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Malonių sukaktuvių metai
Gyvename sunkius dvasinio ir ekonominio krizio laikus. Eko

nominės sunkenybės nepakeliama našta slegia pasaulį. Dorinis 
pakrikimas neleidžia žmonijai pakelti akis ir širdis virš žemės. Iš 
tos visos nevilties pasaulį gali išvesti ta jautresnioji žmonijos da
lis — moteris motina, kurios rankose netik jos pačios, bet ir 
šeimos, ir tautos, net viso pasaulio ateitis. Dėlto visiems ir rupi, 
kad moteris butų supratusi savo vertę, sąmoningai eitų savo pa
reigas ir uždavinius, kad pati tobulėdama tobulintų ir kitus. Tai 
gali padaryti tik giliai religinga, tautiškai susipratusi, organizuota 
moteris.

Šie metai — šventieji metai, didelių Dievo malonių metai. 
Šiemet suėjo lygiai 19 šimtmečių nuo mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus mirties. Dabartinis Popiežius, Pijus XI, pasakė, kad šie me
tai pagerins žmonijos tiek dvasinį tiek ekonominį būvį. Kad šių 
metų proga žmonija pabus iš to svaigulio, iš tų klaidų, kuriose 
merdėjo lig šiolei. Ir iš tikro, mes katalikės nuoširdžiai galime į 
tą tikėti ir laukti didelių Dievo malonių, bet viena sąlyga vistik 
yra ir čia — mes laukdamos tų Didžiųjų Malonių turime budėti, 
turime dirbti, turime melstis. Lietuvės gyvenimo kelią visada žy
mėjo malda, pasiaukojimas ir darbas, šie Šventieji Metai tuos pri
valumus tesustiprina ir paskatina mus moteris būti dar darbštes
nėmis ir maldingesnėmis.

Laimingu būdu su šiomis šventomis Didžiojo žmonijos Mo
kytojo mirties sukaktuvėmis supuola mūsų, Lietuvos moterų, or
ganizuoto pasireiškimo visuomenėje sukaktuvės. Štai dvidešimts 
penkeri metai yra praslinkę nuo pirmosios Lietuvos moterų or
ganizacijos —- Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos — įkūrimo, 
dešimts metų nuo Lietuvių Katalikių Moterų Vyriausio Sekreto
riato, jungiančio visas lietuvių katalikių moterų draugijas, sudary
mo. Šia proga pravartu suvesti sąskaitas — pažvelgti, kiek mu
sų yra nudirbta, kokie darbai dar laukia mus ateityje, kuriais ke
liais sieksime Tiesos ir Meilės viešpatavimo pasaulyje. Tuo tikslu 
Lietuvių Katalikių Moterų Vyriausias Sekretoriatas, kurį sudaro 
visų Katalikiškų moterų organizacijų atstovės (Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija, L. K. J. „Pavasario** Federacijos Mergaičių Są-
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junga, Šv. Zitos Draugija, Moterų Kultūros Draugija, Sendraugės 
ir studentės Ateitininkės), rengia š. m. birželio mėn. 4 •— 5 dieną 
(per sekmines) Kaune katalikių moterų Kongresą.

Šis Kongresas parodys mums ir visuomenei, kiek susipratusi 
ir organizuota yra Lietuvos katalikė moteris, ką ji yra nudirbusi . 
ir ką ji siekia įnešti į mūsų krašto kultūros gyvenimą. Metusios 
žvilgsnį į organizuotą katalikių moterų praeities darbą ir drąsiai 
tiesiamas ateities gaires, sustiprintos Dievo malone imsimės vėl, ; 
po kongresinių apdūmojimų ir pasvarstymų, plėšti savo krašto 
dirvonus, imsimės vėl didžiojo darbo kultūrinimosi ir kultūrini
mo, religinimosi ir religinimo.

Kas darytina dabar, tuojaus, aukščiau minėtų užsimojimų aki
vaizdoje? Kaip Lietuvių Katalikių Moterų Vyriausio Sekretoriato 
narės mes turime tinkamai pasiruošti Kongresui. Visų pirma turi
me atsiminti, kad Kongresas tebus tiktai mūsų materialinių laimė
jimų pademonstravimas, kultūrinio darbo vaisių pavaizdavimas 
ir dvasinių savo jėgų pasvėrimas, įvertinimas. Trumpiau sakant, 
Kongresas tebus kultūrinio ir dvasinio mūsų gyvenimo išraiška, 
tik išraiška. Todėl mes turime pradėti jau dabar tvarkyti ir tin
kamiau dėstyti per tiek metų surinktas gėrybes, nežiūrint kokios 
jos bebūtų, materialinės, kultūrinės ar dvasinės. Kokie eksponatai 
turi būti paruošti parodai, mes jau žinome, kokias dainas dainuo
sime, mums irgi pranešė. Mums pranešė ir kitokių dalykų apie tą 
būsimą Kongresą. Bet bene svarbiausias susikaupimo momen
tas bus pamaldos. Ką reiškia tūkstantinės minios malda 
po atviru dangumi težino tas, kas yra bent kartą karštai meldę
sis taip pat karštai besimeldžiančioje minioje. Nematomas Taikos 
Angelas tada vaikšto nuo vieno prie kito ir mosuodamas alyvų 
šakele kartoja: „Taika, taika...“ Taika —aš atleidžiu tau. Taika — 
aš tau pagelbėsiu varge Taika... Tos pamaldos tai didelis tai
kos, ramybės, meilės žodis, kuris turės globoti mus netik per 
Kongresą, bet ypač įkvėpti mums jėgų ir pasiryžimo tolimesniam 
darbui. Taika ir meilė juk tas pat. Todėl ir turime jau dabar, 
šalia kitų Kongresui rengiamų gėrybių, patikrint ir savo dvasios 
gėrybes, tuos turtus, kurie yra visų kitų pamatas, kurie įprasmina 
visą mūsų gyvenimą. Visa tai suima vienas trumpas klausimas: 
„Ar esame pasiruošusios taikai, ar mokame eiti, meilės kelią?“ 
Prieš važiuodamos į Kongresą, turime į Šį klausimą atsakyti, tu
rime suprasti save ir tuos kelius patikrinti kuriais einame. Jeigu 
atsakymas bus teigiamas, tai Kongreso metu dar labjau susistip- 
rinsime šią kryptimi savo pasiryžimus... Gavėnios laikas, apmąs
tymų ir apdūmojimų laikas, pabandykime tad įvertinti savo as
mens ir organizacijos dvasinius turtus prieš Didžiojo Mokytojo 
Išganytojo mokslo šviesą ir pasidarykime teisingų išvadų. Taip 
pasiruošusios Kongresui busime tikros, kad Kongresas atsieks

• - ■ t*
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o Maria Eitgeniedelle Grazie

Laikrodis
Sergančios veide švitėjo lyg pirmųjų purpurinių bijūnų 

žiedai. Lauke jie taip pat žydėjo visoj savo pilnumoj ir grožybėj, 
kaip niekada. Susirūpinusi motina žiūrėjo j sodą pro atidarytą 
langą. Mirties patale gulinčiosios pakilęs karštis priminė raudo
numą gėlių, kurių vainiklapiai buvo ką tik pražydę ir taip nepa
prastai spindėjo. Motina betgi nesąmoningai pagalvojo: „Bijūnai 
ir šitas karštis! Kaip man šitai galvon atėjo?“

Bet ir ji nebuvo visai sveika. Jaudinimasis ir budėjimas vi
sas Šias nemiegotas naktis prie mylimo vaiko, taip vėlai sulauk
to, vienintelio, iščiulpė jos jėgas.

Tuo tarpu ligonė nesąmoningai vis gyviau žaidė rankomis: 
ji nustumdavo antklodę, kad vėl ją tuoj pagriebtų, lyg krentantį 
raudoną šilko gabalą į bedugnę, kurią ji viena tematė. Ji visą 
dieną taip darė. Bet nuo ankstaus ryto ji rado ir kitą šiurpulin
gą žaidimo būdą. Dešine rankute kas penktą minutę griebdavo 
pirma už ausies, kad tuoj po to paliestų auksinį konfirmacijos 
laikrodį, kuris kabėjo prieš ją ant sienos. Nuo jojo ranka stai
giu mostelėjimu išsitiesdavo aukštyn į orą, tarsi į kokią aukštumą, 
kurią tik jos žvilgsnis teregėjo.

-— Gal būt, ji tuo nori ką nors pasakyti? — paklausė 
motina daktarą, kai jis rytą vizitavo. — Gal tuo reiškiama jos 
koks nors noras, nes žodžiais negali išreikšti.

Gydytojas papurtė galvą ir su slaugytoja pasikeitė žvilgsniu. 
Šitie „žinančiųjų“ žvilgsniai pasiliko mįsle iki paskutinės...

— Tai refleksiniai judesiai, — pagaliau pasakė jis ir pama- 
žiau išėjo, kaip kada nors. Bet ledo maišiukai dažniau turėjo 
būt keičiami ant galvos.

Prieš pietus grįš vyras, galvojo motina, kuri buvo vėl va
landikei išleidusi slaugytoją. Gal būt, jis galės šitai paaiškinti. Jis 
juk taip pat vieną semestrą medicinos fakultete išklausė. Po to 
vėl giliai susimąstė. Šitie skausmingi ir tamsūs klausimai ir įžvel
gimai įvykių, kurie plaukia pagal geležinius kažkokio mechaniz
mo įstatymus, kurio pagaliau nė pažinti nenorima...

savo tikslą, ir Šventieji Metai bus mums malonių metai, nes 
mūsų vėliavose įrašyti žodžiai — Tiesa ir Meilė — dar labiau 
suliepsnos lietuvės moters dvasioje ir mūsų krašte višpataus vi
sada taika, ramybė, meilė...
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Ar ir ją kas nors palietė iš anapus?...
„Bijūnai... laikrodis... laikrodis... bijūnai?...“ Monotoniškai 

kaip ir negirdimai kažkas Šnibždėjo joje, kaip kokia įkyri min
tis, kuria negalėjo nusikratyti. Ji ją piktai kankino, kaip zirzianti 
ir vis lendanti musė.

Taip praėjo valandikė. Ir gana nepaprasta buvo tai, kad pradžio
je negalėjo pastebėti savy sąmoningo galvojimo, tik vėliau j oje kaž
kas pamažu pradėjo atbusti. Atbusti ir į klausimus atsakinėti. Ji 
pradžioje nesuvokė, kad jai beveik taip atsitiko, kaip tam, kuris 
yra išsiblaškąs, kuris nenorėdamas pradeda skaityti kokia knygą. 
Ir pasijunta beveikiąs pats to nepastebėjęs.

Ir ši iškilusi jos sąmonėje istorija atrodė, kaip koks 
romanėlis.

Staiga prieš ją stojasi senas sodžiaus namas. Laukiniais 
vynmedžiais apsiraitęs. Užpakaly sunkūs geležiniai ant langą gro
tai, kurie gal būt, tenai stūkso jau nuo trisdešimtmetinio karo. 
Gal būt? Ne, tikrai. Tai buvo namas, kurį supa legendos...

Aplinkui tik bijūnai Žydėjo. Ta vieta buvo Alpėse, ir mė
lynuojanti upė, kuri iš ten vingiavosi per kraštą, buvo viena di
džiausių Austrijoj.

Ji pati betgi dar buvo jauna... O, kaip jauna, ir žiūrėjo į 
gyvenimą akutėmis, kurios norėjo vienu kartu visa gauti, visa 
suprasti. Turėjo tokių troškimų, kurių kartais išsigąsdavo. Dieną 
ir naktį vieną mintį teturėjo: Aš... aš... aš. Ir prie to dar visas 
įkarštis jaunatvės ir grožio, kurie tik nugalėti geidžia: Aš... aš... aš...

Ir ji ten buvo.
Ji dienas nušvietė tenai. Ten aukštai senoviškam dvare, 

apie kurį pasakojama, kad ir jis neapsakomo grožio legendos at
austas, grožio, kuris sutrukdęs tyrų jungtuvių laimę ir ramybę.

Iš senų laikų...
Kaip kokia pasaka tas skambėjo jos ausyse. Iki...
Taip, iki tol, kol vėl tikrove tapo. Kieta šiurpulinga tikrove.
Dvigubai šiurpulingesne ir nuodėmingesne, nes jai visa tai 

tebuvo tik tuščias žaidimas, kai tuo tarpu kitos dvi širdys pasi
darė svetimos, o viena be to ir palaužta.

Bet ne ties čia apsistoja jos atsiminimai. Dar ne.
Tik purpurinius bijūnus ji regi žydinčius, tik girdi visų 

kambarių vėl skambančias sienas jos pačios balso perline daina:
— Aš... aš... aš...
Viliojanti, šviečianti, juokiantis sirena, kuria jinai buvo.
Ne svečią prisiminė senam name, kuris jos nepalietęs pra

ėjo. Ne vyro širdį, kuri jos nenusvilino tamsiai degančiomis aki
mis. Ji betgi mena... Taip... kodėl taip buvo? Ji nė vieno nevilio
jo iš šitų jaunų, turtingų ir gerbiamų. Bet tik seną vyrą, prie
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J. Drungaite
■ * • ■

Naivu...

Atviras dangus —
Kaip du angelai
Per žiedų laukus f» ■
Eisim amžinai.

Vakaro tyloj
Su perlų rasa
Melsimės abu:
Meilė amžina.

O kada mirtis 
Per Žiedus ateis, 
Plauksim tolumon 
Žvaigždynų takais.

J

Ir prabils tada
Chorai angelų:
Tu jam amžina,
Amžinas jai tu.

!V

Į

kurio ji savo beširdišku žaidimu taikstėsi. Ir prie to dar 
jis buvo nepagydomas ligonis.

Kodėl?...
Rasi ji ir pati to nežino. O gal vis dėlto?...
Turėjo būti skaisčios ir nesudrumstos jungtuvės, kurios jį 

su jo moterimi jungė. Aha, tikrai?
Nežinia dėlko ji tai išrado piktu. Taip erzinančiu, kad jai 

nebedavė tas jokios ramybės ir jinai diena iš dienos vis kitu ir 
kitu Ievos vyliumi bandė Šią laimę ir nusidėjo. Kaip koks atvi
ras vaikutis prieš kitus žaidė su „neprieinamuoju“, kai tuo tarpu 
jo žmona’ kiekvieną abejonę nuo savęs stūmė, kaip kokią nuo
dėmę. Nors šen bei ten jau ir svetimas žvilgis atkreipė j tai jos 
dėmesį arba skambąs juokas — mažos koketės žaidimas. Bet ji, 
senio Žmona...

Ne... ji nieko nepastebėjo, „ištikimoji“. Nejau ji taip buvo 
tikra? Ir todėl gal juo labiau kilo noras jai parodyti, kad jaunat
vė ir per vieną dieną gali viską padaryti, jaunatvė ir...

■
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— Aš, aš, aš...
O kaip mažose auselėse skambėjo šitas triumfas, kurį jai 

be atvangos dainavo jaunas kraujas?!
Buvo tvankus, tingus popietis. Vakaruose, kur didžioji upė 

visai pranyksta tamsiais miškais apaugusiuos kalnuos, urzgė to
lima audra — raitėsi ugnies gyvatės, kaip gaisro kibirkštys, gais
ro, kurio niekas neregėjo. Ir tas, pagaliau, dar kartą jaudino 
mirtinai sergančią širdį. Širdį, su kuria tik pažaisti jos norėta.

Bet bijūnai, o, kaip... degė, ir žydėjo, ir kvepėjo jie aplin
kui namus tą popietį, toj troškinančio} tylumoj, kuri siautė na
mą, kuriame visi beveik ilsėjosi arba šiaip jau tyliai laikėsi.

„Šitaip kvepia gražios moterys, kol jos dar jaunos“. Taip 
jai pasakė iškalbingu žvilgsniu senėjantis vyras. Prie stalo, per 
šitas gėles. Ir jo žmona išdrįso, taip pat — iš to pasijuokti. 
Argi ji vis dėl to iš tikrųjų buvo tokia tikra?! Vis dar... neįžiū- 
rinti šito viso?..

Kaip kokia gyvatė, sušnibždėjo joje tuščias pasididžiavimas.
— Aš, aš, aš...
Po to ji įėjo savo kambarin ir patogiai persirengė. Kaip 

tik sau leisti galėjo. Palaidžiausias, pramatomiausias rytinis rū
bas. Nuogas kaklas, laisvas sprandas. Šitos šilkų kojinėmis apau
tos kojos kurpelėse, kurių žingsniai neišdavė garso.

Katės padai...
Apie šitą valandą jis visada vienas sėdėdavo savo kamba

ryje* Jo žmona su kokia nors knyga būdavo lauke žalumynuose.
Ar jie abu buvo veidmainiai, ar...? Kas slėpėsi už šito ben

dravimo ir pasitikėjimo skraistės? Jinai turėjo žinoti. Mažiausia 
turėjo galėti tikrai ir išdidžiai vieną dieną į veidą nusijuokti: aš, 
aš... aš tave nugalėjau.

Juk tiek tereikėjo pastangų tokiai, kaip ji, šaltai ir išmintin
gai. Tik kilpas užmesti, kaip tas paukštelių gaudytojas. Tik vieną 
kartą. A, pastebėkit jūs žmonės, su didžiomis kalbomis... vaikišką 
tikėjimą, kuris toliau nesiekė, kaip iki... Aš... aš... aš atėjau.

Po reikalo priedanga ji atėjo pas ligonį. Uždarė paskui sa
ve duris. Be garso, šypsodamos. Stipri, kaip jaunatvė. Graži, 
kaip nuodėmė. Jokio kito ant savęs neturi papuošalo išskyrus 
pusiau pražydusį bijūną. Ten, kur jaunos krūtinės pradas 
pasireiškė.

Ir tas kvapas galėjo jį visai apsvaiginti.
Nė vienas žodis nebeskamba jos atsiminimuose apie visą tą 

tvankumą ir nieko nesakomumą, kuris anuomet nuo jo ėjo prie jos, 
ir nuo jos prie jo. Tik vieną dar ji šiandie žino: kaip netikėtai ir 
baisiai ji išsigando ir nublanko, kai jis pakėlė ranką ją apkabin
ti. Nors tai daugiau buvo tėviškas mostas, kuris pusiau liūdnai, 
pusiau susimąsčiusiai tiesėsi prie neapsigalvojusio vaiko.
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Ten betgi, taip... Kaip tik tą akimirką įvyko kažkas, kas 
nebuvo nenumatyta. Jiems negirdint ir nepastebint durys buyo 
atidarytos — ir apviltoji Žmona staiga prieš juos atsistojo. 
Taip pat mirtinai išbalus iki pat lūpų, kaip ir jis, kurio Širdies 
pulsas tvinkčiojo net pat kaktos gyslose — o ji, lyg subrendusi 
koketė, nejautė anai vyresnei jokios pagarbos.

Mirtinai išblyškus, ta — su laikrodžiu rankoje.
f Ar ji nieko nematė?

Tai nesuprantama...
Jie dar tebesėdėjo netikėtai užklupti ranka rankoj toj pa- 

čipj kanapoj. O anoji juokėsi, tikrai. Po to pamažu ir švelniai, 
į kaip .visada, ji prašneko:
l —Mano laikrodis sustojo. Norėčiau paklausti tave, kiek
! dabar laiko?

Ir daugiau nė žodžio.
Virpanti vyro ranka, droviai ir skubiai patarnaudama, ištrau

kė laikrodį ir drebantis balsas pasakė valandą, kuri — kaip jie 
visi trys tai gerai žinojo, — buvo paskutinioji valanda didelio ir 
tyro pasitikėjimo. Ir tada...

Taip, kaip reikšminga. Nė vienu žodžiu daugiau apie tai 
j nenušneko. Mažiausia nė vieno žodžio nepratarė, kuris būtų pa-

1 tenkinęs jos tuščią pasididžiavimą.
! Aš, aš, aš...
j Tenai, po žydinčiu bijūnu šitoji gyvatė ant visados sugė-

1 dinta pasislėpė.
; Ji pakilo, žiūrėjo j sergančią, vienintelę... Vis dar tas pats

žaidimas dešine ranka: nuo ausies prie laikrodžio, nuo laikro
džio staigiu judesiu aukštyn... kur?

Lauke, sode, kaip tik buvo vidurdienis. Buvo trošku ir 
tvanku tyliame sergančios kambary. Taip, kaip tik pats vidurdie
nis. Dabar grįžo jos vyras ir atsisėdo prie stalo su slaugytoja, 
kuri jau buvo atsilsėjus po nakties budėjimo.

