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’ Krauju patvirtintą, tarp kitų, ir taikos įsakymą — 
šilingi“ —meilės ir teisingumo įsakymą. Kaip šį 

įsakymą žmonija vykdė lig šiol žinome ir pasibaisėdamos minime 
anuos praėjusius, kruvinų žudynių laikus, pasibaisėdamos žiūrime 
į šios dienos karą rytuos, Azijoje, pasibaisėdamos spėjame 
rytdienos karus. Šis klausimas rūpi šiandie visiems žmonijos 
vadams, politikams ir k. Visi norėtumėm šį taikos idealą 
realizuoti. Kristaus prisikėlimo švenčių ir Šv. Metų progą ir 
pažiūrėkime, kaip Šio idealo realizavimas vyksta; kokiais keliais 
prie taikos einama ir kokiais turėtų būti einama, kokio ryšio su 
visu Šituo turi turėti moterys.

Taika visais laikais buvo vienas iš didžiųjų Bažnyčios idealų, 
kuriuo realizavimu rūpinosi ypač paskutiniųjų laikų popiežiai. 
Leonas XIII jau 1893 m. kėlė reikalą šaukti tarptautinę nusigink
lavimo konferenciją. Taiką jis buvo susirūpinęs iki mirties. Savo 
enciklikoje 1894 m. taikos klausimą jis irgi paliečia. Taikai dirbo 
ir Pijus X. O Benediktas XV, karo metu pasiėmęs sunkias 
popiežiaus pareigas, ypatingai susirūpina taika. Jis reikalavo 
tautų sąjungos, nusiginklavimo, tarptautinio teismo, jūrų laisvės 
ir atmetė dorovės dvilypumą, kuri pasireiškia vienaip privatiniame, 
kitaip tautų sugyvenime. Pijus XI paskuti niausi u laiku iškėlė 
šūkį: „Kristaus taika Kristaus karalystėje...“

Ir iŠ tikro, turime Tautų Sąjungą, turėjome, turime ir dar 
turėsime nusiginklavimo konferencijų, tiek ir tiek nepuolimo 
sutarčių, bet ar karo pavojus dėl visų šitų pastangų sumažėjo? 
Deja, nė kiek. Ir klausiame, kodėl taip yra? Kodėl kilniausios 
didžiųjų politikų pastangos sudūžta į vienos kitos tautelės pasi
priešinimą, kodėl šventųjų Bažnyčios tėvų balsas dingsta chaotiil
guose karo šūkiuose, ir net vieną ir tą patį Dievą garbinančios 
tautos pjaunasi, vienai ir tai pačiai Bažnyčiai priklausančios 
žmonijos dalys žudosi? Kaž kokia nematoma jėga kursto žmones 
ir tautas vieną prieš kitą, traukia j mirties bedugnę. Paimkime
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atskirą žmogų — ar jis nori karo, ne. Paimkime šeimą-— ar ji 
nori karo, ne. Kode! jie priversti yra nenorėdami karo, ir beveik 
iš proto kraustydamiesi skerdynių akivaizdoje, žudyti tokius pat 
žmones, kurie irgi nenori karo, nenori skersti.*. Tur būt išviso 
žmonija yra pasirinkusi klaidingą kelią, tur būt išviso yra klaidingi 
žmonijos tarpusavio santykiai? Ekonomisto akimis pažiūrėjus į 
šių dienų gyvenimą, atrodo, kad karą sukelia daugiausia toki ar 
kitokį ekonominiai interesai; teisininkuijatrodo, kad karo priežas
timi yra permažas įvertinimas teisės tarpt plotmėje; socijologas — 
luomų ekonominėje ir moralinėje nelygybėje; psichologas ir 
gamtininkas — aklų instinktų išbujojimu ir tt. Bet klausimas 
dabar, kodėl susidaro, iš kur kyla tos visos aukščiau išvardintos 
ir kitos, čia nesuminėtos karo priežastys? Man rodos, kad nega
lime šiandie žiūrėti į karo priežastis, į jam pagamintas sąlygas, 
kaip į sumą atskirų individų interesų. Čia yra kažkas daugiau. 
Ir tą kažką teisingai bus atspėją kūltūrikai.

