinant kelią 
Maldos Apaštalavimo laikraščiui „Žvaigždei“ į naujas Lietuvos 
katalikų šeimas.

Suradusieji penkis naujus „Žvaigždės“ skaitytojus, gaus 
ypatingą „Žvaigždės“ pagyrimo bei padėkos lakštą.

„ŽVAIGŽDĖS“ kaina:

metams 4 lit., pusei metų 2 litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj — 5 lit., pusm. 2% lit Kitose 
šalyse 1 doleris metams.

Adresas: „Žaigždė“, Kaunas, Jėzuitų Namai.
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Didžiausia
UBoralinS Jėga

yra susipratusi ir veikli moteris. To ji 
gali pasiekti skaitydama aktualiausius 
moter reikalus nagrinėjantį moterų 
intel. mėnesinį žurnalą

„aująją Vaidilutę“
-----------------'  - ; ;    — - - -- , ... T • Į r. •  1— !->-> - ūl _ - • Į--, T. - — . ■ r.—■       

.   - ■-—-— ——  —   --—■■■■ ■——       i <—.i.^, pš. . — ...

S k y r i u j e
„NAMU ŽIDINYS’ nagrinėjama svarbus 
ir labiausiai moterį liečiu Šeimos klau
simai ir k.

„Naujojoj Vaidilutėj*1
recenzuojama įvairios naujos kn y gos,t al
pinama Lietuvos ir užsienio moterų veiki
mo ir visuomeninio gyvenimo žinios-

1 9 3 3 m et als
metiniai prenumeratoriai gaus priedą

„Moderniškas balas“
„Naujosios Vaidilutės“ kaina: met. 10 lt., pu s m. 5 lt., moks
leiviams ir studentanis met. 5 lt*, pusm. 3 lt. atskir. n-ris 1 lt. Užs. dvigubai.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS ADRESAS:

Kaunas, Laisvės ai. 3 III kam b. Te I 26-76
Adm. dežuruojamos vai. 13 — 15 kasdien be šventadienių.

rimčiausias pedagogikos Ir tautinės 
kultūros dv i s a v a i t i'n i s laikraštis.

„Tautos Mokykla“
iliustruotas pedagoginis žurnalas.

„Tautos Mokykloje“
nagrinėjami aktualūs Lietuvos mokyklos ir mokytojų 
reikalai ir mūsų tautinės kultūros problemos.

„Tautos Mokykloje“
bendradarbiauja žinomi pedagogai, daugybė moky
tojų iš įvairių Lietuvos sričių, publicistai, rašytojai 
ir kiti mūsų kultūros darbininkai*

„Tautos Mokykla“
eina du kartu per mėnesį ir kaštuoja metams 16 lt., • 
pusm,— 9 lt., 3 mėn.—5 lt., atsk. num.—1 lt.

Redakcijos• (redaktor.) adr.: Kaunas, Švietime M-ja, tel. 641. 
Administracijos adr. Kaunas, Mickevičiaus g. 30,b. 5, t. 46-64.

Marijonų Spaustuvė Marijampolėje. Karo cenzūros leista

^. 9'06.
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