Pagaliau — irgi persona, kurios nesuprasi, šiurkšti, graži, 
beveik brutaliai patinkamo šviežumo, prie to, bent pradžioje 
darė įspūdžio, kad yra be jokio išauklėjimo. Ir pavydulinga. Gal 
būt tai buvo daugiau tik moters proletariškas godumas, kuris, 

v iškilus iš tvankių kambarių ir netvarkingos jaunystės, diena iš 
dienos vedamai į kokius nors namus, kuriuose ne tik turtai, 
bet ir grožis ir rinktinis menas viens antram davė rankas, ją sa
votiškai nuteikė liepdamas pasiimti, ką regi. Kad ir tik akimis... 
Tada dažnai gali kad ir ištisą dieną nepažvelgti tikrovei į akis.

. į Rodėsi, kad sesuo Agnietė pamėgusi net blizgučius ir pa
puošalus. Ir kaip kartais Žibėdavo jos akys žiūrėdamos į flo- 
rentietiškos mozaikos dėžutę, kurioje šeimininkė slėpdavo bran
genybes^
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— Kad bent kartelį galėčiau tuos perlus uždėti ant kaklo,— 
sušuko jinaipamačiusi brangiuosius akmenis, kuriuos išvysti ji 
vieną vidurnaktį išmeldė.

. -- Tokius perlus ant kaklo arba tą pasakišką Ceilono sa- 
tirą turėti dekolte vietoje. Laimingos tos damos!

Ir tas žodis „dama* daugiau sukaupė savyje pavydo, kaip 
rūpesčio apie tai, kad nesutrukdyti ligonei miego.

Po to sesuo Agnietė dvi dienas prieš savo norą jai tarnavo. 
, Jau keletas dienų, kaip jinai staiga pasikeitusi. Lanksti, maloni, 
kartais švelnutė. O vyras pasidarė jai kur kas ši urkštesnis ir 
neatsižvelgiąs j jos rūpesčius. Kai tuo tarpu slaugytojai savo 
žmonos ir namiškių akyse beveik riterišką apsaugą rodė.

Jos vyras.
Beveik dęvynioliką metų ji gyveno prie jo šalies. Penk

tuos metuos po jungtuvių pagaliau gimė jų kūdikis. Kodėl kaip 
tik jos taip karštai lauktas? Ji pati vos žino, kodėl? Neš ir ji 
prie vyro šalies tapo tuo, ką žmonės vadina laimingu. Jis tu
rėjo savo įgeidžių, tikrai. Kartais galėjo pasidaryti beveik bru
talus. Bet — paslaptys? Ne. Nė vienos ji neatidengė. Korek
tiška ir tyli ji buvo šeimininkė, kaip ir jis kad savo keliu ėjo 
garbingai tarnybos pareigas. Tada ir kada... kažkur ponų va
karas. „Tabako kolegija“. Daug politikos, nors maža lektūrų. 
Ir kiekvieną rudenį vienas vienintelis jo gyvenimo geismas įvyk
davo,— tai medžioklė. Tuokart betgi stipriai ir beveik lauki- 
niškai išviverždamas, kad jį, — ji tai žinojo ir priėmė kaip tik 
tą akimirką be jokio šiurpulingumo, — nuo to ne kartą sulai
kydavo atsižvelgimas j sergantį vaiką, o būta tai tik rudenį, o 
ne vasarą.

Ir tas geidimas „visiškai pranykti kokioj nors šiurpoj vie
natvėj“, kaip jis tą vadino. Mirtis rankoje, o gyvenimas dar 
kartą taip karštai reiškėsi visuose pulsuose. Dar „leista0 aistra. 
Ką ji apie tai žinojo? Jis galėjo tai turėti. Nekartą jai ateidavo 
nepasitikėjimas arba tik noras ten aukštai „trobelėje“ išblaškyti 
„medžioklės pyragėlius“. Dar kartą jis atėjo iš aukštumos že
myn toks malonus ir prieinamas. Nors jau keletą savaičių jo 
akyse kažkas spindėdavo, ką jis vadino „medžiotojo žvilgsniu“. Šitas 
sustingęs, laukinis, visiškai į „žudymą“ nukreiptas įsigeidimas.

Jinai pasikėlė,--pasiklausė aplinkui.
Ar ne pietūs atėjo?
Tai galėjo jai pasakyti žvilgsnis į laikrodį... J šitą nelai

mingą laikrodį, į kurį vis kyla mylimojo vaikučio ranka. O jei 
ligonė neturėjo jokio nujautimo apie tai, ką ji darė. Ir paga
liau ta prievolė Tupintis laiku.

Ji betgi...
Tada ji pastebėjo, kad laikrodis stovi. Atsiminė, kad jos

v

v
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4

V

pamiršta užsukti. Jos duktė diena iš dienos tam išpuoštam me
chanizmui padėjo krutėti. Dėl neaiškaus pavyduliavimo nenorė
dama, kad jį paliestų svetimos rankos ir, gal būt, paslapčia ne
suteptų to daiktelio, kuriam taip ilgai tarnavo jos tyros rankutės, 
dabar laikrodį užsukdavo pati motina.

Bet laiką jinai norėjo žinoti, o švituoklinis laikrodis kabojo 
valgomajame. Dviem kambariais ir lentų siena, nuo jos atskirtas. 
Pietūs jau turėjo būti praėję. Tik vieno šuolio reikėjo ir jinai 
vėl bus prie ligonės,

Rūpestingu žvilgsniu ji dar kartą pasilenks prie jos—-žengė 
j duris, - dar kartą Žengė atgal, prieš išeidama, stipraus* bet 
neišaiškinamo jausmo sulaikyta.

Ąr nereikia geriau paskambinti? Galvojo ji, Ir paklausti 
vieną iš tarnaičių? Ir ar ten yra mano vyras ? • • . .

Jinai nežinojo, kodėl vienu kartu gilioji aplinkui ją tyluma 
taip nejaukiai ėmė slėgti.

Čia — aukštai...
Tarsi ji privalėjo — kaip tik šią valandą — visur būti.
Aš noriu jai uždėti Šviežią ledų maišelį, galvojo ji. Ir savo 

pietų valgį liepti atnešti čia.
Sunkiai ir iki paskutiniosios tvirtai laikydamosi pagaliau 

ryžosi ir išėjo.
Ji vos girdėjo savo žingsnius. Jos batelių padai buvo to

kie minkšti, kad nepažadintų mylimo miegančio vaiko, kuris, pa
gal gydytojo nuomonę, turi arba pakelti krizį arba mirti.

Turtingi kambario divonai, kuriais ji perėjo, slopino tylutį 
čiužėjimą. Veik nesąmoningai pažiūrėjo ji pro buduaro aukštą 
langą ir pamatė atslenkančius tamsius audros debesis, kurie kaip 
tolimi, tolimi kalnai staiga vakaruos ištiso. Taip, jie turėjo kalnų 
formą, kuriuos ji buvo kartą mačiusi.

Kada, kur?
Ji neturėjo laiko apie tai galvoti. Pati slinko, kaip Šešėlis 

per savo namus, kurie jai taip iš karto pasirodė svetimi, 
tarsi ji niekad čia nebūtų buvus, arba kaip tiktai šiandien turėtų 
su jais atsiskirti.

Ką tas reiškia, galvojo ji.
Eidama grindimis girdėjo virėją ir kambarinę virtuvėje be

sišnibždančias. Tyliau, kaip paprastai, ir tarp kitko, tarsi pasi
vogusias kikenant. Taip, ir jos turi savo paslapčių. Ka reiškia 
joms gedulą tų namų, kurių jos duoną valgo?

Taip ji įėjo pro valgomojo kambario duris rankoje laiky
dama laikrodį...

Sapnuoja ji *arba ? ... '
Ant minkštasuolio sėdėjo vyras ir laikė sesers Agnės ranką, 

jų lūpos jungėsi aistringame pasibučiavime.

v
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P. Orintaitė
Sau vienai

Ilgiuos ir laukiu kas vakaras mėlynas, 
Gal dar sugrįši, kad ir pasivėli nęs — 
Akys, ir žvaigždės, ir ašaros mėlynos...
Kam tie žilvičiai žydėjo paplentėje, 
Švilpavo volungės riešuto gojose, 
Kam — jei gana širdžiai šiandie gyventi jau?
Kas kad tau krau ją degtinė pakai ti na, 
Dvasią ir jausmą už centą išlaši ni — 
Svaigulio džiaugsmą nusiperki laikiną. 
Aš tik kenčiu kaip šešėlis griuvėsiuose, 
į tavo buitį skverbiuosi kaip kirminas, 
Kol tau po kojų kapu pražydėsiu———

Ir jai vos neuž-

Ernos laikrodis

Vyras?
Jos vyras.
Langas buvo atdaras. Tvankus popietis ir besiartinanti audra 

slinko abejingai tylėdama. Ant padengto stalo stovėjo aukšta krista
linė vaza. Sunkiai lenkėsi trys bijūnai purpurines taurės joje ...

Abu sėdintieji susizgribo. Spoksojo akis išpūtę, tą žvilgsnį 
ji kadaise buvo mačius. Taip gerai jį pažino.
sikirto balsas.

— Aš, norėčiau tik paklausti kiek laiko, 
sustojo.

Tas pats judesys patarnaut, kurį jau kartą matė anąkart, 
tas pats virpantis vyro balsas, kuris atsakė, bet šį kart jos vyro...

Nė žodžio neištarus, kaip nuteistoji, įšliaužė ji į sergančios 
kambarį.

Pirmas dalykas, ką ji pamatė, buvo jos vaiko rankos. Bet jos 
nebejudėjo. Mirtinai išblyškusios kaip vaškinės, gulėjo jos ant 
raudonos šilkinės antklodės. Ar tai buvo krizis?

Vienu žingsniu, žingsniu didėliu ir skubiu, kokio ji niekad 
gyvenime nebuvo padariusi, žengė ji prie mylimosios guolio.

Dar žydėjo skruostai ir akys buvo atdaros. Pirmą kartą 
po ilgų, siaubingų dienų. Bet z..

Koks jose žvilgsnis.
Nustebęs, platus, tolimas pasauliui.
Mirtis.
Tik lūpos juokėsi. Ir dar vis tebežydinčiame veide matėsi 

ramybė, ir aiškumas, kokio ji1 iki šiol nebuvo mačiusi:
Dangiška ramybė laimingosios, kuri išeina nieko neapga- 

vusi ir nebuvusi apgauta. Vertė Ant, Žagrakalienė
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A. Maceina

Mysterium magnum
(Vyras ir moteris)

4. Skilimas1)
Dabartinis lyčių santykiavimas nė iŠ toio neprimena Rojaus. 

Šiandie lyčių santykiuose viešpatauja suskilimas, brutal iškurnąs, 
skysta grožio skraiste pridengtas instinktų šėlimas, vyro ir moters 
neapykanta ir net persekiojimas. Tą padarė žmo 
nuodėmė, kova prieš Dievą. Bet kodėl žmonės atsitraukę nuo 
Dievo nesusiglaudė tarp savęs, kad bendromis jėgomis patys 
ieškotų laimės ir kovotų prieš jų paliktąjį Dievą? Atsakymas į 
šitą klausimą paliečia giliausią puolimo esmę ir kartu atskleidžia 
dabartinio lyčių gyvenimo priežastis.

Žmogus yra pasaulio jungtis, kosminis ryšys, savimi palaikąs 
pasaulio vienybę, kad ši neimtų vėl irti ir vėl negrįžtų į chaosą. 
Šito chaoso tvarkyme mes aiškiai matome kaip idėjų nusileidimas 
darosi vis platesnis, kaip kiekviena aukštesnė formuojanti lytis 
vis įima savin visas žemesniąsias, tapdama tuo būdu visuotinės 
vienybės išraiška. Galop nusileidžia tobuliausioj! žmogiškoji 
idėja ir savo v realizavimus! atbaigiamai sujungia buities pradus 
tarp savęs. Žmogus darosi netik regimą šitos vienybės išraiška, 
bet ir josios nešėjas, josios principas. Žmogus turėjo jėgos, ne 
fiziniu ryšiu, ne išviršine tvarka, bet išvidiniu suderinimu, kylančiu 
iš kosmo lyčių palenkimo vyriausiai lyčiai — sielai, vienyti 
pasaulio tvarinius. Medžiaginės, gyvybės ir jausminės sielos — 
daiktų lytys buvo palenktos dvasinei sielai — žmogaus lyčiai. 
Žmogaus siela valdė ne tik savo kūną, bet ir visus kūnus, nes 
ji savyje turėjo visų sielų galybę. Tos galybės pagrindas buvo 
ankštas pirmųjų žmonių susirišimas su Dievu. Žmogus tik todėl 
galėjo jungti kosmą, kad jis pats buvo susijungęs su Dievu, jam 
visos pasaulio sielos tik todėl buvo palenktos, kad jo paties siela 
buvo palenkta Dievui. Čia yra ir lyčių vienybės-pagrindas. Lyčių 
vienybė leidosi iš Dievo. Lygsvara tarp vyro ir moters buvo 
atvaizdas lygsvaros tarp žmogaus ir Dievo.

Bet štai įvyksta puolimas. Moters neatsparumas yra ne kas 
kita, kaip priimančiojo poliaus nuolatinis atvirumas priimti iš 
šalies svetimą gyvybę ir tik paskui ją savyje brandinti. Tuo

l) Skyrius sutrumpintas.
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pasinaudodama piktoji dvasia meta j moters atvirą sielą vylingą 
mintį: „Busite kaip Dievai“. Pagunda apvaldė moters sielą, pradėjo 
būti apipavidalinama ir tapo sava: „moteris ėmė vaisiaus ir valgė“. 
Priimantysis polius jau nusidėjo, bet dar nenusidėjo žmogus. 
Ir tik tada ši nuodėmė tapo Žmogaus nuodėmė, kai Adomas^ 
kuriam jo moteris Ieva visą laiką gimdė dvasinius kūdikius 
idėjas iš jo duotų dvasios pradų kilusius įteikė šį nelegalų 
kūdikį — pagundą, kai jis ją pripažino — „Adomas ėmė ir 
valgė“. Tai buvo dvasios puikybės nuodėmė. Bet Šita nuodėmė 
yra vyro nuodėmė—„culpa Adami“. Tą pabrėžia visa katalikų 
pasaulėžiūra, nes josios—tos nuodėmės — pripažinimas priklausė 
nuo vyro valios. Ši pagunda nebūtų tapusi žmogaus nuodėme, 
jei jos Adomas nebūtų pripažinęs.

Puolimas įvyko. Nuodėmėje bendradarbiavo abu poliai — 
vyras ir moteris. Kokios pasekmės to viso pačioms lytims? 
Nuodėmė išardžius žmogaus jungę su Dievu atėmė iŠ žmogaus 
ir galybę jungti kosmą. Daiktų sielos — lytys jau nebebuvo 
palenktos žmogiškajai sielai. Pirmiausia žmogus pajuto tą pats 
savyje: „jie pamatė, kad buvo nuogi“ — kūnas sukilo prieš sielą, 
atitrūkusi gyvybė nebeklausė nusilpusios dvasios, kūnas atsiskyrė 
nuo dvasios. Atsiskyrimas, elementų išsijungimas įsiskverbė ir į 
visą kosmą: medžiaga sukilo prieš medžiagą, gyvybė prieš gyvybę 
ir dvasia prieš dvasią. Puikusis kosmaspavirto vėl pusiau chaosu. 
Šitas išsiskyrimas, lyg kokia raudona spalva nudažo visą nupuolusį 
kosmą. Puolimu buvo suardyti santykiai tarp aukštesnių ir 
žemesnių lyčių. Kiekvienas gyvulys, kiekvienas vabzdys, kiekviena 
dulkelė yra nuo visų kitų atsiskyrusi ir atsiribojusi; visi nori būti 
tik sau ir savyje, kitus išnaudodami arba atstumdami. Šis egoizmas 
ir yra šaknis visokio prigimties blogio. Mes jį vadiname kovą 
už būvį. Ir prasidėjo po to viso visuotinis draskymasis. Dvasinį 
gimdymą pakeitė kūniškas, o iš jo gimę žudė vienas kitą. Jau 
ties Rojaus vartais įvyko žmogžudystė: brolis užmušė brolį.

Pirmasis nupuolimas buvo ne tik nelaimė, bet ir nuodėmė, 
o nuodėmė ne tik neartina Žmonių, bet juos dar atstumia. 
Nuodėmingų žygių sėbrai nekenčia viens kito. Todėl ir lyčių 
tarpe vienybė išnyko, meilė išnyko, o radosi gašlumas. Kilo 
kova. Ir jokia kova nėra tokia beprasmiška, tokia naikinanti, 
kaip kova tarp vyro ir moters. Žmogiškoji idėja dabar buvo 
perskirta konkretinėj savo išraiškoj. Du josios poliai neteko 
įtampos, kuri yra poliariškumo gyvybės pagrindas. Vyras ir 
moteris tapo tik pusiaužmogiai, nes žmogiškosios Idėjos jie negali 
realizuoti be vienas kito, o tuo tarpų lytys izoliavosi savo dvasioje. 
Ir tai buvo baisiausia. Vyras savo teigiamąjį pradą atitvėrė nuo 
moters ir savo dvasinę energiją mieliau pakreipė j daiktų pasaulį, 
negu į moters sielos gelmes. Moteris savo priimantjjj pradą laikė
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tuščią ir savo vyrui verčiau gimdė kūninius kūdikius, negu 
dvasinius. Vyras vaitojo . dėl savo energijos šėlimo, o moteris 
dejavo savo tuštybėje. Dievo pasakyti žodžiai moteriai „Tu 
ilgėsies vyro ir jis tave valdys“, reiškia, tu ilgėsies vyriškojo 
prado, kurio netekai, bet tu jo negausi. Vyras neduos tau dvasinės 
gyvybės ir niekins tave dėl tavo tuštumo. Ir vyrui pasakyti 
žodžiai, „savo kaktos prakaite valgysi duoną, dirbsi žemę, kuri 
tau želdins usnis“ nusako vyro likimą. Pirmiau tu savo dvasios 
jėgą teikei moteriai, dabar teiksi žemei. Moteris tau grąžino 
puikių dvasios vertybių, kurios maitino ir turtino tavo dvasią. 
Dabar žemė tau želdins usnis, kurios nemaitins nė kūno;

Tokia bedugnė atsivėrė tarp lyčių, kurią nors dalinai 
užtušuoti tegali tiktai meilė.

į

5. Meilės prasmė

„Mes esame kaip paklydusi dainos eilutė, — sako R. 
Tagorė, — kuri jaučia, kad ji kitos, eilutės rimą atitinka ir turi 
ją rasti, kad savo tikslą pasiektų. Žmogus savo gilumoj jaučia 
ir žino, kad jo gyvenimo pagrinde yra plyšys, kuris jįį dvi dalis 
skiria; jis trokšta jį išlyginti, užgrįsti, ir lyg kas jam sakyte sako, 
kad tai yra meilė, kuri gali jį galutinai suraminti“1). Iš tikro, ir 
nupuolusis ir išsiskyrusis žmogus jaučia, kad jo gelmėse dar kaž
kas liko, kas jį stumia ieškoti kitos lyties paramos, kas pažadina 
kažkokį ilgesį ir kas sukelia džiaugsmą, šitą paramą suradus. 
Šitą ilgesį ir šitą džiaugsmą šiandie mes vadiname meile, Deja, 
kaip žinojimo troškulys, vietoj tarnavęs tiesos radimui, labai 
dažnai virsta tik priemone pragyvenimui, taip ir meilės ilgesys 
ir meilės džiaugsmas nekartą esti paverčiamas tik kūnišku 
patraukimu ir kūnišku pasitenkinimu. Gyvybė, atsipalaidavusi 
nuo dvasios, ne tik kad šiosios dabar neklauso, bet dar ir labai 
sumaniai sugeba savo reikalams panaudoti josios virpėjimus. 
„Giminės palaikymo“2) instinktas yra toks galingas, jog malonės 
nesustiprintą dvasią apvaldo ligi pat gelmių, ir neakylus žvilgsnis 
moters ar vyro svajonėse neranda nieko kito, kaip tik šitą poetišku 
šydu prisidengusį geidulį. Visa senovė vyro ir moters santykiuose 
neįžiūrėjo nieko daugiau, kaip tik gyvybės perteikimo instinktą. 
Jis todėl, lyg kokia raudona gija, ir eina per visą senovės 
mitologiją, jis prasikiša praktiniam gyvenime ir net religijoj.