Stebėdamos šių dienų kultūros laimėjimus su liūdesiu kons
tatuojame faktą, kad mokslo išradimai, industrijalinė gamyba, 
didele dalimi, net humanitariniai mokslai, yra įkinkyti į karo 
dievų vežimą, kuriuo jie ir važiuoja viską naikindami. Kitaip 
sakant, pastebime, kad šiandie kūrybinė iniciatyva kultūrinio vei
kimo srity pasižymi nedraugingumu pati sau, ir todėl jos pada
riniai, šių dienų civilizacija, pati save žudo. Tai vienšališkurnąs. 
Iš kur jis?

Pirmoji nuodėmė, egoizmo nuodėmė, suardžius! lyčių 
santykių vieningumą, persekioja mus ir ligi šiol. Vyrai kuria 
santvarką, vyrai tvarko ir valdo pasaulį visai užmiršdami ir 
nenorėdami suprasti, kad visose tose srityse ir moteris turi 
dalyvauti. Ir štai rezultate vyksta didžiausios pasaulio katastrofos. 
Jos vyrų kultūros vienšališkumo padarinys. Tuo tarpu moterų 
intensyvus dalyvavimas kultūros kūrime, suteiktų kultūrai visai 
kitą charakterį ir žmonija nueitų visai kitais keliais.

Šia proga pravartu pažiūrėti, kokie yra vyrų ir moterų 
kultūros skirtumai?

Tie patys privalumai, kurie charakterizuoja vyro ir moters 
prigimtį apskritai, charakterizuoja ir jų kūltūrinį veikimą. Vyras 
pasižymįs ekspansyvumu ir linkęs į abstrakciją eina tais keliais 
ir kultūrinį darbą dirbdamas. Ir čia turi būti aišku ir suprantama, 
kodėl vyriško pasaulio kultūrinio veikimo padarinys — šių dienų 
civilizacija pati save pražudo chaotinguose karuose. Iš čia turi 
būti suprantama, kodėl patsai mokslas, daugumoje vyrų sukurtas, 
skęsta hipotezėse ir betiksliu gurne. Tuo tarpu moteris pasižyminti 
intuityvumu, kuris padeda jai be didelio minties vargo suvokti 
tikrąją gyvenimo prasmę, tuo pačiu ir tikslą, eina visai kitais 
keliais. Jos į rimtį ir savistabą linkusi prigimtis, jos j vidų

y
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Nyku

Nyku taip kartais, kai saulė gęsta, 
kai diena miršta ir nakties šmėkla 
snaudžiančius skliautus dangaus

Skaudu, kai laimėj džiaugsmas užgimęs 
turi numirti vienas patsai,

žemėn tur kristi ir dingti tenai.

nukreiptas dėmesys leidžia jai geriau suprasti ir todėl atjausti kitą 
žmogų. Iš čia ir jos kultūrinis veikimas turi savotišką, visai 
nepanašų j vyrų kultūrinį veikimą, charakterį.

Pasekime moters kultūrinį veikimą nuo priešistorinių laikų 
(sk. „Nauj. Vaid.“ 1925 m. 3 sąs. str. „Moteris ir kultūros 
pažanga priešistorijos laikais“) ir įsitikinsime. Kultūros istorikai 
mums tvirtina, kad visa šių dienų sėslaus gyvenimo civilizacija 
savo pradžią gavo iš moters kultūrinio veikimo. Ji buvo pirmoji 
statytoja, pirmasis artojas, daržininkė, indų lipintojo, audėja, 
siuvėja, pirmoji malūnininkė ir t.t. Tiesa, visi šitie dalykai nė iš 
tolo neprimena dabar’ anų priešistorinės moters pirmųjų bandymų, 
bet tas nereiškia, kad galima užginčyti kartą įvykusį faktą. Kuriuo 
keliu eina šiandie moterų kultūrinis veikimas? Aišku, tuo pačiu 
taikos keliu. Jis koreguoja ir bando atversti vyrų vienašališką 
kultūros kryptį.