T) Cit. „Skaitymai“ XVII k. 63 p, 1922 m.
Šitas posakis nusako lytinio geidulio tik atsitiktinę reikšmę.'Apie 

„giminės palaikymo“ instinktą galima kalbėti tik gyvulių srityje. Žmonėse 
jam šitą prasmę suteikia tik protas. Pats savyje jis yra beprasmiškas, 
pats save naikinantis, aklas veržimasis pasitenkinti. Apie giminės palaikymą 
negalvoja ne tik jis, bet dažniausiai nė dvasia, jojo šėlimo aptemdinta.
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Žodis „mylėtis“ senovėje buvo sinonimas gyvybinio perteikimo 
akto. Taip„mylėjosi“ žmonės, taip ^mylėjosi“ faunai su nimfomis, 
taip galop „mylėjosi“ ir patys dievai. Praktiniam gyvenime 
skaistybė arba visai nebuvo kultyvuojama arba buvo tik grynai 
negatyvinio — atgailojančio pobūdžio. Rymo vaidilutės buvo ne 
kas kita kaip atgaili n in kės. Prieš Kristų mes težinome tik vieną 
vienintelį pavyzdį skaisčios, nepaliestos moterystės — tai šv. 
Marijos ir šv. Juozapo. Visos kitos dejavo, jeigu kartais prigimtis 
nesuteikdavo joms kūdikių. Vienšališkas vyro ir moters ilgesio 
supratimas nueidavo kai kur net taip toli, jog pradėta net dievai 
garbinti ištvirkavimu. Žinomas religijų istorijoj falus’o kultas 
taip pat priklauso prie šito iškrypusio meilės supratimo. 
Nupuolimu atpalaiduotų instinktų galybė savo chaose visiškai 
palaidojo meilės prasmę. Skaitykime senovės poetus: Safo, 
Anakreoną, Kabulių, Horacijų, Ovidijų ir net Virgilijų1) — visur 
meilė yra ne kas kita, kaip instinktai, kaip jų patenkinimas ar 
veržimasis patenkinti. Ir taip mene, taip gyvenime, taip pažiūrose, 
taip religijoj.

Platonas buvo pirmasis, kuris genijališku protu įžiūrėjo, 
kad Žmoguje dar yra kažkas daugiau, negu grynas gyvybės 
veržimasis, kad žmogaus siela, atklydusi iš aukštesnio pasaulio, 
negali tik trokšti žemiško pasitenkinimo, bet kad joje privalo 
būti dar ir kilnesnių dalykų. Todėl jis meilėje griežtai skiria: 
lyties geidulį ir dvasišką ilgesį. Apie pirmąjį nebuvo—ir nėra — 
reikalo kalbėti, nes visa Platono gadynė buvo juo persunkta. 
Taigi Platonas savo meilės himną gieda tik Šitam dangiškajam 
Erosui, šitam dvasiškajam ilgesiui. Tai yra nemirtingosios sielos 
savos tėvynės ilgesys, tai ilgesys dėl to, kad, kaip sako Fr. Forsteris, 
„atlauža nori būti papildoma, pusė reikalauja visumos, neturtas — 
turto“2). Daugelis platoniškoje meilėje nori matyti nepatenkintą 
kūniškąją meilę. Tai yra klaida. Kas atydžiai skaito Platono 
„Puotą“ ir kas supranta, jog Platono kalba yra pačios meilės 
kalba, tas padarys visai priešingą išvadą, kurios norėjo ir Platonas. 
Dangiškasis Platono Eros neturi nieko bendro ne tik su kūnu, 
bet ir su moterimi ar vyru apskritai, net su visu žemiškuoju 
pasauliu. Platono Eros „tai yra į vieną tiktai kitą pasaulį pakreiptas 
žmogaus sielos ilgesys“3). Šitoks meilės supratimas kilo iš visos 
platoniškosios filosofijos. Pagal Platoną siela yra uždaryta kūne, 
kaip kokiam kalėjime, dėl to, kad ji nusikalto dar aname 
tobulajam pasaulyj. Siela jau gyveno ir prieš kūno gyvenimą. 
Ir štai dabar šitos netobulos žemiškosios tikrovės pavidalai

0 Ketvirtoje „Eneidos“ giesmėje ir Didona skundžiasi, kad besirengiąs 
išvykti Enėjus nepadovanojo jai kūdikio.

ä) ..Kristus ir žmogaus gyvenimas“ 16 p. Kaunas, 1931.
8) Fr. W. Forster, op. cit. 19 p.

16



pažadina sieloje ano tobulojo gyvenimo atsiminimus, ji pradeda 
jo ilgėtis, p( adeda trokšti tos padėties, kada ji skaisti ir graži 
regėjo Dievo veidą, kada ji buvo neapsunkinta to, ką dabar ji 
valkioja, vadindama savo kūnu. Tai nėra josios kūnas, tai tik 
už bausmę prikibusi medžiaga. „Svetimu kūnu apvilko tave ir iš 
gyvybės Šalies tave žemėn ištrėmė mirti, o siela“, — dejuoja 
Ksęnofonas, Pajutusi šitos tikrovės tik pusiau realumą ir ano 
tobulojo gyvenimo grožį ir laimę, ji visomis savo buities gelmėmis 
jo pasiilgsta ir pradeda jo trokšti. Tai yra meilė, tai tasai 
dangiškasis Eros.

Bet štai čia pat tuoj kyla vienas neaiškumas: jeigu meilės 
esmė yra tik ano pasaulio ilgesys, kodėl jis apsireiškia vyro 
arba moters ilgesiu, o ne šiaip kokių dvasinių vertybių apskritai 
troškimu? Kodėl jį pažadina nė mokslas, ne menas, net ne 
religija, bet vyras arba moteris? Šitą neaiškumą Platonas bando 
aiškinti dangiškojo Eroso paklydimu. Žemiškasis eros savo 
galingumu patraukia su savimi dangiškąjį Eros, pavilioja jį savo 
apgaulingu žavėjimu ir paskandina savo vyliuose. Tą ką 
dangiškas Eros savo atsiminimuose turi iš tobulojo pasaulio, tą 
jis dabar pritaiko mylimajam asmeniui: „Ką jie< pasiėmė iš 
Dzeuso, — sako Platonas apie besimylinčius,— tą jie išpila dabar 
į mylimojo sielą“. Žemiškasis eros nutraukia tąjį tobuląjį pasaulį 
žemyn ir apgyvendina netobuluose pavidaluose. Štai dėl ko tasai 
dangiškasis Eros eina per žemiškąjį erosą ir štai dėl ko tąjį 
dvasišką ilgesį sužadina vyras arba moteris. Už tat Platonas taip 
labai ir trokšta įtikinti, kad vyro ir moters ilgėjimasis yra iliuzija, 
yra apgaulė, kad čia yra ano pasaulio ilgesys, kad siela, sutikusi 
žemės grožį, neprivalo prie jo prikibti, bet jis turįs būti tik 
akstinas, tik proga atsiminti tąjj aukštesnį pasaulį, kuris nesiliauja 
traukęs sielą ir kurio žemiškasis grožis yra tik silpnas šešėlis.

Nesunku įžiūrėti, kad Šitokiuose Platono protavimuose taip 
pat glūdi galų gale dar geroka porcija jojo gadynės pažiūrų į 
lyčių santykius. Platono meilės filosofija buvo reakcija prieš 
visišką senovėje meilės sukūninimą. Ir čia yra visa Platono 
stiprybė, bet kartu ir silpnybė. Platonas tiesiog genijališkai suvokė, 
kad meilė, tikroji, meilė nėra lyties geidulys, bet dvasiškas ilgesys. 
Platonui turime būti dėkingi, kad galų gale meilė bent teorijoj 
buvo išvaduota iš seksualumo chaoso. Platoniškosios meilės 
koncepcija buvo priimta beveik j visų ideališkai nusiteikusių 
filosofų veikalus. VI. Solovjovas pav. tiesiog beveik kartoja 
Platono mintis negatyvuoju atžvilgiu. „Lytinė aistra, — sako 
jis — apgauna žmogaus širdį, pridengdama ją meilės šešėliu. 
Bet ji nėra meilė, ji yra tik klaidingas meilės paveikslas“1). Ir

.» Die geistigen Grundlagen des Lebens“. 13 p.
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šiandie, kada vėl grįžtama šiuo atžvilgiu j baisų subarbarėjimą, 
kada seksualizmas skverbiasi į visas gyvenimo sritis, kada 
didmiesčių viešųjų ir slaptųjų klubų orgijos jau pralenkė Atėnų 
ir Rymo bakchanalijas — šiandie vėl reikia prikelti Platoną ir 
šaukte šaukti, kad meilė nėra lytinė aistra, kad tai ji žudo tikrąją 
meilę ir verčią ją lyčių neapykanta. „Šiandie, — sako Fr. W. 
Försteris, — vėl gyvename tokius laikus, kada visi tie sielos 
reikalai, Platono surinkti į dangiškojo Eroso paveikslą, labiau 
negu kitados nutolo nuo savo tikro patenkinimo ir pražuvo 
žemiškosios meilės jausme. Todėl kaip tik į naujovišką žmogų 
kreipiasi Platonas Šaukdamas: Siela, neužmiršk savo amžinojo 
gyvenimo!“1). Tuo griežtu meilės atskyrimu nuo žemesniųjų 
instinktų Platonas kaip tik ir darosi neužmirštamas visais laikais, 
kada tik šitieji instinktai pradeda imti viršų. Tai yra Platono 
stiprybė. Bet kaip kiekviena reakcinė kryptis, taip ir Platono 
meilės filosofija neišvengė nenuėjusi į kitą kraštutiniškumą. Mums 
atrodo, kad tąjį dvasišką ilgesį laikyti tiktai ano idealinio pasaulio 
(tegul mes jį imtume ir krikščioniškąja prasme) ilgesiu yra per 
daug; aiškinti šito ilgesio krypimą į vyrą ar moterį dangiškojo 
Eroso paklydimu yra neteisinga. Tiesa, šitokios pažiūros gali būti 
labai naudingos atgrasyti žmonėms nuo to pasinėrimo instinktų 
šėlime. Tokiu metu, Kokis buvo Platono arba mūsų laikais, 
reikia visų pirma visiškai atskirti lytis, kad jos tik per atsiskyrimą 
prisirengtų tinkamai vienybei. Bet kaip toks, atskyrimas yra tik 
vaistas, tik pereinamoji priemonė, taip ir Platano pozityvinė 
meilės folosofija buvo tik pereinamoji pažiūra. Ji yra suaugusi, 
tiesiog gimusi iš mos Platono filosofijos, todėl su šia laimi 
arba žūsta.

Laikydamas sielas tik atklydusias į šį pasaulį bausmei atlikti, 
Platonas yra priverstas žmonių lytyse matyti tik priemonę žmonių 
giminei palaikyti. Jam nėra vyriškų ir moteriškų sielų ta prasme, 
kad jos būtų žmogiškosios Idėjos poliariškumo išraiška. . Todėl 
dvasinio pasipildymo, dvasinio keitimosi sąvoka platoniškoj 
filosofijoj neegzistuoja. Jeigu yra lyčių patraukimas prie viena 
kitos, tai jis Platonui yra tik žemiškojo eroso nerimas, kuris 
veržiasi į amžiną gyvenimą giminės plėtimu. Šitoji mintis rado 
ryškios išraiškos Platono valstybinėj filosofijoj. Kaip žinome, 
Platonas idealinei savo valstybėj numatė ir moterų — ne tik turtų 
bendrumą. Šitokia idėja gali kilti tik tokio žmogaus galvoj, 
kuris ir vyrą ir moterį laiko pilnais žmonėmis, apvilktais tik 
priešingų lyčių kūnais. Šitas apvilkimas, žinoma, tuomet yra ne 
kam kitam, kaip tokių pat kūnų — kalėjimų dauginimui. Tuomet, 
aišku, ir meilė, jeigu ji linksta į priešingą lytį, yra suviliota

1) hKristus ir žmogaus gyvenimas“ 19 p.
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žemiškojo eroso, yra ne kas kita, kaip tojo eroso veržimasis į 
gyvybės plėtimą. Tikroji meilė neturinti nieko bendro nei .su 
vyru nei su moterimi: tai tik tobulojo pasaulio ilgesys. Štai 
dėl ko Platonas savo valstybėj valdymą paveda^filosofams, kurie 
atpalaiduoti nuo moterų, nuo darbo, užsiima tik amžinųjų idėjų 
kontempliacija ir iš ten semia nurodymų Žemiškajai tvarkai. 
Vadinasi, jie turi meilę, bet jų meilė yra gryna, nesudrumsta 
žemiškojo eroso, nes jie nemyli moters, bet tik ilgisi idealinio 
pasaulio, o tame ir yra platoniškosios meilės esmė. Bet čia ir

£

geidulys nei to geidulio pakilninimas, tiek turime atmesti pozityvinę, 
kad meilė yra ne moters ar vyro ilgesys, bet idealinio pasaulio. 
Pozityvinė Platono meilės filosofijos pusė yra paremta jo mokslu 
apie sielos kilmę ir josios santykius su kūnu. Ir tai labai nuoseklu, 
nes kiekvienos pažiūros į meilę privalo remtis šituo mokslu. 
Deja, nei Platono pažiūrų į sielos kilmę nei į sielos santykius 
su kūnu mes negalime priimti. Ne čia vieta plačiai dėstyti šjtie 
dalykai. Juos galime rasti kiekvienam psichologijos veikale, Čia 
pasitenkinsime konstatavę, kad siela negyvena prieš žmogaus 
prasidėjimą, bet sutveriama pradėjimo momentą, kad ji nėra j 
kūną įkišta už bausmę, kaip j kokį kalėjimą, bet tampa 
substancijai!ne kūno forma, sudarydama tuo būdu su juo vieną 
žmogiškąją substanciją. Šitaip supratę sielos kilmės ir josios 
santykių su kūnu problemas, negalime nematyti, kad pozityvinė 
Platono meilės filosofija iš jų neišvedama arba jeigu ir galima 
išvesti, tai tik labai metaforiškai. Platonui lytys kyla tik iš kūno 
skirtumo, męs tuo tarpu žmonių lytiškumą matome žmogiškosios 
Idėjos poliariškume. Platonui vyras ar moteris yra tik akstinas 
tobulojo pasaulio prisiminimui pažadinti, mums tuo tarpu vyras 
ar moteris yra ne tik meilės akstinas, bet ir objektas. Platonui 

/ vyro ar moters troškimas yra žemiškojo eroso padaras, mums 
tuo tarpu jis yra persiskyrusių žmogiškosios Idėjos polių 
susivienijimo noras. Platonui meilės ilgesys yra antgamtinio pa
saulio ilgesys, mums jis yra ilgesys žmogiškosios pilnatvės 
per papildymą priešinguoju polium. Platonui meilės džiaugsmas 
yra amžinųjų idėjų kontempliacija, mums jis yra pasėka bent 
netobulo Rojinės lyčių lygsvaros atstatymo.. Šitie priešingumai 
kaip tik ir plaukia iš kitokių pažiūrų į žmogaus—tuo pačiu ir į 
lyčių — kilmę ir į sielos santykius su kūnu. Atitrūkęs nuo 
lytinio geidulio, Platono meilės supratimas nulėkė perdaug 
aukštai, palikdamas ne tik vyro ar moters kūną, bet ir dvasią. 
Platono meilė nėra dvasinė, bet idėjinė arba geriau ideistinė 
meilė, kaip ir visa jo filosofija. Mes tuo tarpu josios pagrindo 
norėtume paieškoti prigimtojoj tikrovėj, o josios atbaigimo —
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antgamtinėj tvarkoj. Tik taip surišus abi šitas sritis, palaikoma 
ir reali vyro ar moters reikšmė meilėje ir kartu išsaugojama 
idealinis josios pobūdis, neleidžiant jai nugrimsti j žemiškojo 
eroso vylius. Platonas, apskritai imant, gerai kalbėjo apie meilės 
atbaigimą, bet jis leido išsprukti pagrindui. Jo meilė nesiremia 
lytimis ir todėl virsta tik metaforine meile, kokia žmogus myli 
kilnų idealą. Tuo tarpu idealą meilė nuo vyro ar moters meilės 
yra labai skirtinga. Kas tad yra ši pastaroji?

Visų pirma turime dar kartą pabrėžti, jog tikroji vyro ar 
moters meilė yra visai kas kita, negu geidulingumas. Tiesa, jis 
gali prie meilės prisiplakti, jis gali įgyti labai subtilių ir poetiškų 
niuansų, bet visados jis liks kūne ir ten bus akylaus stebėtojo 
surandamas. Tiesa vėl, kad geidulingumas gali eiti drauge su 
meile (jis dažnai ir eina, nes juk žmogus yra ir gyvulys ir ęįvasia), 
bet jis nieku būdu nėra nei meilės priežastis nei meilės pasėka. 
Geidulingumas nežadinameilės (kai kuriais atvejais jis dar ją 
užmuša) nė meilė nekelia geidulingumo (kilni meilė slopina 
geidulingumą). Iš kitos pusės, geidulingumas gali būti be meilės, 
o meilė — be geidulingumo. O tai dėl to, kad geidulingumas 
kyla iš kūno, o meilė — iš dvasios. Tuo tarpu nuo amžių negir
dėta, kad kūniškas produktas virstų dvasiniu, o dvasinė išdava virstų 
kūno dalyku. Ar dar reikia pastebėti kad praktikoj dažnai yra 
sunku atskirti, kur yra geidulingumas, o kur yra meilė, nes 
praktinis žmogus yra vienas žmogus — su kūnu ir su dvasia. 
Ir geidulingumo ir meilės troškimas yra priešingasis polius. Bet 
kas turi akylų ir dar nesudrumstą žvilgsnį, kas žino ir jaučia 
tiek kūno, tiek dvasios reikalavimus, tas ne taip jau labai sunkiai 
galės atskirti šiuos du iš esmės skirtingus dalykus, kaip iŠ esmės 
yra skirtinga gyvybė nuo dvasios. Jeigu žmogus per savo neilgą 
gyvenimą „mylėjou dešimtį ar penkioliką, vargiai jis galės pasigirti 
tikrąją meile; čia buvo tik geidulingumas. Meilės objektai keičiasi 
ne taip greitai. Dėlko — tai pamatysime vėliau. Iš kitos pusės, 
kas vesdamas pasižada, kaip šv. Povilas sako, savo žmoną laikyti 
mergaite,. argi čia sunku bus įžiūrėti tikroji meilė? Kas skaitė 
šveicariečio H. Federerio „Tadeo Amente ir Sibilla Pagni“1), tas 
žino, kas yra tikroji meilė. Tadeo nusivežė Sibillą prie altoriaus 
vežimėly], nes ji kalnuose nušalo abi kojas. Kas galės jame 
neigti tikrąją meilę? Kai senojo Įstatymo Tobijas vedė Sarą ir 
tris dienas meldėsi Dievui — kas skaitė šitą maldą, tas negalės 
jam prikišti geidulingumo. Taigi yra meilė ir yra geidulingumas. 
Nereikia niekados šitų dalykų painioti, nes tas nelemtas 
nemokėjimas jų atskirti veda į labai klaidingas išvadas ne tik 
teorijoj, bet dar labiau praktiniam gyvenime. Tiesa, Šiandien

t

x) Šitas dalykėlis buvo spausdintas ir „N. Vaidilutėj
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ir 11 ir 1.1. Bet šitas meilės

Žodis „meilę“ plačiuose sluoksniuose neteko pirmykščio skaidrumo 
ir pirmykštės savo prasmės. Šiandie kalbama apie „laisvąją 
meilę“, apie „pirktinę meilę“ ir 11 ir 1.1. Bet šitas meilės 
pažeminimas kaip tik dar labiau v erčia mus pabrėžti josios 
kilnumą* tiesiog josios šventumą net-ir. prigimtoj srityj, nes prie 
tų trijų liekanų iš palaimintųjų Rojaus laikų, prie žvaigždžių, 
gėlių ir kūdikio akyčių mes dar drąsiai pridėtume ir ketvirtąją—

U

Tihamėr Töth savo knygelėje „Skaistus jaunimo brendimas“ 
šitaip vaizduoja meilės gimimą jaunikaičio širdyje: Pradedi spręsti 
matematikos uždavinį. Bet pieštukas sustingsta tavo rankoje, kny
ga lieka atvožta, tu žiūri j tolį, ir tame tolyj iškyla mergaitės gal
vutė. — Taip, stipri vaizduotė nevienam sukuria tiesiog regimą 
išsvajotosios ar išsvajotojo paveikslą. Bet tai dar tėra tik įvadas į 
meilę: tai meilės ieškojimas, meilės ilgesys. Argi nepastebime kaip 
tai panašu į pirmojo žmogaus ieškojimą? Negera būti vienam ne 
tik pirmajam žmogui, bet ir kiekvienam. Todėl kiekvieno Širdyje 
kyla kažko ilgesys, kažko ieškojimas. Ko ir dėlko? — tai klau
simai iš karto labai neaiškūs. Jie nebuvo aiškūs nė pirmajam žmo
gui. Nė Adomas nežinojo, ko jis ieškojo sutvėrimų tarpe ir kas 
jį spyrė ieškoti. Tai paaiškėjo tik suradus į save panašų. Subio- 
logėjęs amžius jaunuoliškas svajones pasiskubina išaiškinti biolo
ginių funkcijų atbudimu. Jam tai atrodo savaime aiškus faktas, nes 
lytinio subrendimo laikotarpis < kaip tik supuola su meilės 
troškimo pradžia. Bet kaip laikoma logiška klaida „post hoc 
ergo propter hoc“, tai taip pat lygia klaida reikia laikyti ir „cum 
hoc ergo propter hoc“. Argi dar maža yra įrodinėta, kad dvasios 
išsivystymas priklauso, kūno išsivystymo, kad dvasia tik tada pra
deda plasnoti visu plotu, kai kūnas taip pat yra visu plotu išsi
vystęs? Tuo tarpu lytinis subrendimas kaip tik atbaigia kūno iš
sivystymą. Dvasia dabar randa tvirtos atramos bebaigiančiam bręsti 
kūne ir pati pradeda veržtis į kūrybinį gyvenimą. Ar tai lytinio 
subrendimo pasėka? Anaiptol! Lytinio subrendimo pasėka yra gei
dulingumas. Bet jis visiškai yra skirtingas nuo meilės ilgesio, ge- 
mančio jaunikaičio ar mergaitės širdyje. Mūsų amžiuje, tiesa, ka
da dauguma jaunuolių dar prieš brendimą yra užnuodyti pornog
rafinių veikalų, paveikslų, kino filmų, jaunimo svajonės—ypač vy
riškojo—dažniausiai ir eina šita geidulingumo rodoma kryptimi. Bet 
kas žino sveikoj ir doroj atmosferoj augančio jaunimo psichologiją, 
kas žino, kaip mergaitės gėdisi savo moteriškų žymių ir kaip ber
niukai tiesiog nekenčia jiems neduodančių ramybės atbudusių gei
dulių — ir vis dėlto kaip vieni ir kiti ilgisi meilės ir apie ją sva
joja, neįsiieisdami į šitas svajones nė šešėlio nešvarios minties, 
tas negalės tvirtinti, kad tai visa lytinio brendimo pasėka. Kiek 
jaunimo ilgesiai ir svajonės eina geidulingumo kryptimi, tiek iš
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tikro jos yra lytinio brendimo produktas. Bet kiek jos siekia kaž
ko nežinomo, kažko j save panašaus, ko neranda visoj supän- 
čioj aplinkoj, tiek jos yrą dvasios atbudimo pasėka.

Palikime šalia geidulingas svajones, nes jų siekimas yra aiš
kus ir jų aiškinimai per daug įkyrėję. Bet ko siekia atbudusi ir 
j kūrybiškus žygius pasinešusi dvasia? Apie ką svajoja ir ko ilgisi 
audringa jaunikaičio ir tyloj susikaupusi mergaitės siela? Kaip ne
žinojo ieškodamas pirmasis žmogus, taip nežino nė vienas. Tik 
Štai pamažu1) susidūrimas su vienu žmogum lašas po lašo pra
deda pilti j sielą kažką, käs pririša, käs patraukia, kas jungia ir 
vienija. Ir vieną gražią dieną svajonės, ilgesiai, nemiegotos naktys 
susitelkia aplink vieną konkretų objektą: aplink vyrą arba aplink 
moterį. Tik dabar jaunikaitis arba mergaitė sužino, kas buvo tai, 
ko jie ieškojo, ko ilgėjosi, troško ir sapnavo. Tik dabar jie sako 
su pirmuoju žmogum: štai dėl ko aš paliksiu savo gimdytojus, savo 
brolius ir seseris, savo tėviškę ir net savo šalį; štai su kuo aš su
rišiu savo gyvenimą, savo likimą ir net amžinąjį buvimą. Argi vi
sa tai nėra pakartojimas pirmojo žmogaus ieškojimo ir radimo? 
Argi šitų ilgesių metu Apvaizda nesako „negera jam būti vienam“ 
ir ar nenurodo žmogaus, panašaus į jį? Adomo meilės kilimas 
buvo ženklas visų amžių meilės pradžiai. Adomo meilės pobūdis 
taip pat buvo ženklas visą amžių meilės pobūdžiui. Nekalta mer
gaitė ir skaistus jaunikaitis nė negalvoja apie tapimą „vienu kū
nu“. Paprastai meilė prasideda daug ankščiau, negu yra galimos ve
dybos. Praeina trys, penki, dešimt metų prieš jungtuves, trys, pen
ki, dešimt metų po jungtuvių, ir jie yra ne „du viename kūne“, 
bet viena dviejuose kūnuose, ir meilė klesti dar puikesnėmis 
spalvomis, ir geiduliai nyksta prieš nekaltą žvilgsnį. Kas yra kū
ninis gimdymas prieš dvasinį gimdymą, ir ką reiškia geidulingu
mo alkis, kada dvasia yra soti?

Čia mes atskleidžiame giliausią meilės ilgesio prasmę. Mei
lės troškimas yra moters arba vyro troškimas. Ne moters arba 
vyro, kaip biologinių lyčių, bet kaip žmogiškosios Idėjos polių 
konkretizacijos. Jauno žmogaus siela, atbudusi kūrybiniam veiklu
mui, pasijunta dar nepilna, pasijunta esanti tik pusė, negalinti su
daryti įtampos, palaikančios jos pilnutinumą, be priešingo poliaus, 
Jaunikaitis ieško ir ilgisi, nes neturi j ką osėiliuoti, neturi kam 
teikti savo dvasios gyvybės, neturi kam būti riteris ne tik globoja
mąja, bet ir žadinamąja prasmės. Berniukai jo nepatenkina, nes jie 
visi ieško ir todėl išsisklaido. Mergelė ilgisi ir ieško, nes pajunta 
troškimą duoti kam nors savo sieloj išaugintų vertybių, ji nori ką 
nors globoti, kam nors gimdyti dvasinius kūdikius, bet neturi kam,

J ’ ■

i) Sakau „pamažu“ nes staigi meilė (meilė he geidulingumas) yra pa
daras arba romanų arba nepaprastų įvykių, kurie ligi gelmių sukrečia siela.
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neturi sielos pradėjėjos, neturi teikiančiojo poliaus. Jaunikaitis yra 
teikiantysis polius: jis nori duoti. Jis tad ilgisi to, kas priimtų, jis 
ilgisi priimančiojo poliaus, jis ilgisi mergelės. Mergelėyrapriiman- 
tysis polius: ji nori imti. ji tad ilgisi to, kas duptų, ji ilgisi teikian
čiojo poliaus, ji ilgisi janikaičio. Taigi šitų ilgesių šaknys yra ne 
kūne, bet sieloje. Sielos poliariškumo vienišumas juos žadina, pa
lai ko ir ugdo. Siela be priešingojo poliaus papildymo jaučiasi lyg 
neatbaigta, lyg ne pilna, jaučia savyje kažkokią tuštumą, kažkokį 
plyšį, todėl ilgisi ir ieško. Ir iŠ tikro, vyriško ji siela be moteriškumo 
ir moteriškoji be vyriškumo nerealizuoja pilnutiniu būdu žmogiš
kosios Idėjos. Žmogiško']} Idėja jose paskirai apsireiškia tik vie
nu polium. O tai yra buities pilnybės stoka. . Ji tad ir pažadina tą 
ilgesį, tą troškimą, tą ieškojimą. Taigi: meiles ilgesys savo esmė
je yra troškimas pilnutiniu būdu realizuoti savyje žmogiškuą Idė
ją. Tai kvepia platonizmu? Taip, tai tik kvepia. Bet tai anaiptol 
nėra platonizmas. Juk, rodos, yra skirtumo: ilgėtis grįžti į idėjų 
pasaulį ir ilgėtis žmogiškąją Idėją nutraukti žemyn ir apgyvendinti 
pilnutiniu būdu savyje. Platonas nori grįžti į aną pasaulį tiesiog, 
atsitraukdamas ne tik nuo priešingos lyties, bet nusikratydamas 
ir kūnu. Mes norime apgyvendinti žmogiškąją Idėją pilnutiniu bū
du per priešingojo poliaus tarpininkavimą, nes tik tobula abiejų 
polių vienybė padaro tobulą šitos Idėjos išraišką, štai dėlko jau
nikaičio žvilgsny] į tolumą pasirodo mergaitės galvutė, o mergaites 
sapnuose apsilanko ant juodbėro žirgo riteris. Žmogiškąją Idėją 
pilnai realizuoti savyje trokšta tiek vyras, tiek moteris. Bet jie negali 
josios realizuoti be vienas antro. Jię tad ir ilgisi vienas antro. Tai 
ne geidulingumo, bet sielos poliariškumo ilgesys. Tai ne troški
mas tapti dviem „viename kūne**, bet noras būti vienu dviejuose 
kūnuose. Tai atbaigimo, papildymo, antrosios pusės ieškojimas. 
Meilės ilgesys yra buities pilnybės ilgesys1). O kadangi šitą pilny
bę atneša tik priešingas polius, jo tad ir laukiama, jis tad ir kvie
čiamas. Vyras laukia moters, moteris laukia vyro. Vyro sieloje 
meilės ilgesys yra moteriškumo troškimas i o moters sieloje mei^ 
lės ilgesys yra vyriškumo troškimas. Apie amžinąjį moteriškumą 
daug kalbėjo poetai ir filosofai, nes jie buvo vyrai: Ateinančių am
žių moterys gal pakalbės apie amžinąjį vyriškumą. Bet jų prabi- 
limas priklausys nuo vyrų (šitos tiesos pagrindas paaiškės mums 
vėliau).

Bet meilė turi ne tik ilgesį. Meilė turi ir džiaugsmą. Meilės 
i džiaugsmas yra didžiausias iš visų prigimtosios tikrovės džiaugs

mų. Tai yra pakartojimas pirmojo žmogaus džiaugsmo, kada jis 
pajuto moters sutyėrimą, kada surado į save panašų. Meilės ilgė-

Ta prasme ir VI. Solovjovas yra pasakęs, kad „gėrio troškimas yra 
savo esmėje meilė arba meilės šaltinis*. „Zwölf Vorlesungen...* 138 p.

I

Z

23



I ‘

sys kyla iš neturėjimo, meilės džiaugsmas — iš pasiturėjimo. Kuo? 
Kūnu? Anaiptol! Į šitą atsakymą kaip tik ir sudūžta visi biolo
giniai meilės aiškinimai. Jie dar svyruodami laikosi meilės ilgesyj, 
Bet kai tik biologiniu pasiturėjimu jie bando išaiškinti meilės 
džiaugsmą, tuoj patys save sugriauna. O tai yra logiška išvada. Juk 
jeigu meilės ilgesys yra ne kas kita, keip geidulingumo veržima
sis, tai meilės džiaugsmai, nuosekliai galvojant, bus šito veržimosi 
patenkinimas! Taip ir sakoma. Bet tai ir yra išvada, kuri parodo 
visą biologinio aiškinimo atvirkštumą. Jau nuo amžių žinoma, 
kad geidulingumą patenkinimas gimdo ne džiaugsmą, bet liūdesį. 
Rodos, bene Nietsche yra pastebėjęs, kad gyvybės perteikimo aktas 
yra labai panašus mirčiai. Šia prasme ir V. Solovjovas yra pa
sakęs, kad „męs norėdami gyventi, mirštame ne tik patys, bet 
žudome ir kitas būtybes“ l). Tai yra gili tiesa, nepastebėta biolo
ginių aiškintojų. Tai yra priežastis, dėl ko geidulingumo tenkinimo 
intensyvumas eina ranka rankon su nusibodimu gyventi (taedium 
vitae), su netekimu skonio visiems kilnesniems džiaugsmams, ga
lop su neapykanta savo partnerio ar partnerės. Tai dvelkimas 
kažkokiais puvėsiais, kurie kyla iš to prigimties chaotiškumo, esan
čio geidulingumo gelmėse. Tai mirties šešėlis, nes kas gimė, turi 
ir mirti. Argi tad galima kalbėti apie šitokį meilės džiaugsmo 
šaltinį? Tai ne džiaugsmo šaltinis, bet liūdesio, ne meilės, bet ne
apykantos. Ir suprantama. Kaip geidulingumas nėra meilės ilgesio 
priažastis, taip jis nėra nė , priežastis meilės džiaugsmo. Iš kur 
kilo ilgesys, ten reikia ieškoti ir džiaugsmo, nes džiaugsmas ir 
vra ilgesio patenkinimas.
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l) „Die geistigen Grundlagen des Lebens“. 12 p,
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Maria Steiner

Didžiosios krikščionijos motinos
(Tęsinys iš 1 nr.)

Jos vardas neatskiriamai yra surištas su vardu jos likimo 
draugės Perpetuos. Jos drauge kentėjo suėmimo neteisingumus, 
jos drauge meldėsi tamsią naktį būdamos kalėjime, jos drauge 
ėjo mirti. Ir vis dėlto jos skirtingos: Perpetua, kilni ponia, myli
ma, išlepinta, aukšto išsilavinimo— Felicija, verge, be teisių, pa
niekinta, nuo gyvenimo linksmybių atskirta. Bet jų sielų giminys
tė didelė, jos abi lygiai tiki į dangiškąjį Ganytoją ir abi iS- 
troškusios kankinių vainiko. Toji giminystė sugriauna visus luo
mo ir išsilavinimo skirtumus.

Dar vienas dalykas sugretina abi moteris: motinystės laimė. 
Nors Felicija dar negimdė, bet greit turės kūdikį, apie kurį pi
nasi visos jos mintys ir maldos. Tik vieną kartą ji nori savo 
mažutį rankose pasupti, tik vieną kartą, kaip Perpetua, priglausti 
vaiką prie krūtinės — tada jau galės patenkinta savo gyvastį 
paaukoti. Bet kada nuteisimo dienos vis artėjo ir artėjo, Felicija 
darėsi vis neramesnė ir liūdnesnė, nes tik aštuonis mėnesius ne
šioja ji kūdikį po savo širdimi, o įstatymas draudžia perduoti 
tokią moterį budeliui. Argi ji nėra verta drauge su kitomis kan
čių draugėmis arenoje Žūti? Nejaugi ji turėtų vėliau viena, lyg 
paprasta nusikaltėlė, savo galvą paguldyti ant kaladės? To nega
lėtų norėti Dievas, kuris jai tiek daug skausmų ir tiek mažai 
džiaugsmų tesiuntė! Dievas leis jai drauge su kilniąja Perpetua 
būti Žvėrių sudraskyta. Ji tyliai išdėsto savo skundą Perpetuai, 
bet šioji nežino kitos pagalbos, kaip, maldą. Trečią dieną prieš 
žvėrių kovą prie kalėjimo durų stovįs budelis pamatė nepaprastą 
reginį: visi pasmerktieji mirčiai, vyrai ir moterys, laisvieji ir ver
gai, suklaupę meldžia Dievą neišskirti iš jų tarpo Felicijos. O 
stebuklingas Dievo pasigailėjimas! Greit po maldos pajuto mote
riškė skausmus ir pradėjo blaškytis. Sargai žiūrėjo ironingai šai- 
pydamies ir vienas jų priėjęs prie gulinčios moteriškės murmėjo: 
„Jei tu dabar taip dejuoji, pažiūrėsiu, ką tu darysi, kada busi 
išmesta laukiniams Žvėrims, iš kurių tu juokeis nenorėdama au
koti pagonių dievams?“ Bet Felicija neužsigauna: jos atsakymas 
yra kankinių Credo: „Dabar aš pati viena kenčiu, bet tenai bus 
kitas manyje, kuris mano skausmus kentės, kadangi aš savuo
sius kentėti noriu“. Ir ji pagimdė mergaitę, kurią pasiėmė sau 
už augintinę viena krikščionė. • • ’ • • . •
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Tik motina gali suprasti tos motinos trijų dienų skausmą. 
Tik tris dienas vaikutį glamonėti ir globoti, tik tris dienas jo 
kvapą saugoti ir po to pasišalinti— yra skaudžiau, kaip būti 
žvėrių sudraskytai. Kada po trijų dienų Feliciją išstūmė arenon, 
ji gyvenimui jau beveik mirusi buvo; paskutinė stiga jungusi ją 
su gyvenimu buvo nutraukta, ir nebebaisi jai buvo mirtis. Dėl to 
tik ji ir nesidžiaugė, kaip Perpetua giedodama psalmes, dėl to 
negrųmojo ji, kaip kiti kankiniai, teisėjams ir miniai. Rami ir sa
vy susikaupusi, dar nesustiprėjusi po gimdymo skausmų, stovi ji 
virpėdama negailestingai šiaurės Afrikos saulės spindulių kepina
ma. Lengvas šypsnys perbėgo jos veidą pamačius atidaromus 
žvėrių narvus: tuojau, tuojau viskas baigsis.

Tačiau mirties valanda neskubėjo. Pašaukė ją atgal, nuplė
šė rūbus ir varė vėl arenon vien tinkliniu audeklu apsigaubusią. 
Lyg sviedinys turėjo būti ji laukinių žvėrių ragais pagauta ir nus
viesta. Tačiau minia, kuri be pasigailėjimo žiūrėdavo į aukas, 
išsigąsta matydama krauju aptekusią krūtinę, ir skardus švilpi
mas įspėja sargus gražiau elgtis. Felicija vėl aprengiama. Miniai 
plojant įeina ji drauge su Perpetua į areną, kurios smėlys jau 
apšlakstytas buvo kitų žuvusių kankinių krauju. Tas pats žvėris, 
kuris parvertė Perpetuą, smogia ir ją j žemę. Tokiu būdu jau 
trečią dieną kenčia ji dvejopą kankinimą ir tai ne pusiau apsvai
gusi, kaip Perpetua, bet turėdama pilną sąmonę. Atrodo, lyg toji 
vargšė moteris norėtų sunkia mirtimi atpirkti savo trijų dienų šykščią 
motinišką laimę. Bet jos jėgos jau išsisėmusios. Jei nebūtų buvę 
Perpetuos; kuri ją pakėlė tai taip ir būtų palikusi gulėti smėlyje 
be jokios pagalbos. Priėjęs karys įsmeigia jai į širdį kalaviją — 
išgelbsti ją nuo kančių.

Aš dažnai statau sau klausimą, kieno mirtis Dievo akyse 
brangesnė, ar žymios ponios, kuri nė kiek nedvejodama paauko
jo turtus ir gyvenimą, ar vergės, kuri niekados nesėdėjo prie gy
venimo stalo. Bet tur būt bereikalingas šis klausimas čia, nes abi 
paaukojo aukščiausią ir Švenčiausią, ką moters širdis turi: teisę 
būti savo vaikams motina.

Agato n i ka
Kada Agatonika, eidama su savo vaikeliu forumo aikšte, 

staugiančios minios viduryje pamatė Kristaus išpažinėjus, Karpą 
ir Papilių, tiek susijaudino, kad pati nepasijuto,’kaip atsidūrė 
prie jų. Stovėjo abu garbingi vyrai išblyškę ir kraujais pasruVę 
nuo tik ką iškentėtų kančių prieš prokonsulą ir laukė paskutinės 
valandos, kada bus prikalti prie stulpų ir, kaip stabų ir karalių 
priešai, gyvi sudeginti. Niekas neatkreipė dėmesio į naujai pri
siartinusią moteriškę. Greičiausia ji buvo krikščionė; bent taip 
galima spėti iš užsilikusių žinių. Jei taip, tai ji turėjo žinoti baž-

■ •■■■■■ . ... *
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nytinėsvadovybės perspėjimą laisvu noru neišsiduoti budeliams 
ir, dėl perdėto troškimo tapti kankiniu, nemažinti ir taip neskait
lingo tikinčiųjų būrio.

Bet dabar ji, pamačiusi taip nelauktą ir taip nepaprastą sce
ną, tampa dvasios pagauta ir užmiršūsi mirties pavoją giliau< 
nesvarsto. Tuo metu Karpas, kuris jau prikaltas buvo prie stul
po ir kurio veidas buvo skausmų išvagotas, staiga nusišypso.- 
Minia nerimsta. Kaip gali žmogus tokiose kančiose dar būti links
mas? Pagaliau, kada kareiviai padega iš apačios stulpus, mirčiai 
pašvęstasis žiaurumų ištroškusiems budeliams prataria: „Aš ma
čiau dangaus gražumą, todėl ir džiaugiuos!“

Lyg perkūnas užgauna tie žodžiai Agatoniką. Giliai sujau
dinta, pati pergyvendama kankinamųjų kančias, Karpo šypsnyje 
išskaito ji Viešpaties paguodą, visados lydinčią kiekvieną jos vai
ką. Nuo jos akių nukrintą uždangalas, kuris žemės vaikams ne
leidžia matyti to, kas dangiška, ir ekstazėje mato ji meilės puotą^ 
kuri visiems Dievo šventiesiems paruošta. Atsipeikėjusi pasijunta 
visai kita esanti, kaip kad ligi tol buvo. Ar begali ji grįžti į kas
dieninį ramų savo gyvenimą po to, kai pergyveno tą, kas šiaip 
tik laimėjusiems kovą prieinama? Ar nelaukia ir jos dangiška 
puota; ar neturi ir ji kentėti, jei nori kankinių užmokesnį laimė
ti? Ji yra paprasta liaudies moteris, nepažįsta Šimteriopų proto 
vingių; jos širdis sako jai, kad ji laimėjo didelę malonę ir kad 
ji Dievui lygiai tokiu pat dideliu atsidavimu gali atsidėkoti. Ji 
paaukoja Dievui didžiausj savo turtą — gyvybę. Greit padariusi 
pasiryžimą, paleidžia ji sūnelio ranką, stipriausi ryšį, kuris ją su 
šiuo gyvenimu riša — ir, užmiršusi visus kunigų perspėji
mus, puola pro minią ir garsiai šaukdama pasisako esanti 
krikščionė.