Technikoje vis didėjantis moterų technikių skaičius šito 
mokslo laimėjimus pritaiko namų ūkio reikalams idividualizuo- 
damas juos pagal specifinę moters, namų ūkio darbininkės, pri- 

ir apsaugojimui. Tuo tarpu vyriškąją kryptimi vedamas‘tas pats 
mokslas didele dalimi tarnauja karui, kur vedamoji mintis yra 
begalo egoistinė: aš turiu būti apsaugotas, o tas kitas tegu žūva. 
Moteris tuo tarpu ir kare tesugebėjo atlikti tik gailestingosios 
sesers pareigas.

Jurisdikcijoje moteris'individualizuoja pačią teisę, įstatymus 
ne pagal proto nustatytas nusikaltimų kategorijas, o pagal tai, 
kam tie įstatymai taikomi, pagal Žmogų. Tą ryškiai parodo mo
terų iniciatyvos dėka atsiradę jaunimo teismai, nepilnamečių 
bausmės pakeitimas auklėjimu ir p.
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Socialinėje srity pradėjusi veikti moteris suranda savo dar
bui visai naujus kelius. Štai, vyrų sukurta santvarka ištvirkau
jančią moterį pažymi gėdos ženklu — išduoda jai bilietą (tam 
tikrą)išskiria, išmeta iš visuomenės ir palieka gatvėje kaip 
kokį daiktą skurde ir nuodėmėje. Moteris pamačiusi tokią vargšę 
pakelia ją, duoda darbo, sušildo savo meile ir liepia gyventi 
padoriai — grąžina nelaimingąją gyvenimui (plačiau skaityk „Nau
josios Vaidilutės“ 1932 m. 9 ir 10 nr. str. „Josephina Butler“). 
Arba vėl charakteringas vyrų sukurtos tvarkos reiškinys — nubausti 
mergaitę už gemalo žudymą įstatymai yra, ir gerai, kad jie yra, 
bet jie tepaliečia tik vieną šio reikalo pusę ir tai negatyvinėmis 
priemonėmis, o kur kita? Ar daugelyje kraštų rasime nuostatus, 
kuriais pasirūpinta nelegaliai gimusio išlaikymu suieškant antrąjį 
šio nesusipratimo kaltininką ar parūpinant kitų kokių pramitimo 
priemonių? Pas mus, Lietuvoje, šis reikalas berods dar visiškoje 
betvarkėje — teismo keliu ieškoti ir iškelti aikštėn kaltininką, yra 
labai nepatogu, o kartais ir visai negalima. Šį socialinės santvar
kos netikslumą moterys rado priemonių pataisyti. Tą atlieka 
socialinė motinos ir vaiko globa, kuri charakteringa yra pozity
vinėmis gelbėjimo priemonėmis, kurios reikalingos netik nelega
liais atsitikimais, bet dar daugiau legalėse šeimose.

Ši nors labai trumpa ir labai netiksli schematinė apžvalga 
turėtų mus vistik įtikinti, kad moters kultūrinis darbas turi visai 
kitokius kelius negu vyrų. Šios mintys parodo, kokią prasmę 
turi moterų darbai, ir koks jų tikslingumas. Moterų kultūrinis 
veikimas tiesia pagrindus taikai, nes patraukia žmonijos kūrybi
nes galias, įkinko jas tarnauti ne chaotingiems destruktyviniems 
gaivalams, ne beprasmėms abstrakcijoms, teorijoms ir hipotezėms, 
o gyvybės ir tvarkos palaikymui, meilei. Vyriškoji kultūra kelia 
ir neša žmogų prie tolimų nepasiekiamų idealų, atplėšia jį nuo 
žemės, nuo realybės ir paklaidina idėjų miške, aukštybėse; mo
teriškoji kultūra nutraukia idėją žemėn, įdeda ją j žmogaus širdį, 
paskleidžia ją visuomenėje. Tas taip visai aišku.