Dabar jau baigta. Jos širdies švytuoklė, kuri tik dar neseniai 
pašėlusiai blaškėsi, staiga nurimsta. Kada ji pamato į save at
kreiptas, šaltas prokonsulo akis, kada mirties šmėkla aiškiai at
sistoja prieš ją, ji rami. Ji patenkinta kad atsipeikėjo, nes ji ne
norėtų mirti susižavėjusi, nejausdama kančių ir viso mirties bai
sumo. Prokonsulas parodo į abiejų kankinių sudegusius lavonus, 
bet ji pasilieka tvirta. Jau nori nusiimti viršutinius rūbus, bet tuo 
tarpu jos ausis pasiekią išgąstingas jos vaiko šauksmas. Minios įtūži
mas ir troškimas kraujo kiek atlyžta. Pasigailėjimas pradeda 
nustelbti „valstybės priešams“ „asilo garbintojams“ neapykantą. 
Kažkas sugriebęs vaiką iškelia ir parodo miniai. Pakila šimtai 
rankų ir sumišime girdimi žodžiai: „Pasigailėk savo vaiko!“

£
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Agatonika išbąla, bet neatsiima sūnelio, kurį jau Dievui pa
vedusi buvo. Po kurio laiko pasigirsta tylus, bet aiškus, ir griež
tas jos balsas: „Vaikas? Dievas savųjų pasigailės, kaip kad ir vi
sais, rūpinasi. Bet aš, ką aš čia beveiksiu?“ Toks yra jos atsis-
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kyrimas nuö vaiko: ji paveda mažulėlį Dievo globai. Miršta ji 
liepsnose pririšta prie stulpo, visai panašiai kaip Karpus ir Papilus. 
„Bet jos palaikus parsinešė krikščionys slaptai į namus ir sergsti 
juos Kristaus garbei ir Jo kankinių išaukštinimui“ — taip užbai
giama šioji drama, rašte, užsilikusiame iš 165 m. Mažoje Azijoje, 
Pergamone. Savaime suprantama, kad ši drama nėra tipiška pir
mųjų amžių krikščionijos moterims. Mes daug daugiau turime 
pagrindo manyti, kad dauguma moterų griežtai laikėsi vyskupų 
nurodymų, — bet ir ji, nors kaip paskiras epizodas, gražiai at
vaizduoja Kristui artimų laikų krikščionių begalinę aukos meilę.

Senosios užsilikusios žinios apie Agatonikos laisvą mirties 
pasirinkimą apima vos kelias eilutes; pirmieji krikščionys neieš
kojo įvairių žmogiškų motyvų išaiškinti tokį mirties pasirinkimą, 
kuris tegali būti suprantamas kaip Dievo malonė. Norėti taip gi
lų tikėjimą ir taip karštą Dievo meilę išaiškinti, tebūtą tuščios 
pastangos, kadangi vistiek to nepajėgtumėme padaryti. Tiesa, 
Agątoniką pas teisėjus atvedė negerai apsvarstytas pasiryžimas, 
o kilnus sielos pagavimas—bet ar tas drąsus mirties pasirinkimas dėl 
to nustoja jau didybės? Kaip tik tas, kad ji, būdama moteris, ir dau
giau vedama širdies, kaip proto, net tokioje valandoje neišsigynė, 
suteikia jai garbės, nes niekados -vyriškai atsargi, protu svars
tanti siela nebūtų taip greitai ir taip kilniai nusprendusi mirti, 
kaip toji karališkai nusiteikusi paprastos moters ir motinos širdis.

• ‘ 1 - . *

Kankinių motinos

Ne apie Julitą, kurios sūnelis dar prieš jos pačios kanki
nės mirtį prie jos akių nužudytas buvo, noriu aš čia pasakoti, 
taip pat ne apie Simforozą ir Feliciją, kalbėsiu apie dvi moteri 
iš Tivoli ir Romos, kurios drauge su savo septyniais vaikais 
kraują praliejo dėl Kristaus. Žinios apie šias kankines nesiekia 
gilios senovės Ir todėl nėra užtektinai paliudyta, kad jas tikrai 
galima būtų laikyti istorinėmis.

Tačiau tiesa, jaudinanti tiesa, kad tūkstančiai krikščionių 
motinų, kruvinomis širdimis, bet noriai ir be jokio murmėjimo 
atiduodavo vieną ar daugiau vaikų mirčiai, norėdamos tuo būdu 
pagarbinti Kristų. Jokios martiriologijos (knygos, kuriose su
rašyta kankiniai ir jų gyvenimas) neišskaičiuoja jų vardų, joks 
švenčių kalendorius nepamini jų; jos sudaro didžiulį chorą bevar
džių, nežinomų didvyrių, apie kurias niekas iš žmonių nė nepa
galvoja. Savaime suprantama, jos ne visos buvo šventos, kai 
kurios iš jų teturi laimės būti kankinių motinomis. Bet ar tai 
nėra užtektina, kad jas visados atmintumėme?

Ir iš tikrųjų, nors pačios ir apsaugotos buvo nuo budelio 
kalavijo, bet savo širdyse pergyveno savo vaikų — kankinių mir-
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t į. Jos stovėjo, lyg Marija, po kryžiumi, ir jų širdys taip pat bu
vo .septyneriopų kalaviju pervertos. Ar jos dvylika vaikų turėjo 
paaukoti, ar tik vieną, tai vis tiek, nes tai nėra joks mastas jų 
aukos didybei apskaičiuoti. Kiekvienas vaikas yra šaka iš moti
nos medžio išaugusi. Kiekvienas vaikas maitinosi motinos meile 
neklausdamas, ar ji gali kada išsekti. Ak, visa ilga eilė motinos kan
čių ir motinos džiaugsmų stoja man prieš akis: gimdymo skaus
mai, auklėjimo rūpesčiai, vargingos naktys prie ligonies lovos, 
malonūs žvilgsniai į žydintį gyvenimą ir augančias dorybes, tyli 
viltis susilaukti dėkingumu ir meile papuoštą senatve. Tas viskas 
vaiko pasmerkimo dieną sugriuva.

Bet motinos visuomet yra pasirengusios aukai ir išsižadėji- 
mui; jų skausmas prasideda tada, kada jų vaikai kenčia. Kuri 
motina to nepajuto? Visų kančių taurę kankinių motinos turėjo 
išgerti todėl, kad bejėgės turėjo žiūrėti į savo vaikų kankinimus.

Nelaiminga motina! Gal tu nebuvai nė namuose, kai tavo 
sūnų iš namų išvilko, gal tau uždrausta buvo aplankyti jį kalėji
me ir teturėjai laimės jį pamatyti kankinimų vietoje ir žiūrėti į 
draskomus jo sąnarius! Jo vaitojimas varstė tau širdį. Tu paau
kotum savo gyvybę, kad tik galėtum prie jo būti, jam prakaitą 
nuo kaktos nušluostyti ir jam vienų vieną paguodos žodį j ausį 
tarti. Bet tu priversta buvai iš tolo stovėti ir kentėti sūnaus kančias.

Bet visų skaudžiausia turėjo būti toji naktis, kurioje mirtis 
buvo įvykdyta. Virpėdama sekei tu kareivių būrį, vedantį prikan
kintą tavo sūnų, kas valandėlę sustojantį. Paskutinį kartą susidū
rė jūsų akys. Tą valandą perverta buvo tavo pačios širdis kalavi
ju, kuriuo tavo sūnus buvo žudomas; iš skausmo suakmenėjusi 
stovėjai tu prie lavono to, kuris tau mylimiausias buvo gyveni
me. Po kelių dienų lydėjai tu jį tyliai į kapus. Nieko daugiau 
tau neliko iš tavo dvidešimties metų darbo, kaip tavo sūnaus 
krauju apšlakstyta drobulė ir viltis padovanoti jaunai Bažnyčiai 
vieną kankinį. Laimė tau, jei per savo sūnaus pas Dievą išpra
šytą pagalbą, tu vėl atgavai ramybę, jei pasiekei tą, ko kapo 
įraše linkėjai.

Karstų marmuro lentose iškalti arba nedrąsia ranka kata
kombų urvuose išrašyti įrašai yra geriausi liudininkai nepapras
tos meterų tvirtybės, visiško atsidavimo Dievo valiai. Kokia skaus
mų bedugnė, bet drauge koks kilnus krikščioniško tikėjimo dva
sios laimėjimas slėpėsi tose trumpose formulose, kurios taip gra
žiai išreiškia pasiliekančiųjų skausmą! Kai Bažnyčia kankinių šven
tėse džiaugiasi: nO Viešpatie, apvainikuok tu jo galvą brangakme
nių vainiku!“ Turime tada taip pat prisiminti erškėčių vainiką, 
kurį tos nepažįstamos motinos nešiojo — kančių motinos, jūs 
visos motinos, kurių vaikai yra kritę Didžiojo karo ar tautos 
laisvės kovose. (B. d.)
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Motinos ir vaiko globa
Vaiko ir jaunimo globa turi reikalą su asmenimis, kurių 

dvasinis ir fizinis augimas nebaigtas. Todėl globos darbas čia 
vispusiškas. Jis apima visą augančios asmenybės gyvenimą, vi
sas priemones, kurios kelia šeimos auklėjimo pajėgumą, ją pa
pildo, pavaduoja. Vaiko ir jaunimo globa atliekamas tas dar
bas, kurio Šeima neįstengia atlikti, kur jos nėra, arba kur ji yra 
iširusi. Ji gali būti vykinama laisvu atskirų asmenų darbu ir per 
draugijas arba valdžios įstaigas. Šie trys, auklėjančios jaunimo 
apsaugos, faktoriai gali turėti įvairius tikslus ir motivus. jei mes 
paimsime viduramžio našlaičių prieglaudas ir šių laikų gailestin
gųjų darbų draugijų ar būrelių darbus ir palyginsime juos su vie
šųjų įstaigų priemonėmis, pamatysime didelį tikslų ir motivų 

. skirtumą: pirmieji darbai yra kilę iš gailestingumo ir artimo mei
lės, antrieji iš apskaičiavimo, kad jaunimo globos priemonės su
mažins nusikaltėlių, paliegusiųjų, invalidų ir k. skaičių, kurie su
daro sunkią naštą valstybei ir didina jos priešų skaičių.

Vaiko ir jaunimo globa nėra mūsų šimtmečio išradimas, 
šiandie tik išaugo didelis globos įstaigų skaičius. Globos pradžią 
padarė 14—15-tame šimtmety Bažnyčia steigdama našlaičių prie
glaudas. Tai buvo lyg ir pripuolamas globojimas. Iš pripuola
mos globos išaugo sistematinga. Apie 1600 m. jau veikia skait
lingos globos įstaigos vaikams ir suaugusiems. 18-tąjį šimtmetį 
jau galvojama apie vargstančiųjų gyventojų sluoksnių padėties 
pagerinimą, pramonės ir darbo mokyklas. 19-tojo šimtmečio pra
džioje bejėgis vaikas dedamas vargšų globos pagrindam Čia 
išauga naujos našlaičiams įstaigos, auklėjimo organizacijos, ati
duodami vaikai auklėti į svetimas šeimas, steigiamos įstaigos 
kurtiems—nebyliams, akliems, raišiems, epileptikams.

Toliau eina socialinės globos darbų apmirimas, gal būt, Maltus’o 
teorijų įtakoje. Tačiau apie antrąją 19-tojo šimtmečio pusę su 
nauju pajėgumu iškilo globos klausimai, socialinė sąžinė pabunda, 
atsiranda jaunimo sąjungos. Katalikų kraštuose aktingai veikia 
„Caritas“ Sąjunga, protestantuose „Innere Mission“ (Vidaus Mi
sija). Valstybė šiais klausimais visą laiką yra pasinga. Ji susi
domi tuo tik 19-tojo šimtmečio gale. Bet privati iniciatyva dirbo 
čia gailestingumo vedama, valstybė ėmėsi šio darbo dėl tikslin
gumo samprotavimų, tikėdama kad apsaugos priemonės užkirs 
kelią žemųjų gyventojų sluoksnių skurdui ir tuo pačiu pašalins 
pavojų valstybės tvarkai.
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£
Kūdikio globa prasideda prieš gimsiant ir todėl ji ankštai 

rišąsi su motinų globa. Globojamą kūdikį negalima izoliuoti 
nuo motinos. Motinos ir vaiko globos darbų pagrindą sudaro 
patariamieji punktai motinoms ir vaikams, kuriuose kūdikiai tikri
nami sveikatos ir auklėjimo žvilgsniu, o motinoms duodami pa
tarimai.. Punktai globoja vaikus ligi mokyklinio amžiaus, vėliau 
jų auklėjimas ir sveikatos globojimas pereina mokytojų ir mo
kyklos gydytojo žinion.

Patariamojo punkto butas susideda iš laukiamojo, gydytojo 
kabineto ir virtuvės, kurioje, reikalui esant, gali būti paruošiamas 
vaikams pienas, ar kiti maisto produktai. Punktui neįstengiant 
įsigyti tokį butą, nusisamdomas vienas kambarys, padalinamas 
uždangomis pusiau į laukiamąjį ir gydytojo kabinetą. Reikalui 
esant, kad apsaugoti nuo užsikrėtimo ar dėl kurių kitų priežas
čių, nėščios ir motinos priimamos atskirame kambary, arba atski
romis valandomis. Punkto inventorius labai kuklus. Jis susi
deda iš stalo, kėdės, suolų, drabužių kabyklos, stalo kūdikiams 
vystyti, kūdikio svarstyklių. Be to, reikalingi įvairūs sveikatos 
tikrinimo dalykai ir žaisliukai vaikams.

Punktuose vaikus sveria, matuoja, motinoms duoda patari
mus, kaip prižiūrėti vaiko kūną, odą, maitinimą, rengimą, kaip 
auklėti ir pratinti tvarkai. Patarimai kūdikius apsaugo nuo su
sirgimų viduriais, kas ypač pavojinga jų amžiuje, o vaikus nuo 
limpamųjų ligų ir augimo defektų (rachitas ir k.), kuriems labai 
palankūs vaiko metai. Čia šelpiamos neturtingos motinos reika
lingais kūdikiams dalykais: įvairiomis organizmo stiprinimo prie
monėmis, žuvų taukais, pienu, muilu, drabužėliais.

Kūdikio ir vaiko amžius yra bundančios ir augančios sielos 
ir besiformuojančio psichinio gyvenimo amžius, todėl čia auklė
jimas turi vaidinti nemažesni vaidmenį, kaip sveikatos klausimai. 
Deja, mūsų kaimo ir miesto motinos ne tik nežino pagrindinių 
kūdikio ir vaiko sveikatos dėsnių, dėl ko be laiko išmiršta kūdi
kių galybės, bet dar mažiau nusimano apie reikalingiausius auk
lėjimo klausimus. Jos nekreipia dėmesio į svarbiausią žmogaus 
charakterio ugdymui laikotarpį nuo 2—6 metų, į vaiko sielos 
pasireiškimus, jo užšiėmimą ir nedaro jokios įtakos į jo sielos, 
pojūčių ir charakterio išsivystymą. Patariamasis punktas ir yra 
vieta duoti auklėjimo patarimus atėjusioms su kūdikiais moti
noms. Sveikata ir auklėjimo klausimai yra susipynę ir juos 
atskirti būtų netikslu. Yra kūno defektų, rodančių blogą auklė
jimą, blogus įpročius. Jie pastebimi tikrinant vaiko kūno augimą. 
Nenormalių vaikų keistas elgesys priklauso nuo kūno defektų. 
Savaime aišku, kad patarimai auklėjimo klausimais turi būti duo
dami drauge su sveikatos patarimais. Tą atlieka pirmoj eilėj 
punkto sesuo, kuri turi būti paruošta abiem sritim.
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Auklėjimas įeina fr į gydytojo darbą. Auklėjimo darbas 
prasideda kaip sudėtinis procesas dar prieš kūdikio gimimą, ža
dinąs tėvų auklėjamąją atsakomybę ir valią ir yra amžinas, lygiai 
kaip amžinas yra žmogaus uždavinys auklėti save ir kitus. Todėl 
ir gydytojas privalo žinoti, kad jo priemonės tarnauja ne vien 
higienos uždaviniui, bet drauge daro įtaką į paciento asmenybę,, 
nes pati Sveikata nėra aukščiausia vertybė. Auklėjimas yra pa
grindinė suaugusios kartos pareiga. Auklėjimas turi būti pilnu
tinis, apimti visas augančio žmogaus fizines ir psichines galias.

Sveikatos tikrinimo ir patarimų davinius punkto sesuo įtrau
kia į anketą, kuri lydi vaiką iki mokyklos ir duoda jo sielos ir 
kūno struktūros ir sveikatos vaizdą. Pirmą kartą kūdikį užre
gistravus punkte, įtraukiamos į anketą žinios apie jo tėvus. Čia 
įrašomi įgimti šeimos defektai, dirgsnių ligos, alkolizmas, tu- 
berkulozas ir t. V Be to, vaiko apystovų vertinimui svarbu kons
tatuoti buto apystovas, sveikumą ir švarumą.

Svarbu dar pažymėti maitinimą, skiepijimą, dantis, vaikš
čiojimą, kalbą, susirgimą rachitu (jei toks pasitaiko), virškinimo 
defektus, išbėrimą, liaukas, migdolų tinimą, limpamas ligas, alsa
vimo organų susirgimą, akių ir ausų skaudėjimus ir 1.1. Žinių 
apie vaiką ir jo šeimą įtraukimas į anketą palengvina darbą pa
tariamajam punktui, o vėliau mokyklai.

Antrą anketą veda punkto sesuo, lankydama šeimas. Čia 
taip pat įtraukiamos žinios apie vaiką, jo tėvus ir aplinkumą. 
Be to, čia dar pažymimos šeimos pajamos, ir plačiai buto sąly
gos, registruojami šeimų lankymo daviniai ir sesers darbui pa
naudotos priemonės.

Vaikas lanko punktą kartą į 12—14 savaičių, pagal reikalą, 
ir amžių. Nuo 6 iki 8 metų amžiaus vaikui pakanka atsilankyti 
punkte keturis kartus į metus.

Patariamųjų punktų pareiga apsaugoti vaiko sveikatą, duo
dant patarimų ir organizmui stiprinti priemonių. Be to, punktai 
turi teisę skiepyti vaikus. Punkto personalas susideda iš gydy
tojo ir punkto sesers. Reikalinga, kad punktų gydytojai būtų 
gerai susipažinę su vaiko higiena ir psichologija, t. y. gautų uni
versitete atitinkamą paruošimą vaiko sveikatai tikrinti. Be gy

dytojo ypatingai svarbus asmuo yra punkto sesuo. Ji yra gydy
tojo pagelbininkė punkte. Tačiau svarbiausia jos pareiga—lankyti 
šeimas ir palaikyti su jomis ryšius. Nors gydytojas ir duotų ge
riausius motinoms patarimus dėl vaikų sveikatos priežiūros ir 
auklėjimo, jiemeatsieks tikslo, jei punkto sesuo neprižiūrės jų 
vykinimo šeimose ir neparems savo nurodymais. Šeimų lanky
mas yra pagrindinis punkto sesers uždavinys. Per ją tikrinami 
duoti patarimai ir jų įvykinimas, per ją sužinomos šeimų apys- 
tovos, iš kurių ateina klausti patarimų, Tik ji gali pažinti kiek-
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Ar turi ištekėjusi moteris tarnauti? 
(Anketa1) '

■ XII
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Mano manymu, derinančioms ir norinčioms suderint visada 
susiderina šeimos reikalai su tarnyba. Toks klausimas gali būti 
individualiai, įvairiai sprendžiamas. Yra ištekėjusių moterų, kurios 
neturi tarnybos ir vistiek nieko ypatinga nenuveikia nei šeimai 
nei visuomenei, jei bent, turėdamos daug laisvo laiko, .galvoja 
apie arbatėles, balius, madas. Ir toki panašūs „šeimos“ rūpesčiai 
užima daug laiko. Paįvairinant tą darbą rūpi vakarais nueit į sve
čius, j kiną ar j teatrą ar klausant radionamuose knibinėt nerei
kalingus takelius, paduškaites ar p. Jeigu tokiose šeimose yra vai
kų, tai prie jų vis vien neapsieinama be tarnaičių, auklių ar p. 
Kai tuo tarpu ir tarnaujanti moteris, įpranta tiksliau laiką tvarkyt, 
ir jai užtenka viskam: namų ūkiui, vaikams ir net visuomeniniam 
darbui. Nesuderinimas šeimos reikalų su tarnyba gali būti, jei tar
nyba reikalauja labai ilgo atsitraukimo iš namų, pv. dažnos ko
mandiruotės, ilgi ir nuolatiniai budėjimai. Šiaip kitos rūšies tar
nybose sunkumo gali būti, kai dar visai maži vaikeliai, pačios mo-

vieno šeimos nario sveikatos, ekonomini ir sielos vargą, jį pa
lengvinti, numaldyti. Jos darbas nepaprastai sumažino kūdikių 
mirtingumą kituose kraštuose. Pagal metrikų registrus punkto 
sesuo užsieny suranda naujagimius, duodamais nurodymais moti
noms pašalina iš anksto auginimo defektus, kurie būtų labai ža
lingi, įgyja motinų pasitikėjimą, reikalauja reguliariai vaiką rodyti 
punktui.

Be abejojimo, tokį darbą gali atlikti tik turįs įgimtus socia
linius gabumus ir praktiškai pasiruošęs asmuo. Čia reikalingas 
pagrindinis socialiniai — higieniškas pasiruošimas ir pagilintas 
ekonominis ir socialiniai pedagoginis išsilavinimas. Tačiau visų 
pirma reikalingas gilus religingumas, nes tik iŠ viršprigimtų šal
tinių semianti pajėgą, persiėmusį artimo meile sesuo, galės at
nešti reikiamą pagalbą. '

(B. d.)

1) Vis dar gaudamos atsakymų į anketą, parinkome iš jų porą cha- 
rakteringesnių ir talpiname. Red.
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tinös maitinami. Tokiais atvejais pati motina, jei matys negalė
sianti dviejų pareigų atlikti, kuriam laikui atsisakys nuo tarnybos 
Toks atsitikimas, mano manymu, svarbiausias ir sunkiausias, tu
rėtų būt įstatymų kelių tvarkomas, jei ne, tai pačios tarnaujan
čios moters nuožiūra. Moteris visada pasilieka moterimi. Jei ji 
turės šeimą ir tai Šeimai kenks tarnyba, ji ras išeitį. Jei galės ir 
sugebės dirbti, tai kam jai užkirst kelią? Jei kuri yra rupšusis ko
kiai specialybei ir nori dirbt toj srity, tai kas gali ją varžyt? Kaip 
neįmanoma suvaržyt laisvos profesijos moteris, kad ji atsisakytų 
savo darbo, menininkės, kad ji nekurtų, taip ir dirbančios mokyk
loje ar kitoje įstaigoje, kad ji nedirbtų. Ar iš baimės netekt mė
giamo darbo atsisakyt ištekėt ir turėt šeimą? Bet tai būtų visiš
kai nežmoniška, nes verstume laužyt pačią prigimtį.

Pagaliau, ar visose gyvenimo srityse galima apsieit be ište
kėjusių- moterų motinų? Imkim kad ir auklėjimo sritį. Ar gali čia 
pavaduot motiną vyrai ir vien panelės? Pagaliau beveik kiekviena 
panelė, normalia tvarka, tikisi ištekėti, būti motina. Taigi ir pa- 
nel ių darbas au klė ji mo įstai gose būtų irgi tai ki no pobūdžio. Ar 
mes turėtume tada prityrusių pedagogių specialisčių, į kurių ran- 

- kas butų galima atiduot jaunuomenės, o ypač mergaičių, auklėji
mas? Vadinasi, pats gyvenimas sako, kad negalima atstumt mote
ris nuo visuomenės darbo, nuo tarnybos, kuri yra jų mėgiama. 
Dėlto netektų net principe kelt klausimo apie nesuderinimą tar
nybos ir šeimos reikalų ištekėjusioms moterims, kaip nekeliama 
tėvo pareigų suderinimo jei ne su tarnybos, tai šiaip su daugeliu 
laiko praleidimu ne šeimos rate.

Iki šių sunkių ekonominių laikų net nebuvo keliama klau
simo apie suderinimą ar nesuderinimą šeimos reikalų su tarnyba, 
apie atleidimą ištekėjusių moterų neva dėl to, kad jos tik šeima 
tesirūpintų. Toks klausimo kėlimas šiais laikais man atrodo kaip 
užmaskuota priemonė išspręst ekonominio krizio ar nedarbo klau
simams. Pagaliau, jeigu moterų auka būtų riorima išspręst 
tie klausimai, tai vis vien n e išsispręstų, nes moterų ne tiek jau daug 
tarnauja. Jų vietos netruktų užsipildyt, o nedarbo pavojus vis vien 
nebūtų panaikintas. Būtų tik moterų teisių paniekinimas, atstūmi
mas jų nuo visuomenės gyvenimo, atitraukimas net nuo kul
tūrinės pažangos.

Kam gi tada būtų moterims eit aukštuosius mokslus, spe
cializuotis, jei paskui negalėtų pritaikyt tų žinių? Atgytų vėl se
nesnių laikų mūsų kaimiečių posakis, kai sakydavo: „Kam mer
gaitėms mokslas? Vis vien kunigu nebus!“ Ir vėl moteris grįžtų 
tik prie vaikų ir puodų, nes didesnio mokslo nelabai jai kas 

v d uotų, ypač kaimiečiai.
Kol mūsų konstitucija laiduoja moterims lygias teises, netu-

4
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retų būt toks klausimas iš viso keliamas. Laisvas apsisprendimas 
ir konkurencija, geriausi impulsai kiekvienam dirbt ir stengtis.

Jeigu čia bus palikta laisvė, tai moteris, kuri bus aprūpinta 
ir neturės ypatingo pamėgimo savo darbui, mes ir taip tarnaut, 
o dirbs jai labiau patinkamą darbą. Jei bus neaprūpinta, savaimi 
neturi būt jai trukdoma pelnyt duoną šeimos išlaikymui. Jei mo
terims toliau nebūtų leista tarnaut, tai būtų užkirstas kelias mo
terų -inteligenčių skaičiaus didėjimui. Be to, ištikus kokioms ne
laimėms, pv. vyrui mirus, moterys nebūtų pasiruošusios rūpintis 
šeima, ir šeimai tektų skurst.

Taigi, į mergaičių auklėjimą turi būt kreipiama daug dėme
sio, kad jos būtų pasiruošusios ne tik šeimos gyvenimui ir auk
lėjimui, bet galėtų eit aukštuosius mokslus ir paskui dirbt atitin
kamoj srity. Auklėjimą tvarkyt, kad mergaitės rengtųsi tik šeimoj 
negalima, nes nevisos nori sudaryt šeimą, kitos negali jos suda
ryt. Tokioms moterims grėstų senieji laikai, kada ir suaugusi ne
tekėjusi moteris būtinai turėjo būti kieno nors „globojama“, nes 
neturėjo kaip kitaip gyvent

Klausiama anketoje, ar kenkia moters dvigubas darbas 
ir kam.

Šeimai? Jei jis racionaliai sutvarkytas, tai ne, nes netvarkant 
ir dvigubo darbo nedirbant irgi būna Šeimos, kartais, dar labiau 
apleistos ir neaprūpintos, nes motinoms atsiranda daug visokių 
„reikalų“, kurie labiau atitraukia dėmes negu kelių valandų tarnyba.

Visuomnei?Tuo labiau nekenkia, nes darbas moteriai 
neduoda progos labai susmulkėt, o ji taip linkusi prie susmulkė
jimo, verčia sekt gyvenimą, prisidėt prie antraeilių klausimų spren
dimo ir t. t.

Pačiai dirbančiai moteriai? Irgi nemanau. Gal tik tiek, 
kad ji neturės noro nei laiko daug papuošalų turėt, savo tuale
tais rūpintis; neatrodys taip puošniai, kaip tos, kurios tik „šei
mos“ rūpesčiais gyvena. Tas dalykas, mano manymu, negalima 
jskaityt jai į minusą.

Čia nekalbu apie tas ponias, kurios, kaip įrodo kai kurie, 
tarnauja tam, kad turėtų daugiau iš to pasipuošt, nes tam vyro 
algos kartais neužtenka. Tokių yra labai nedaug.

Pagaliau, jeigu joms tik papuošalai ir kitokios linksmybės 
rūpi, tai jos turi būt nekokios ir darbininkės. O kaip netinkamai 
dirbančios gali būti atleistos dėl netinkamumo. Dėl tokių atleidi
mo nieks nesisielotų; todėl netektų to laikyt argumentu atleist 
ištekėjusias moteris iš tarnybų.

Jei moteris mėgsta savo darbą, jei tinkamai jį atlieka, jei 
gali suderint šeimos reikalus su tarnyba, tai joki įstatymai, drau- 
džiantieji moterims tarnaut, negalės patenkinamai išspręst Šio 
klausimo. O. M-ienė
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Kad moteris-moti n a dirbanti šalia namų nėra kultūrinė 
vertybė, su tuo visi sutinkame. O vis tik moteris eina ir dirba 
šalia šeimos. Moterų mokytojų, moterų valdininkių, moterų 
fabriko darbininkių, tarnaičių yra begalės. Kokios yra to prie
žastys? Jos yra trys: skurdas, noras tapti ekonominiai nepri
klausomomis ir noras turėti įtakos viešajam gyvenimui arba pri
gimtas linkimas į kurią nors mokslo sritį ar meną. Iš tikro, ko
kia kita išeitis gali būti vargšų žmonoms, jei ne ta, kad ir motina 
turi uždarbiauti (juk net maži vaikai tokių šeimų turi patys 
pelnyti sau duoną)? O pagaliau ar galima nesiskaityti su 
tuo, kad, nors aukšto valdininko žmona, moteris — pilnateisis 
subrendęs žmogus— nori būti ekonominiai nepriklausoma, nori 
turėti tokių pat priemonių, kaip ir jos vyras, savo pažiūroms, 
savo nusistatymams paremti ir, sakysime, savo gyvenimo stiliui 
kurti. Nesupraskime to ekonominio nepriklausomumo taip, kaip 
supranta vaikai dalindamiesi obuolį į dvi lygutėles dalis. Saky
sime j šeimą suėjo du priešingų pažiūrų žmonės. Vyras, tiesa, 
aprūpina šeimą kuo geriausiai, bet štai, mažas įvykis: prisistato į 
tokią šeimą, kas nors su aukų lapu. Žmona norėtų aukoti, bet 
vyras, vadovaudamasis savo įsitikinimais, tokiam tikslui pinigų 
neskiria ir į nedrąsų žmonos priminimą, kad vistik reikėtų kiek 
paaukoti, atsako, kad ji juk esanti viskuo aprūpinta. Tai tik 
vienas pavyzdys, o kur visi kiti kultūrinio ir moralinio gyvenimo 
srityje dėl finansinių dalykų kylą tarp vyro ir moters konfliktai? 
Gerbiamieji, kuris iš vyrų norėtų atsidurti tokioje situacijoje, o 
vistik moterį norima įtikinti, kad tokia padėtis yra visai normali. 
Ir pagaliau trečias dalykas, kuris bus bene svarbiausias, tai ga
besnių moterų noras turėti įtakos viešajam gyvenimui arba pri
gimtas stiprus linkimas į kokią mokslo ar meno sritį. Jeigu tokia 
moteris, kurios dalyvavimas kurioje nors profesijoje yra iš tikro 
nepalyginamai naudingas ir ypač jeigu ji pati kartą išsprendė šio 
savo darbo ir šeimos pareigų santykio klausimą, tai ar ne skriauda 
būtų visuomenei netekus tokio žmogaus — darbininko vien dėl 
to, kad ji, ta moteris, ištekėjo už tos ar kitos kategorijos tar
nautojo, o pagaliau, kas turi teisę kištis į žmogaus asmeninius 
reikalus? Juk nė vienana motina nenori savo šeimai blogo, o 
jei iš tikro nekreipia dėmesio į savo šeimos gerovę, tai ką čia 
pagelbės prievarta?

Kokia iš to viso išvada?
Koks nors negatyvus įstatymas šioje srity, t. y. toks, kuris 

draustų tekėjusioms moterims (kad tik ir aukštesnių kategorijų 
valdi ninku žmonoms); tarnauti įstaigose yra negalimas. Viena, 
jis vistiek negalėtų sunormuoti Šeimas varginančių nedateklių, 
priešingai, dar daugiau padidintų, nes moterų išsimokslinimo
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laipsnis turėtų kristi, o su juo ir Šeimos auklėjimas, ir visa krašto 
kultūra. Kuri moteris nemano sukurti Šeimą? Čia ir kyla klau
simas kam mokytis jeigu nesi tikra, kad tos žinios bus tau nau
dingos, kad tu galėsi kada nors savo pamėgtą profesiją prakti
kuoti? Apsiriboti mergaičių auklėjimu ir mokymu tiktai šeimai, 
būtų irgi netiksiu, nes kaip turėtų išsiversti tada našlės arba to
kios šeimos motina, kurios vyras nustojo darbingumo dėl ne
sveikatos? O pagaliau iš kur pagalbos sau rastų tos moterys, 
kurių vyrai visai nesirūpindami šeimos gerove pinigus prakor
tuoja, prageria, išmėto po kabaretus — ar yra kokia priemonė 
juos sudrausti? Ir dar vieną svarbų dalyką reiktų atsiminti, kad dėl 
tokio tik šeimai auklėjimo nukentėtų netekusios specialisčių tos sri
tys, kur moteris nepamainoma: socialinė moterų, vaikų ir ligonių 
globa, tos pačios mergaičių mokyklos ir daug kitų panašių sričių. 
Galima toms sritims moteris specialistes ruošti, pasakysite. Taip, 
žinoma galima, bet kur tada logika? Jei tam moters darbui vi
suomenėje, kur ji būtinai reikalinga, ji gali atsitraukti iš šeimos, 
ir savo motinos pareigas' su koordinuoti su juo (vaikų darželiai, 
prieglaudų tvarkymas, ligonių slaugymas pastato moterį lygiai į 
tokias pat sąlygas šeimos pareigų atžvilgiu, kaip ir kiekviena kita 
tarnyba), tai kodėl gi ji to negali eidama j kitas profesijas, ko
dėl gi turime kištis į jo asmeniškus reikalus ir ją reglamentuoti 
kaip tik ten, kur gal būt ji savo gabumais geriausia tinka? Argi 
moteriai visur teškiname tik aukojimosi kelią, tik pareigas ir 
niekur teisių? Jei jau ištikro šeimų padėtis dėl moterų dvigubo 
darbo yra tiek „pablogėjusi“, kad valstybė net nori šiuo reikalu 
daryti (praktikoje jau daro yra atleistų iš tarnybų visa eilė 
moterų) intervenciją, tai tik ne negatyvinėmis priemonėmis. įsta
tymas, kuriuo valstybė nori sunormuoti šį reikalą, turi būti pa
remtas pozityvinėmis Dievo ir prigimties teisėmis, kaip ir kiti, 
kuriais saugomi valstybės piliečių reikalai. Reikia atminti, käd 
moters padėtis Čia yra ypatingai sunki, todėl įstatymas turėtų šią 
padėtį lengvinti o ne sunkinti.

Ką Čia reiktų daryti konkrečiai? Visų pirma teisė dirbti 
visose profesijose tekėjusioms ar netekėjusioms turi būti visada 
tokia, kokia taikoma kiekvienam piliečiui. To reikalauja moters 
pilietinė laisvė. Čia moterims, kaip ir vyrams, tegali būti taiko
mas principas, kad valstybės aparate turi rasti vietos visi, kas 
tik moka gerai dirbti tą darbą, kuriam 'jis yra skiriamas. (Tą 
mintį ypač pabrėžė p. O. Labanauskaitė atsakydama į anketą). 
Jei valstybė įsitikino, kad tekėjusių moterų darbas šalia šeimos 
neigiamai atsiliepia į šeimą, tai dėl to ji dar negauna teisių ša
linti tekėjusias moteris iš tarnybų. Maža to, kad žinome kas 
reikia daryti, t. y. kad moterį reikia grąžinti į šeimą, svarbiau 
čia kaip grąžinti. Čia kaip tik reikia atkreipti dėmesį j tas gy
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venimo sąlygas, kurios moterį verčia dirbti Šalia šeimos, ir su
prasti, kad moters iš tarnybos pašalinimas tų sąlygų dar nepa
keis ir todėl nei moters nei šeimos padėties nepagerins. Jau 
aukščiau kalbėdamos apie tas priežastis, kurių dėliai moteris imasi 
pašalinio darbo, galėjome įsitikinti, kad neteisinga būtų visas 
moteris grąžinti į Šeimą be išimties. Todėl įstatymas normuojąs 
šį reikalą turi turėti ne draudžiamąją galią, nes šis, dėl dvigubo 
darbo, pasitaikąs moters prasilenkimas su savo tiesioginėmis šeimi
ninkės ir motinos pareigomis, kyla ne iš blogos valios, o iš gyve- 
venimo būtinybės. Šiam reikalui taikomas įstatymas turi būti 
moteriai ramsčiu, jis turi jai padėti išeiti iŠ tos kartais ir labai 
sunkios padėties, jis turi sulyginti moters ekonomines teises šei
moje, kurių ji dabar neturi (neturi tik inteligentė, nes kaimietė 
lig šiol turėjo šiam reikalui nerašytus įstatymus —■ tradicijas, ku
riomis einant visas smulkaus ūkio pajamas suvartodavo savo rei
kalams; tiesa, šiandie smulkaus ūkio šakoms išsivysčius ir tapus 
nemažais ūkininkų pajamų šaltiniais, jos perėjo į vyrų rankas ir 
moters tuo daug nustojo, bet vistik ji yra ir tokiose sąlygose 
daug nepriklausomesnė ekonomiškai už tą inteligentę, kuri žiūri 
sau dalies iš vyro algos, nes vyras ūkininkas apčiuopiamai jau
čia savo žmonos darbo vaisius — prie visų ūkio darbų ji juk 
atstoja jam vieną samdytą žmogų, taigi bent tą paguodą, mora
linę paramą, pripažinimą turi kaimietė) ir užtikrinti jas net ir 
tada, kada moteris dėl gausios šeimos negali tarnauti arba sun
kiai pakelia ta tarnybą. Dr. V. Karvelienė atsakydama į anketą 
pasakė, kad jei pavyktų realizuoti motinos ekonominį savaran
kiškumą, gal būt panašiu būdu, kaip tą daro kai kurie šiaurės 
kraštai, kur darbininkų žmonos gauna dalį vyro atlyginimo tie
siai iš darbdavių, tai savaime išeitų iš pašalinių tarnybų ir grįžtų 
vien į tikrąjį savo pašaukimą didelis tų moterų skaičius, kurių 
darbas valstybei ir visuomenei yra nesvarbus, antraeilis ir kurios 
iš tikro sunkiai suderina profesijos darbą, su savo pareigomis šei
moje. Tada savaime būtų išrištas ir vedusių valdininkių klausi
mas nelaužant konstitucija laiduotų moterų teisių lygybės. Be 
to, moteriai Čia turėtų būti palikta laisvė apsispręsti pačiai ar 
tarnauti ir negauti aukščiau minėto įstatymo paramos, ar likti 
Šeimoje ir naudotis anuo įstatymu.

Tik tokiu, o ne kitokiu būdu galima išspręsti šį klausimą 
nesueinant į konfliktą su visais kitais įstatymais, kurie saugo 
valstybės pliečių teises. L. J,
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Racionalus namų ūkio tvarkymas
■ ■ ■ m. ■ ■ -

Pereitame „N. V.“ numery buvo kalbėta apie tvarkingą ir 
planingą darbą namie, apie reikalą racionaliau tvarkyti narnų 
ruošą, daugiau taikinti savo darbui naujausius higienos, medici
nos ir technikos mokslų laimėjimus. Bene visų svarbiausias 
šeimininkės darbas yra maisto paruošimas, nes nuo to pareina 
jos pačios ir visos šeimos sveikata. Čia ypač svarbu higieniškai 
ir tvarkingai ruošti maistą vaikams, nes jaunos dienos padeda 
pagrindus ateičiai, nuo jų pareina suaugusio žmogaus sveikata, 
darbingumas ir energija. Todėl šeimininkė, kartą pasiryžusi kri
tiškai peržvelgti savo namų ruošos darbą, visų pirma turi at
kreipti dėmesį j jos šeimos suvartojamą maistą. Čia jai ir nori 
padėti šis straipsnelis.

Iš ko turi susidėti mūsų maistas? Kas yra svarbiausia 
žmogaus organizmui? Kad žmogus būtų sveikas, jo maistas turi 
susidėti iš baltymų, riebalų, angliahydratų, mineralinių druskų, 
vitaminų, vandens.