Todėl realizuoti kokią nors idėją be moters pagalbos, neįma
noma. Neįmanoma be jos pagalbos realizuoti ir taikos idėja. Didieji 
taikos propagatoriai turėtų tą ypač atsiminti, kad bergždžios bus visos 
pastangos realizuoti gražiausias taikos teorijas, kol pasaulio kul
tūrinė tvanki atmosfera nebus atmiešta kitokioms galiomis, kurių 
savininkė yra moteris. Tik vyro ir moters kultūrinio darbo lygs
vara nuties prigimtąjį pagrindą iš religijos ateinančiai taikos idėjai.

Meskime visus antifeministiškus nusistatymus ir abejojimus 
dėl moters reikšmės gyvenime. Palikime ir išsižadėkime baimių 
dėl moters nutolimo nuo šeimos, dėl jos suvyriškėjimo. Moters 
dalyvavimas kultūroje yra būtinas, o dalyvauti kultūroje, reiškia 
atsistoti gyvenime greta (ne vietoj) vyro. Šis būtinumas ypač
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Em. Petrauskaitė

Švelni ranka nebuvo ištiesta jį paglostyti, kada jis atėjo į pa
saulį. Pirmųjų šalnų naktis jį priglaudė šaltame glėbyje. Pasau
lyje šalta ir nejauku. Tačiau gaji gyvybės liepsna dar žibėjo, 
kada jo sustingusį kūną kietos policininko rankos parnešė į men
kai Šiltesnę policijos kamerą.

Gyvenimas ne graži džiaugsminga pasaka, bet griežtas bū
tinybės žodis.

“ J Ui ■ Hufi'^į. «Mm» «UM

Pro aukštos tvoros plyšį iŠ prieglaudos kiemo jis žiūrėjo į 
gatvę. Žmonės kažkur skuba, einą. Jų veidai rimti, rūpestingi, 
šalti — kur jie visi taip skuba? Jie baisūs jam ...

Vaikų. Kiek daug vaikų. Jie juokiasi, žaidžia, laksto... 
Štai vienas toks riebiulis, kaip ančiukas svyruoja, apvirto, verkia. 
Pribėga graži ponia, pakelia, bučiuoja. Vaikas nutyla. Ir vėl 
laksto — „Mama, mama!“ Kodėl jis ją vadina mama? Kodėl 
ponia jį bučiuoja? — mąsto vaikas. Ką reiškia tai? Kodėl jo 
niekas niekados taip neglosto?

Jis matė gražius, bokštuotus rūmus, o ant jų kryžius — 
prikaltas žmogus, galva nusvyrusi, veide didelis skausmas. Žmo
nės eina į tuos gražiuosius rūmus, klaupia prieš kryžių ...

Ir jis ėjo paskui žmones. Ir jis puolė ant kelių ir ilgai 
žiūrėjo į kryžių. Jam ir šiurpu ir gera, lengva buvo.

Bet draugai pamatę juokėsi iš jo, stumdė jį, mėtė jį akme
nimis. Prižiūrėtojas uždraudė jam ten vaikščioti — „nereikalin
ga... negalima...“ Jis, pratęs daryti tik tai kas leidžiama, buvo 
paklusnus, kantrus ir geras, ir neklūpojo daugiau, nežiūrėjo į 
kryžių. Tik kodėl gyventi taip tuščia, taip nejauku paliko ... 

*
Metai slinko. Jis augo ir dirbo. Prižiūrėtojas nuolat kar

ojo — „Nori gyventi, reikia dirbti. Darbas gyvenimo pareiga.

išeina aikštėn svarstant visuotinęs taikos klausimą, ką ir matėme 
aukščiau išdėstytas mintis beskaitydamos.