Baltymai yra ypač svarbūs žmogaus organizmui. Tai 
yra tartum statybos medžiaga, iŠ kurios mes statome irpalaiko
me savo organizmą. Baltymų turi daugelis valgomųjų dalykų, 
ne vien tik kiaušinis, kaip būtų galima spręsti iš pavadinimo. 
Štai pav., mėsa turi taip pat nemaža baltymų. Iš žemiau spaus
dinamos lentelės bus aiškiai matyti, kurie valgomieji dalykai 
daugiausia jų turi. Kad ir kaip reikšmingi žmogaus organizmui

kai kurios sūrio rūšys 38,—-% dešra 25,—%
lęšiai 24,—% rug. duona 8,1—%
vištos kiaušinis 12,—% karvės pienas 3,—%
bulvės 1,5—% špinatas 1,1—% 

baltymai, tačiau per didelis jų suvartojimas yra labai žalingas ir 
nekartą gali būti rimtų ligų priežastis. Mat, mūsų organizmas 
suvartoja tik tiek baltymų, kiek jam būtinai reikia kūno narve
liams gaminti ir palaikyti. Jei suvalgome daugiau baltymų, negu 
suvartojame, tai apkrauname nereikalingu darbu mūsų organus.

Riebalų žmogaus organizmas gauna iš maisto produktų, 
o taip pat ir perdirbdamas baltymus bei angliahydratus. Jei per 
daug valgome, mūsų organizme taip pat susidaro riebalų atsar
ga. Ši atsarga yra reikšminga ir sveika, nes jąja naudojamės, 
kai mūsų organizmas yra ypač nusilpęs, pav., po ligos. Riebalai 
yra labai maistingi, tiek gyvulių, tiek augalų.

39



134

Žinoma, ne visur jų vienodai randame. Pav.:

sviestas turi riebalų 82 %
.... , «

lašiniai 685
dešra 44 % riebus sūris 23 %

Gamtoje riebalai yra labai dažnai įvairių fosforinių medžiagų ly
dimi, pav., Lezitfiine ir Phosphatite. Daug lecitino turi tarp kit
ko ir vištos kiaušinių tryniai. Jie yra, tokiu būdu, puikiausias 
maistas nustipusiems, nes sustiprina nervus ir smegenų veikimą. 
Angliahydratai susideda iš anglies, vandens ir rūgščių. Virtuvėj 
dažniausiai tenka susidurti su dviem angliabydratų rūšimis: su 
cukrumi ir krakmolu. Čia pat priklauso ir vaisių cukrus, pav., 
vynuogių, [vairūs produktai turi įvairų cukraus kiekį:1)

Runkelių cukrus 99,0 % kviečių krakmolas 84,1 %
ryžiai 77,8 % duona 51,0 %
lęšiai 44,5 % bulvės 21,0 %
vynuogės 18,0 % kopūstai 4,5

Cukrus ir riebalai tiekia energijos mūsų organizmui. Jei paly
gintume jį su mašina, tai baltymai būtų metalas, medžiaga, iš 
kurios pastatyta mašina, o cukrus bei riebalai yra jai tas ener
gijos šaltinis, kuris mašiną priverčia judėti. įvairios cukrinės 
medžiagos susidaro augaluose. . IŠ jų tiek žmogus, tiek gyvulys 
gali pasidaryti reikalingų riebalų. Vadinasi, šios dvi grupės gali 
viena kitą pakeisti bent iš dalies. Jei mes maitintumėmės vien 
tik riebalais, be jokio cukraus, mūsų organizmas dar galėtų šį 
trūkumą atitaisyti. Kitaip yra su baltymais. Jų niekuomet negali 
atstoti cukrus su riebalais. Taigi, dar kartą tenka atsiminti, kiek 
reikšmės turi mūsų o'ganizmui baltymai.

Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė, kad žmogaus orga
nizmui augti ir tarpti svarbios yra įvairios mineralinės druskos. 
Jų mes gauname įvairiose formose; druskos formoje tevartojame 
virtuvės druską, arba Natriumchloridą. Ši druska yra viena iš 
svarbiausių mūsų kraujo druskų, taip pat reikšminga nervų bei 
raumenų veikimui. Dėl to aišku, kad, pav., gyvulys daugiau turi 
natriumo, nei augalai. Be druskos žmogus negali gyventi, tačiau 
per didelis druskos kiekis kenkia ypač inkstams. Normaliai per 
dieną pakanka 5 gr. druskos.

r) Visos lentelės imtos iš Dr. Gertos Wendelmuth knygos 
„Ernährungsformen4*.

t ■■
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Natriumo dar turi sviestas, lęšiai, kiaušinis, agurkai, pami- 
dorai, saldžios vyšnios. . . . ■

K a 1 i u m svarbus širdies veikimui stiprinti: kai verdame 
mėsą, buljone ypač daug jo atsiranda, dėlto šiuo atžvilgiu bul
jonas sustiprina širdies veikimą. Kaltumo randame agurkuose, 
pupelėse, kakavoj, špinate, bulvėse.

Kalkių reikia kaulams. Dėl to mes turėtume daugiau 
valgyti tokių dalykų, kurie turi kalkių, kaip pav.: sūris, riešutai, 
agurkai, karvės pienas, kiaušinio tryniai, pupos.

Geležis padeda gaminti raudonuosius kraujo kūnelius, 
taigi, didžiulė reikšmė žmogaus organizmui savaime aiškėja. Ge
ležies turi kraujas, fygos, avižinės kruopos, Špinatas, lęšiai, aviena.

F o s f o r o reikia mūsų smeginims, nervams, taip pat ir 
kaulams. Fosforo gausime valgydami sūrį, trynius, pupas, kaka
vą, avižinę košę, silkę, jautieną.

Be šių minėtųjų mineralų mūsų organizmui dar reikia sie
ros, jodo, aršeniko ir kai kurių kitų. Paskutiniais laikais paste
bėta, kad žmogui neužtenka riebalų, cukraus, baltymų ir druskų. 
Organizmui dar reikia kai kurių papildomų dalykų. Tai vitami
nai. Jie atsiranda augaluose, tačiau jų turi ir tie gyvuliai, kurie 
minta augalais. Vadinasi, mes galime vitaminų gauti iš dviejų 
šaltinių: tiesiog iš augalų arba valgydami, pav., kepenis, trynius, 
kur susirenka vitaminai. Žmogui vitaminų būtinai reikia, kad ir 
labai mažo kiekio, kad galėtų jo organizmas normaliai augti. 
Vitaminų yra įvairių rūšių, kurios žymimos raidėmis: A, B, 
C, D, E.1)

Pažiūrėję, iš ko susideda mūsų maistas, pamėginsime atsa
kyti į antrą svarbų klausimą: kiek žmogui reikia valgyti? Mais
tas, kurį mes valgome, tiek baltymai, tiek cukrus, tiek riebalai, 
yra mūsų organizmo tu oi sunaudojamas, virškinamas. Iš to mes 
gauname energijos, reikalingos mūsų gyvybei palaikyti. Šita 
energija ir matuojama vadinamomis kalorijomis. Tam tikromis, 
visuomet tomis pat sąlygomis, virškinamas maistas duoda tam 
tikrą šilumos kiekį. Šiluma, kurios reikia vieno litro vandens 
temperatūrai pakelti per 1 Celsiaus laipsnį, ir sudaro 1 kaloriją. 
Ne visos medžiagos duoda vienodą kalorijų skaičių mūsų orga
nizmui. Štai, pav.:

1 gr. baltymų duoda organizmui 4,1 kai.
1 gr. riebalų B B 9,3 w
1 gr. cukraus B „ 4,1 „

Kiekvienam žmogui reikia visų pirma tam tikro pagrindinio ka
lorijų skaičiaus, kuris nustatomas atsižvelgiant j žmogaus ūgį,

7) Plačiau apie vitaminus duosime atskirą straipsneli, nes tai mus 
pertoli nuvestų nuo temos.
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svorį, amžių. Dirbdamas žmogus vėl reikalingas tam tikro kalo
rijų kiekio, be pagrindinio; bet, aišku, nelygu darbas: akmenų 
skaldytojui daugiau reikia kalorijų, nei siuvėjui. Pagaliau, 10% 
pagrindinio kalorijų kiekio sunaudojama maistui virškinti Že
miau spausdinama lentelė parodo, kiek maždaug reikia kalorijų 
įvairių profesijų žmonėms:

valdininkui, proto darbininkui
siuvėjui, mokytojui
batsiuviui, gydytojui
staliui
sunkiai dirbančiam rankų darbininkui
ypatingai sunkius darbus dirbančiam darbininkui

Vadinasi, tvarkydamos kasdieninį meniu, šeimininkės turi atsi
žvelgti į dirbamą šeimos narių darbą. Proto darbininkui reikia 
mažiau kalorijų, be to, jam nereikia tiek daug riebalų ir anglia- 
hydratų, nes jo darbas neatima jam tiek energijos, kiek rankų 
darbininkui. Svarbu atsižvelgti ir j lauko temperatūrą: žiemą 
valgyti riebesnius valgius, vasarą, priešingai, per riebus maistas 
ne tik bus mums nemalonus, bet kartais ir pakenks. Žmonėms, 
kurie dirba labai šiltose patalpose, reikėtų sumažinti bendrą 
kalorijų skaičių bent 10% ar 25%,

Šiame straipsny davėm tiktai teoretiškų žinių žiupsnelį. 
Tiesa, jos labai trumpos, bet plačiau neleidžia nagrinėti siauri 
žurnalo rėmai. Kituose numeriuos teks leistis į praktiką ir kri
tiškai peržvelgti mūsų kasdieninį maištą ir paruošimąx).

J) Kas norėtų plačiau su tais klausimais susipažinti, patartina pasi
skaityti kad ir šių veikalų: Dr. Gerta Wendelmuth, Ernährungsformen. Dr. 
Erna Meyer, Der nene Haushalt, kuriais iš dalies pasinaudota ir šiam 
straipsniui.

42



i

t
F

&

k

J

Visuomeninis gyvenimas
Moterij Sekcija prie L. Katalikų Mokslo Akademijos

Mokslas neskirtas tiktai mokslui; mokslas turi tarnauti 
gyvenimui. Mokslininkas netik kuria mokslą, ieško tiesos, bet 
tą tiesą perkelia į patį gyvenimą ir net tas priemones, kuriomis 
jąrealizuoja, moksliškai pagrindžia, juk ne kur kitur mokslas 
gauna pradžią, kaip kasdieniame gyvenime, ir ne kur kitur grįžta 
mokslo laimėjimai, kaip j gyvenimą. Šios minties vedami I-jo 
L. K* Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų suvažiavimo organizatoriai 
ir davė progos suvažiavusioms moterims pasvarstyti, kiek mokslas 
yra davęs moters specifiškam gyvenimo uždaviniui, ir kiek iš to 
mokslo gali ji dar tikėtis, kiek ji pati savo mokslu gali prie to 
prisidėti. Sekcijos posėdžio metu suponuota, kad sekcija liktų 
nuolatinė.

Posėdžio dienotvarkėje buvo dvi paskaitos: Ruginienė, 
paskaitoje „Moters būklė viduriniais amžiais ir moterų emancipa
cija^ charkterizavo moters ekonominę, intelektualinę ir moralinę 
padėtį viduramžiais. St. Į-odygienė, paskaitoje „Katalikių moterų 
moksliniai uždaviniai“ nurodė, į kokias sritis moteris mokslininkė, 
katalikė turi kreipti šiandie dėmesį.

L. K. Mokslininkų raštų parodėje buvo šių moterų raštai: 
Dr. M. Krasauskaitės, O. Labanauskaitės, M. Pečkauskaitės ir 
Ruginienės. Iš periodinės moterų spaudos „Moteris“ ir „Naujoji 
Vaidilutė“.

i

C i v i 1 i n ė s m e t r i k a c i j o s įstatymo projektas uoliai 
stumiamas j priekį. Kai kas norėtų, kad tam reikalui būtų 
pakeista net konstitucija ir kiti įstatymai. Pagal valstybės taryboje 
rengiamąjį civ. metrikacijos projektą valst. metr. organais miestuose 
bus burmistrai, valsčiuose viršaičiai, o civilines jungtuves atliks 
taikos teisėjas ir apie metrikus praneš burmistrams arba viršaičiams. 
Metrikaciją prižiūrės teising. ministerija. Po civil. metrikacijos 
įvedimo projektuojama išleisti vadinamąjį „bažnyčių įstatymą“, 
kuris tvarkys įvairių religinių bendruomenių reikalus Lietuvoje.

iš si s k y r i m ų s ta t i s t i k a. 1931 m. Austrijoje 100,000 
gyv. tenka 100 išsiskyrimų. Vokietijoje tais pat metas 100,000 gyy. 
tenka 62, Prancūzijoje 51 išsiskyrimas. 1930 m. Rumunijoje
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100,000 gyv. tenka 43 divorsai, 1929 m. 38 div. Japonijoje prieš 
Did. Karą 100,000 gyv. tekdavo 113 divorsų; šiandie tik 80.

Moterys politikoje
J. A. V. p r e z i d e n t a s Rooseveltas paskyrė miss Perkins 

valstybės darbo sekretorium, o ponią Ruth Owen, Amerikos 
atstovu Danijoj.

N o r v e ges p oi i t.i k ės. Norvegės turi savo politikių 
moterų klubus. Konservatorės savo politinį veikimą centralizavo 
Osle. Jos turi visame krašte 33 skyrius, kurie sudaro kartu ir 
krašto moterų sąjungą. Skyrių pirminkės yra nariai vyriausio 
klubo ir renkasi per metus prieš „Stortingo“ rinkimus savo reikalų 
aptarti. Šios organizacijos narių skaičius siekia apie 700. Narės 
yra įvairiausių profesijų nuo 20 iki 90 metų amžiaus. Pirmininkė, 
Gulla Grundt, du kartu per mėnesį skaito jaunesniosioms moterims 
politinių studijų kursą. Klausytojos suskirstytos į tris grupes, 
kurių kiekviena gauna atskirą temą, kurios ribose pasiruošia 
paskaitoms ir diskusijoms. Ši konservatortų politikių organizacija 
egzistuoja jau 22 metu. Per tą laiką ji turėjo 3 „Stortingo* kan
didates. Šiaip atskiros narės dirba įvairiose valdiškose įstaigose. 
Kairiųjų liberalų (freisinnige) partija turi savo atskirą klubą 
moterims politikėms, kuris betgi negali pasidžiaugti narių gausumu. 
Komunisčių partija dirbą labai energingai ir ypatingos įtakos turi 
bedarbių jaunimui. Taip pat gerai veikia Jaunuomenės“ globa 
vedama dvasiškių ir privačiomis lėšomis išlaikoma. Ne menkos 
reikšmės turi ir didelė moterų sąjunga „Židinio gerovė“ „Das 
Wohl des Heims“), kuri ypač populiari yra mergaičių tarpe.

Liet Moterų Kultūros Dr-ja
Iš katalikiškųjų mūsų moterų organizacijų daugiausia savo 

veiklumu pasižymėjo, dvi: Liet. Kat. Moterų Draugija ir Liet. 
Moterų Kultūros Draugija. Pirmoji pradėjo veikti dar prieš did. 
karą, o antroji įsikūrė prieš 10 metų. Pirmosios nuopelnai mūsų 
kraštui labai dideli, bet ir antroji organizacija ligi šiol yra išva
riusi Lietuvoje gilia kultūros vagą. Bet būtų keista, jei L. Moterų 
Kultūros Draugijai įžengus į antrąjį dešimtmetį, visuomenė 
neprisimintų šios taurios organizacijos. Ji užsitarnavo, kad mes 
ties ja stabtelėtume ir nors trumpai pažvelgtume, ką ji per 
10 metų užsibrėžusi ir ką ligi šiol mūsų kraštui yra davusi.

L. Moterų Kultūros Draugiją yra įkūręs lietuvaičių būrelis, 
pasiryžęs kelti Lietuvos moterų ir mergaičių kultūrinę, dorovinę 
ir medžiaginę padėtį. Šiam tikslui siekti organizatorės numatė 
įkurti įvairiose Lietuvos vietose visą eilę mokslo ir auklėjimo 
įstaigų. Be to, jos buvo numačiusios plačiai dirbti visuomeninį 
darbą, rengiant moterims paskaitas, kursus, organizuojant va-
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karines ir šventadienių mokyklas, leidžiant knygas ir laikraščius 
ir Lt Tų minčių vedamos organizatorės parengė įstatus, kurie 
1922 m. liepos mėn. 8 d. buvo Kauno Miesto ir Apskrities Virši
ninko įregistruoti ir Draugija pradėjo veikti.

Tuo laiku Lietuvoje buvo jaučiamas didelis inteligentų 
nepriteklius. Ypač naujai kuriamoms pradžios mokykloms truko 
mokytojų. L. Moterų Kultūros Draugija, matydama šią didelę 
spragą švietimo srityje, pasiryžo pirmoj eilėj įkurti Kaune- merg. 
mokytojų seminariją. Tuo tikslu buvo perimti iŠ Šv. Vincento 
Pauliečio Draugijos Katechečių' Kursai ir perorganizuoti į semi
nariją. Daug buvo vargo ir su lėšomis ir su patalpa, bet Draugija 
visa nugalėjo. Apleistuose ir apgriautuose T. Jėzuitų rūmuose 
Kaune buvo įrengtos klasės ir bendrabutis ir seminarija pradėjo 
veikti. Nors seminarija iš valdžios pašalpų ir negauna, bet 
didelių draugijos pastangų dėka sėkmingai laikosi, ruošdama 
naujus tautos kultūrinto jų kadrus. Šalia seminarijos ėmė dygti 
ir kitos įstaigos. Atsirado dviejų komplektų pradžios mokykla 
ir vaikų našlaičių prieglauda, kurioje rado sau rūpestingą globą 
apie 100 vaikučių.

Draugija įsistiprinusi Kaune, nukreipė savo dėmesį į pro
vinciją. Pirmiesiems savo žygiams šia kryptimi Draugija pasirinko 
turtingąjį Suvalkų kraštą. Tuo tikslu Barzdų miestelyje Draugija 
įsigijo žemės sklypą, pasistatė trobesius ir 1922 m. lapkričio mėn. 
3 d. atidarė ten mergaičių namų ruošos mokyklą. Naująja įstaiga 
tuojau susidomėjo apylinkės ūkininkaitės .ir ėmė ją gausiai lankyti. 
Prie ruošos mokyklos buvo dar įkurta ir dviejų komplektų 
pradžios mokykla, subūrusi į. savo patalpas didelį vaikų skaičių.

Kitais metais Draugija ypatingai susirūpino skurdžiu ir 
gerokai aplenkintu Vilniaus kraštu. Tuo tikslu buvo gauta iš 
dabart. J. E. Kaišedorių Vyskupo seni ir apgriuvę rūmai Aukš
tadvaryje, kuriuose buvo nutarta įkurti mergaičių žemės ūkio 
mokyklą. Kūrimo darbas buvo labai sunkus. Sulenkėję vietos 
gyventojai nepalankiai sutiko Draugijos pastangas. Iš jų negalima 
buvo laukti jokios paramos, o pati Draugija lėšų mažai teturėjo. 
Bet tvirtas pasiryžimas visa nugalėjo. 1923 m. rudenį statybos ir 
remonto darbai buvo baigti ir ūkio mokykla pradėjo savo darbą.

Toliau Draugija nukreipė savo dėmesį į Zarasų kraštą, kurs 
daug kuo panašus į Vilniaus kraštą. Gražioje savo gamta Anta
lieptėje Draugija išnuomojo iš Vyskupijos Kurijos buv. T.T. Kar
melitų, vienuolyną, jį visą iš pagrindų atremontavo ir pavertė 
tikra Zarasų krašto kultūros oaze. 1924 m. išdygo visa eilė įstaigų. 
Nuo rbgsėjo mėn. pradžios pradėjo veikti vidurinė keturių klasių 
mokykla, dviejų komplektų pradžios mokykla ir vaikų prieglauda 
su valkų lopšeliu. Nežymus Antaliepties miestelis visas atgijo. 
Dar daugiau gyvybės jame pasireiškė, kai tų pačių metų lapkričio
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mėn. 5 d. pradėjo savo darbą pavyzdingai įrengta ir sutvarkyta 
mergaičių žemės ūkio mokykla. Prie sumininėtųjų įstaigų greitu 
laiku prisidėjo dar viena nauja įstaiga — mergaičių amatų mokykla 
su mezgimo, siuvimo ir išsiuvinėjimo skyriais.