Nereikia todėl ir įrodinėti, kokią reikšmę taikai turi moterų 
judėjimas, be kurio pilnas moterų dalyvavimas kultūroje neįma
nomas. Tą ypač turėtų suprasti pačios moterys.

7



150

jo gyvenimas. Kaip gera ir malonu gyventi, 

rado savo skurdą namelį

■. Jis užmušė ją...

Darbe džiaugsmas, darbe laimė“. Jis mylėjo darbą ir dirbo sau 
nieko nereikalaudamas, visa kitiems atiduodamas.

Kodėl tik ji viena jį taip maloniai pakalbina, jam šypso, 
jam tokia gera? Jis myli ją už visą pasaulį labiau. Jis dirba 
dėl jos. 
Kaip lengva dirbti!

Bet kartą grįžęs iš fabriko jis 
tuščią.

Ji išėjo su kitu, ji kitą bučiavo.

Kalėjimo šaltos akmeninės sienos, ir vėl tiktai šiurkštūs 
žodžiai. Senatvė slegia pečius. Darbas lieja prakaitą. Nėra 
karn gyventi, nėra ko mylėti. Jis niekam nereikalingas. Grei
čiau tenai, kur saulė nebešviečia ir neerziną gyvenimo sugadintą 
akių. Gyvenimas nustojo prasmės. Kodėl jis čia atėjo į šį pa
saulį? — Jis nusižudė.

Jį mylėjo kalėjimo sargai ir braukė ašaras. Traukydami 
pečiais jie tarp savęs kalbėjo: 
buvo. Kodėl jis čia atėjo?“

„Kodėl jis čia atėjo“ — 
prie jų kojų išdygo naujas kapas.

7" „Kodėl jis čia atėjo?...“

„Toks beprasmis gyvenimas jo 

nustebusios šlamėjo eglės, kada

A. Vilutytė
Liepų vakaras

Rymojau, prarymojau baltas rankas sudėjus, 
Žiūrėjau, pražiūrėjau tolyn akis įsmeigus — 
Už aukštų kalnų pulkai paukščių skraido, 
Už tolimųjų šilko medžiai žydi.

Balti ėriukai iš upelio gėrė,
Išgėrė versmę visą, išgėrė skaidrią, tyrą.
Juoda skara ant prietemą užkrito, 
Pakvipo vakaras kodylu.

Pakvipo vakaras.
Nuo žalių rūtų lipnus kvapas pūtė, 
O senos liepos nektarą gėrė saldų, 
Lygiose pievos kvepėjo šienapiūtė.

Ir ėjo saulė, skaisti, graži ėjo, 
Ir vasarą žaliais šilkais susijuosus. 
Balti žolynai didžiuoju vieškeliu nuėjo. 
Nuėjo liepų meilė per laukus plačiuosius.
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ilgesys
Iš romano „Varpai“1)

f ' • '' ■ » ' r ' . .

Keliu ėjo aklasis Jane ir jo anūkas Matti, kuris jį vedė.
Prie miško pakraščio Matti atsigręžė paskutini kartą ir per

žvelgė Didžiosios Hietos trobesius, kurie su savo bokšteliais šil
dės saulės spinduliuose. Jo akys nuklydo ir į platųjį lauką, virš 
kurio trililiavo vėversėliai, nė nesirūpindami, ką daro žmonės, 
ar jie vestuves kelia, ar palikę besilinksminančius vestuvininkus, 
kaip aklasis griežikas Jane ir Matti, iškeliauja.

Vėjas papūtė nuo rugių lauko ir aklasis pajuto želmenų vi
bravimą, atsimušantį į akių tuščias duobes. Pajuto ir rasotai švie
žų orą įtraukiamą į nosį, ir vėversio dainą, ausies būgnelį virpi
nančią. Visa, ką pakeliui sutikdavo, vėjas perduodavo jam zirzian
čiu bangavimu, ir tvorą, ir griovį, ir sausą žolę. Dabar juos suti
ko kitas tonas, iškilmingas, rimtas, kaip tamsuma... miško šla
mėjimas. Paukštelių čiulbėjimas švitėjo iš jo niūrumos, kaip 
žvaigždės iš tamsaus rudens dangaus. Atsiminimas dangaus ir 
žvaigždžių, artumas ūžiančio miško ir visų kvapų, kurie veržėsi į 
Janę, pažadino ilgesį pamatyt spalvas ir ėmė jam skaudėti galvą.

Jeigu jis to visko niekada nebūtų matęs, tai nė ilgesio ne
justų. Bet nebūti gimusiam aklu ir paskum apakti, tai dar karčiau.

— Kur mes einame? -— paklausė berniukas.
— J priekį, — atsakė Latinų Jane.
Faktinai jis niekad nežinojo, kur jį ilgesys traukė. Jis tik 

juto, kad neturi gaišti ir turi keliauti... Berniukui paklausus prieš 
aklojo akis atsistojo seniai matytas vaizdas. Aukšta kalva, jos 
papėdę skauluoja ežero vanduo. Nuo kalvos matėsi bažnyčia ir 
sodžius, ir girdėjosi bažnyčios varpų skambėjimas. Niekur nebu
vo taip švariai skambančių varpų. Kada ramų rytmetį parapijos 
laivas artindavosi, atvykstantieji matydavo bokštą, ištysusį dan
gaus mėlynėje, o taip pat ir ežero vandenyse ir varpų skambėji
mas pirma kildavo aukštyn, o paskum į vandenį. Tuokart jo tė
vas buvo zakristijonu ir pasakodavo mažiems vaikams, jog var-

• • . t • '

U Padariau ištrauką iŠ Maila Talvios, — Skandinavų žymios rašyto
jos, ilgai buvojusios Lietuvoje ir ją mylėjusios, turėjusios reikalų su musų 
Kudirka, ir kituos veikaluos net iš musų gyvenimo šį tą paėmusius, — ro
mano ,Varpai*. Ištrauką padariau ne ištisai, bet tarpus išleisdama. 
Didžioji antraštė musų pridėta. Red.
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pų garsas pirmiausia kyla dangun, kad ten paimtų paguodos ir 
tada grįžta j žemės gilumą, j pragarą, kur kiekvieną sekmadienio 
rytmetį perduoda ją sieloms, kaip suraminimą. Jis taip pat steng
davos išaiškinti vaikams, jog tada, kai mirusiam skambinama, 
vėlė sėdanti ant didžiojo varpo ir kylanti į dangų ar žemės gilu- 
mon nugrimzdanti...

Latinų Jane, prisiminęs tėvą ir bažnyčios varpus, norėjo 
juoktis ir verkti.

Bažnyčios varpai, tiesą pasakius, yra jautrūs. Juos viskas 
veikia, juos viskas virpina. Jie žmonių sielą pakelia ir juos j že
mes palydi. Nemalonu be bažnyčios varpų,

— Jeigu aš būčiau karalius, pastatyčiau daug daug bažny
čių šioj šaly ir kiekvieną bokštą aprūpinčiau varpais... Tiek daug 
pastatyčiau bokštų, kadnesi rastų nė vieno žmogaus, kuris nega
lėtų kasdien girdėti skambančių varpų. Žmogus žemėje yra dul
kelė, bet varpo skambėjimas neša jį aukštyn, kaip saulės spin
dulėlis dulkeles.

Latinų Jane balsu galvojo, kaip kad jis buvo įpratęs ilgose 
kelionėse. Berniuko šitas nebestebino ir jis dažnai net dėmesio 
j tai neatkreipdavo.

— Bažnyčios varpas mane pajudina, ir liepia eiti. Jis yra 
mano skatintojų.