Žengdama į antrąjį dešimtmetį Draugija yra pasiryžusi veikti 
ta pačia kryptimi ir tuo pačiu intensyvumu. Tiesa, jos įstaigų 
skaičius praeitaisiais metais sumažėjo, nes L. Moterų Kultūros 
Draugija perleido savo įstaigas Kaune ir Antalieptėje Švenč. 
Jėzaus Širdies Seserų Kongregacijai pasilikdama sau Barzdų ir 
Aukštadvario įstaigas. Girdėti, kad Draugijos įstaigų skaičius 
ateityje žada vėl padaugėti, todėl visuomenė turėtų taip pat 
nuoširdžiai, kaip ir pirma, taurią L. Moterų Kultūros Draugiją ir 
materijaliai ir moraliai paremti. Tai bus gražiausias atpildas už 
jos nuveiktuosius darbus praėjusio dešimtmečio laikotarpyje.

Iš Kun. K- Žitkaus str. tūpusio „Ryte“

Pagalbos Ižuvantiems

Jauniausioji grafo Leono Tolstojaus duktė, Aleksandra, kuri 
buvo jo mylimiausias vaikas ir daug prisidėjo prie jo mokslo, 
parašė laišką į Londono „Morning Post“, kuriuo protestuoja 
prieš sovietų valdžios išžudymą tūkstančių ir prieš kankinimą 
milijonų piliečių. Laiške taip rašoma:

„Kai mano tėvas, Leonas Tolstojus, 1908 metais sužinojo 
apie ketinimą sušaudyti 20 revoliu ei ninku, kovojusių prieš caro 
valdžią, tai, kaip tiesioginė jo išdava, spaudoj pasirodė jo straips
nis „Aš negaliu tylėti“. Rusų tauta priėmė tą šūkį bendram 
protestui prieš žudytojus.

S andten, 1933 metais, kai Šiaurės Kaukaze eina baisios žu
dynės, kai tūkstančiai gyventojų sušaudomi ir kasdien ištremiami 
ir kai mano tėvo jau nebėra protestuoti, tai laikau aš savo pa
reiga pakelti silpną balsą prieš žudymus.

Jau dvylika metų dirbu Sovietų Rusijoj ir mėginu tautai 
savo tėvo mokslo dvasioj tarnauti. Teroras eina prieš mano 
pačios akis, bet pasaulis tyli. Milijonai žmonių ištremiami, 
miršta kalėjimuose, šiaurės Rusijoj darbo stovyklose. Tūkstan
čiai vėl išžudomi. Bolševikai pradėjo su persekiojimais tikinčiųjų 
gyventojų, kunigų, mokslininkų, profesorių. Dabar jau atėjo eilė 
darbininkų klasei, ūkininkams, o pasaulis pasilieka tylus.

Jau penkiolika metų kenčia rusų tauta vergijoj ir alky. 
Bolševikų valdžia apvogė tautą, išvogė jos duoną, jos maistą 
atėmė ir eksportavo į užsienį. Sovietai naudojasi pinigus ne tik 
mašinoms pirkti, bet ir jų įtemptai propagandai. Kai ūkininkai 
protestuoja, paslepia duoną savo šeimai, atsisako apdirbti laukus» 
esti baudžiami, dažniausiai sušaudomi.
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Rusų tauta jau nebegali ilgiau to kęsti. Šen ir ten pasi

rodo maištai. Su mirtimi veiduose bėga būriai alkanų ūkininkų 
iš Ukrainos, iš krašto, kuris anksčiau buvo pasaulio javų aruodas.

Kokį atsakymą Sovietų valdžia duoda j tai? Jie išleidžia 
dekretą, ištremia trečdalį Maskvos gyventojų iš miesto, pergali 
sukilsiančius ūkininkus šoviniais ir dujomis. Nuo Jono Žiauriojo 
laikų Rusija tokio teroro nėra mačiusi.

Dabar, kai Kubanos krašto gyventojai pakėlė protestą, So
vietų valdžia ėmėsi prieš juos baisaus keršto. Visos šeimos buvo 
išžudytos, iš viso 45.000 žmonių; moterys ir vaikai išvaryti iš 
butų ir pagal Stalino įsakymą išsiųsti j Sibirą, į darbo stovyklas, 
kür jie laukia tikros mirties.

Ar galima, kad pasaulis ir dabar pasiliktų tylus? Ar galima, kad 
valstybių valdžios dar toliau prekybos sutartis su bolševikais žu
dytojais sudarinėtų, jei tuo būdu bolševikų valdžią dar daugiau 
stiprina ir patys save raudonina? Ar gali Tautų Sąjunga dar to
liau taikos ir nusiginklavimo klausimus su atstovais tos valdžios 
aptarti, kurios pagrindinis veikimas yra teroras?

Ar gali tokie idealistai, kaip R. Rollandas, kurie yra uoliai 
persiėmę mokslu didžiųjų mūsų laikų pacifistų, kaip Gandi, Tols- 
ojus, arba rašytojai, kaip Henry Barbusse, Bernard Shaw ir kiti, 
dar labiau pagyrimo dainas apie socijalistišką rojų dainuoti? Ar 
jie visada supranta, kad, Veikdami kartu su sovietais yra atsa
kingi už savo darbus? Jie atsakingi už išplėtimą bolševikiškų 
bacilų, to antkryčio, kuris pasauliui pražūtimi ir sunaikinimu graso.

Ar tai galima, kad žmonės leistųsi įtikinami, jog mažos 
grupės baisi diktatūra, kurios tikslas kultūrą, religiją ir pasaulio 
moralę sunaikinti, yra sočijalizmas?

Kas galėtų pakelti balsą: „Aš negaliu toliau tylėti!“? Kur 
mokytojai meilės, ištikimybės, broliškumo? Kur pasidėjo jūsų 
garbingieji, jūsų ištikimi socijalistai, pacifistai, rašytojai, visuome
nės darbininkai? Kodėl tylite jūs: neturite reikalingų žinių, liu
dininkų arba liudijimų, asmenų ar statistikos? Argi negirdite pa
galbos šauksmo? Arba gal jus dar tikite, kad žmogaus laimė 
gali būti pasiekta žudymais, prievarta ir vergove?

Tą šauksmą kreipsiu ne į tuos, kurių simpatijos bolševi
kams nupirktos pinigais, kai rusų tautai tenka būti apvogtai: aš 
kreipiuos į tuos visus, kurie dar žmoniškoje visuomenėj gyvena, 
į tikinčiuosius žmones, į socijalistus, rašytojus, visuomenės dar- 
buötojus, į motinas ir moteris. Atidarykite savo akis! Susijun
kite bendram protestui prieš kankinimą apie 160 milijonų begink
lės rusų tautos!“ „R.u
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Iš studenčių gyvenimo
V y ta u t o D i d ž. U n -1 o S t u d e n tų Ab s t i n e n t ų D r - j a...

Š. m, vasario mėn. 5 d. buvo antras abstimentų dr-jos su
sirinkimas. Nors draugija dar nesuspėjo Senate įsiregistruoti, ta
čiau pasiruošimo darbai jau baigami. Norima sujungti visus, 
be pažiūrų skirtumo Almae Matris auklėtinius.

Draugijos tikslas studijuoti abstinencijos klausimus, ją skleisti 
studentijoj ir plačioj visuomenėj. Dr-ja palaikys ryšius su už
sienio studentais abstinentais. Dr-jos pirmininku išrinktas J. Ka
tinas. Dr-ja mišra, turi per šimtą narių. Studentės turėtų ypač 
šią dr-ją remti.

0 Fideles J u s t i t i a e “ š. m. vasario mėn. 25 d. su
rengė p. O. Labanauskaitei išleistuves, kuri netrukus studijų tiks
lais išvaž.uoja j užsienį. 23 dieną surengė Tėvo Venckaus S. J. 
paskaitą „Moteris šv. Povilo raštuose“.

Nauja moterų dr-ja
Kovo mė. 4 d. įsteigta moterų dr-ja „Gražina*, kuri ne

žiūrėdama pasaulėžiūros skirtumo sieks lietuviš
kumo, tautinės sąmonės ir savigarbos ugdymo.

Liūdna, kad mūsų visuomenėj atsiranda žmonių, kurie vis 
dar negali įsitikinti, kad kiekvieno kultūrinio — visuomeninio ju
dėjimo pagrinde turi būti kokia nors ideologija. Šiuo kartu tą 
faktą patvirtina lietuvė moteris. Bergždžias jėgų aikvojimas ten, 
kur nariai neturi vienos pasaulėžiūros.

Himno konkursas
Liet. Kat. Moterų Draugijos Centro Valdyba skelbia kon

kursą Draugijos himnui parašyti. Himnas turi būti trumpas, nuo
širdus ir atitikti L. K. Moterų Draugijos idealogiją. Premija ski
riama 50 litų. Himnas reikia atsiųsti iki kovo mėn. 25 dienos 
šiuo adresu: Kaunas, Duonelaičio g. 24 L. K. Moterų Dr-jos 
C. Valdybai.

Austrijos katalikės
25 m. praslinko nuo įkūrimo katalikių moterų organizaci

jos, kūnai priklauso beveik visos Austrijos katalikės moters. Jos 
nuopelnu, moterys pasidarė aktyvesnės religinėj, socialinėj ir po
litinėj srityj. Ji įsteigė daugybę naudingų institutų. Per Kalėdas 
organizaciją minėjo 25 m. veikimo sukaktuves. Iš visos Austri
jos susirinko moters ir pirmą kart pasveikino are. Dr. Inuitzer. 
Savo organizacijos dainininkių ratelis paįvairino šventę. Tos mo
ters, kurios be pertraukos nuo pat įkūrimo dirbo organizacijoj, 
gavo kaip pagarbos prisiminimo ženklą žiedą su katalikių moterų 
organizacijos ženklu. Arkivyskupas iš tribūnos, kur buvo sus
tatytos atskirų rajonų vėliavos, pasakė šventei pritaikintą kalbą. 
Tolimesnį katalikių moterų veikimą jis pavedė Aukščiausiojo glo
bai ir visoms ten esančioms suteikė ganytojišką palaiminimą.
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Mūsų mokyklos
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Koedukacija, koinstrukcija ar kita kas?
Savo laiku koedukacijos klausimas buvo plačiai diskutuoja

mas. Daug dėl to rašyta, daug kalbėta, bet nieko konkretaus 
nepasiekta. Šiandie šis klausimas rodos turėtų vėl atgyti. Mūsų 
aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų tipas keistinas, reformuotinas. 
Šiomis dienomis prie šviet. ministerijos sudaryta komisija aukš
tesniųjų ir vidurinių mokyklų reformos projektui sustatyti. Šia 
proga patogu būtų iškelti ir padiskutuoti koedukacijos, koins- 
trukcijos ir kitus klausimus. Neturime pamato manyti, kad ko
misija svarstydama mok. reformos projektą neiškeis ir šių opių 
klausimų ir kad nenorės patenkinti šį, individualaus lyčių auklėji
mo, pedagogikos reikalavimą, bet kadangi šis klausimas yra ak
tualesnis mergaičių auklėjime, o komisijoje nematome nė vienos 
moters, todėl ir jaučiame pareigos Šj klausimą čia pajudinti. Pe
dagogai, ir ypač pedagogės, turėtų šiuo patogiu momentu koe
dukacijos (bendro bern. ir merg. mokymo), koinstrukcijos (vie
nodos programos, metodų ir mokytojų vyrų mergaičių mokyklo
se) klausimus iškelti ir tinkamai nušviesti spaudoje. Šia pat pro
ga gera būtų paieškoti priemonių, kuriomis galima būtų reali
zuoti individualaus lyčių auklėjimo idealą. Pr. Samulionis š. m. 
„Židinio“ nr. 1 iškėlė mergaičių paruošimo gyvenimui reikalą. P. 
Orintaitė „Naujosios Vaidilutės“ 2 numery pajudino mūsų moky
klos moteriškojo jaunimo kai kurių idealų klaidingumą, kitaip sa
kant, mūsų mokyklos perdidelį romantiškumą, bet tai tik kelios 
smulkios pastabos. Mūsų pedagogai turėtų čia, dar prieš projekto 
Sudarymą, tarti savo žodį.

Barzdų mergaičių mokykla
Šiais metais suėjo lygiai 10 metų, kai Barzduose kun. A. 

Petrausko, Lietuvos Moterų Kultūros Draugijos — mokyklos 
laikytojos, p. Jasaičių paaukojusių mokyklai du margu žemės, 
mokyklos ved. p. K. Šataitės ir k. pastangomis buvo įkurta Ž. 
Amatų - Ruošos mokykla. Tai viena iš tų mokyklų tinklo, ku
rį turi L. Moterų Kultūros Dr-ja.

Priešalkolinės pamokos
Sukako 50 metų nuo įvedimo priešalkolinių pamokų į 

v Jungtinių Amerikos Valst. viešąsias mokyklas. Pirmoji įvedė Ver- 
monto valstybė. Jos pavyzdį greit pasekė kitos valstybės. Tų pa- 
pamokų įvedimui daug pasidarbavo Pasaulinės Moterų organiza
cijos narės.
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Knygos ir Žurnalai
Paul Keller, Čigonėlė; Vertė A. Žagrakalienė. Išleido „sa

kalo“ B-vė, 1933 m. Kaina 1.20, pusi. 95.
Keller’io Čigonėlė — tikrai maloni dovana mūsų skaitytojams. 

Tokiu trumpučiu ir aiškiu psichologiniu vaizdeliu mes seniai be- 
sigėrėjom, kuris primena mums Ed. de Amiči piešimo būdą.

Kelleris žinomas apysakininkas. Jis dažnai mėgsta ir pafan
tazuoti. Bet čia turime gražutį realistinį vaizdelį atmieštą psicho
loginiais pergyvenimais ir pastebėjimais.

Senasis kaimo mokytojas, taip pamilęs savo mažuosius ir 
įpratęs auklėti tas papurusias galvutes, netikėtai tampa globėju ir 
tėvu keletas metų juodukės Čigonėlės. Jos motina tragiškai mirė 
bevaidindama scenoj. Ir čia prasideda mažosios Karjos gyvenimas 
sumaniai laviruojamas mokytojo — auklėtojo meile ir globa. Čia 
mes puikiai pastebim, kiek daug reiškia psichologinis auklėjimas. 
Kokia būtų Karja, jei jos globėjas būtų tik mokytojas — valdi
ninkas! Ar jis mokėtų suprasti tą laisvės netekusios dukros sielą? 
Ar sugebėtų tą persodintą diegelį, visai naujoj atmosferoj, išau
ginti į tokią meilią tvirto charakterio ir krikščioniškai pasiaukojan
čią gėlelę — Katariną?.... Niekados!

Apysakėlėj tiek čigonėlės, tiek kitų veikėjų charakteriai įdo
mūs, nuspalvinti. Skaitydamas jauties tikrai nuklydęs į Karjos tė
viškėlę...

Tiktai kalba tiek sintaksės, tiek gramatikos atžvilgiu taisytina. 
Af. K Ragelė.

v Dr. Jonas Grinius. Putino lyrika. V. D. U. Teolog. — 
Filosof. fakulteto leidinys. Kaunas, 1932 m. 107 p.

Lietuvių literatūroje specialiais klausimais' gilesnių ir plates
nių studijų mažai turime. Si dr. J. Griniaus „Putino lyrika“ pa
didins negausingą mūsų literatūros istoriją. Autorius pasiima 
nagrinėti Putino lyriką, tą jo kūrybos kryptį, kuria jis pradėjo 
literato kelią.

Si dr. Griniaus studija supažindina skaitytojus su Putino ly
rikos turiniu, motyvais, jos forma, eilėraščių tobulumu. Autorius 
vertina Putino lyriką objektyviai, nurodydamas ir gerąsias ir blo
gąsias savybes. Studija gyvai ir nenuobodžiai parašyta, gausiai pa
vyzdžiais pailiustruota. Jauti, kad autoriaus į medžiagą įsigilinta 
ir pergyventa kas yra svarbu kiekvienam moksliniam veika
lui. Autorius savo studiją skiria Putinui pagerbti. P. Gr.

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė 
Redaguoja J. Drungaitė
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Naujos knygos
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Kun. P. Raudavę, Išpažintis ir Komunija. II leid. Kaunas, 
1933 m. Kaina 20 c.

Tėvas Andrius Rudamina S. J. (Biografija), spaudai parengė 
Kun. B. Ahdruška. Šiauliai 1933 m. Kaina 60 c.

Motinos ir Vaiko kalendorius 1933 m. Lietuvos Motinoms 
ir Vaikams Globoti S-gos leid.

Eretas Juozas Dr.,jaunasis Goethe. Kaunas, 1932 m.
Buivydaitė Bronė, Skudučiai. Panevėžys, 1932 m. 120 pusi., 

2,50 lt.
Karolis May, Winnetou. Kelionių romanas. 1 ir II dalys. „Ži

nijos“ b-vės leid. Nr. 46. Kaunas, 1933. I tomas 306 pusi., 11 t. 
299 pusi. Tomo kaina 3,50 lt.

„Židinys*1, literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiš
kojo ^gyvenimo mėnesinis žurnalas, einąs jau devintus metus.

Žurnalas mūsų visuomenei gerai pažįstamas. Tai nėra pi
giųjų dienos nuomonių rinkinys. Jame skaitytoja< randa viso mūsų 
kultūrinio, visuomeninio gyvenimo sintezę. Plačiai ir giliai nagri
nėjami opieji mūsų tautos („Tautinis jaunimo auklėjimas“, „Ati- 
tautinimas ir jo būdai“ ir k.).'kultu ros ir k. klausimai („Kūrybinis 
grožis ir moralinis gėris“, „Louis Pasteur“, „Mūsų rašomosios 
kalbos ugdymas“ ir k.). Sumaniai parenkama beletristika ir poe
zija. Apžvalgoje randame visus svarbiuosius mūsų gyvenimo įvy
kius; joje randa vietos menas, mokslas, pedagoginiai klausimai, 
akademinis ir visuomeninis gyvenimas, politika ir k. Vertinamos 
knygos ir žurnalai. Iliustracjos puikios. Taip maždaug trumpai 
galima Šį žurnalą charakterizuoti. Žurnalas savo prenumerato
riams parūpino priedą „Gimtoji kalba“.

Dabar visi skaito tik didžiausi ir įdo
miausi Lietuvos dienraštį

RYTO“ adresas: Kaunas, Duonelaičio g. 24.

Prenumerata metams —.50 lt., pumečiui — 25 lt, mėn. — 5 lt.
Kaune su p įstatymu į namus per pasiuntinį 

met. — 62 lt., pusei — 31 lt., mėn. —6 lt.
Užsieny (be Vokietijos, Latvijos, Estijos) dvigubai.
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SU KUO SUTAPSI —
TOKIU PATS PATAPSI

sako mūsų priežodis. O su kuo sutaps moks ęi- 
viai—Jūsų vaikai, broliai ar sesers — kokios ir 
iš kur auklėjamosios įtakos jie pasigaus, kurie 
idealai juos vilios ir Žavės?

TUO REIKIA VISIEMS BESIMOKANČIO JAUNI
MO TĖVAMS ir GLOBĖJAMS SU SI R OPINTI.

Visi jie turėtų įsidėmėti, kad svarbiausi jų talkininkai 
čia yra katalikų moksleivių mėnesiniai .žurnalai:

1Y AT p ITI <Sgl vyresniesiems moksleiviams (nuo IV—VIII kl.), ■/ ■ lw j le.džiama jau 23 metai, prenumeratos kai
na met. 6 lt, pusmečiui 3 lt.

2) „ATEITIES SPINDULIAI“ -JSÄ 
(nuo I — IV kl.), leidžiami jau ketvirti metai, prenume
ratos kaina metams 4 lt, pusm. 2 lt. 50 et.

Abiejų žurnalų adresas: Kaunas, Laisvės Al. 3b.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

yra susipratusi ir veikli moteris. To ji gali pasiekti 
skaitydama aktualiausius moter. reikalus nagrinė
jantį moterų įntel. m ė n e s i n į ž u r n a l ą

„Naująją^
S k y rl uj ė „NAMŲ ŽIDINYS“ nagrinėjama svarbūs ir la

biausiai mo’erį lieČią Šeimos klausimai ir k.
„Naujojoj Vaidilutėj“ recenzuojama įvairios naujos knygos, 
talpinama Lietuvos ir užsienio moterų veikimo ir visuomeninio 

gyvenimo žinios.
19 3 3 m e tais metiniai prenumeratoriai gaus priedą

butastf
„Naudosios Vaidilutės“ kaina: met. 1O lt., pusm. 5 lt., moks
leiviams ir studentams met. 5 lt., pusm.31t.atskir.n-risi lt. Užs. dvigubai.

REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS ADRESAS:

Kaunas, Laisvės alėja 3, III kamb. Tel. 26-76.
Adm. dežuruojamos vai. 13 -- 15 kasdien be šventadienių.

Marijonų spaustuvė Marijampolėje. 5 Karo cenzūros leista.

r
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