Ir senelis pasakojo apie varpinę, kuri ežere atsispindėjusi, 
ir apie krantą, prie kurio priplaukdavo bažnytinis laivas, ir baž
nyčios trobeles, kurios viena eile stovėjo išilgai kranto. Ten bu
vo Larijaus kiemas. Ievoms ir šermukšniams žydint, trobesių 
daug nesimatydavo. Latinų Šeima gyveno Larijaus žemėje.

Tyliai kasėsi mišku aklasis su berniuku. Vaikas puse žings
nio ėjo priešais, o aklasis sekė. Jo kairė ranka ilsėjosi vaiko 
rankoje, o dešinioji gi su lazda tyrinėjo kelią. Ramus nūnai 
žingsniavo ir berniukas. Nė ištrukti nebebandė. Jis susimąstė. 
Taip pat ir aklasis1 galvojo. Vienas fantazavo apie kalbėtus daly
kus, apie instrumentą, kuris radosi Palajervyje ir po kurį siaus
damos rankos skambino. Antrojo mintys stengėsi ištirti, kas da
rosi su žmogaus ilgesiu. Jis, kaip kokia banga, atplaukia pagau
na žmogų ir nusineša. Su nujautimu yra taip neramu, neramu 
žmogui, o paskui sužino, kad kas nors kur atsitiko, ar gaisras, 
ar koks brangus asmuo mirė ar kas panašaus. Šitai jis vadina 
neramumu. O sekretorius, tas girtuoklis, tai vadina ilgesiu ir 
troškimu. Tai tas pats dalykas. Ir sekretorius nebuvo patenkin
tas. Jis ilgėjosi žmonos ir vaikų, bet ir iš jų nevisada susilauki 
džiaugsmo. Su jais, žinoma, yra kaip su Šieno kupstu, apie kurį 
galvoji, kad jis gardus, bet kai numalšini alkį, tai pradžioje jau-
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ti tik stambus, o kai daug gauni, tada jau jie pasidaro kartūs, 
kaip pelynai. Ir prieš aklas akis atsistojo paveikslas, kuris jam 
buvo visų gražiausias, net ir danguje gal tokio gražaus nėra: 
bažnyčios trobelės smėlėtame ežero šlaito krante, kurio vandeny
je atsimušė varpinė, kapinių tvora ir medžiai. Varpų skambėji
mas šį visų gražiausią reginį apvainikavo. Jis veržėsi į tą vietą, 
viską pametęs keliavo j ten, iš kur sklido jų balsas. Ryškiau, 
kaip bet kuri reginti akis jis matė šį paveikslą. Ir varpų skam
bėjimą jis girdėjo, iškilmingai rimtai, lyg kapo giluma iškiltų ir 
plauktų aukštyn, kaip kad lekia kartais Žmogaus mintys. Nors 
jis taip aiškiai tai matė ir girdėjo, vistiek veržėsi ton vieton, 
skubėjo, nors žinojo savo tuščiomis akių duobėmis to stebuklin
go vaizdo nebepamatysiąs.

* * *

Kada po dviejų savaičių aklasis ir vaikas baigė pasiekti sa
vo tikslą — Palajervio bažnytkaimį — Matti žinojo, kad jis tu
rįs būti kunigu. Senelis prižadėjo jį pristatyti baronui, kad šis 
padėtų jam išeiti mokslus. Taip pat sužinojo Matti, jog jo sene
lė buvo kilusi ne iš menkos dubos. Ten buvo didelės šventės 
švenčiamos ir daug svečių atvykdavo. Be to, jis žinojo, kad il
gesys žmones stumiąs į priekį. Jeigu nuoširdžiai ilgies, pasidarai 
išsiilgstamo dalyviu. Išsiilgimas esąs nematoma medžiaga iš ku
rios viskas išeina. Iš ilgesio Viešpats Dievas dangų ir žemę su
kūręs. Išsiilgimas tai nėra kas nors tuščia, aiškiai jį jauti savo 
krutinėję. Dažnai rusena jis, kaip degantis skaudulys, dažnai jis 
yra nuostabiai gražus, vasariškas gėlių laukas. Taip pat pasakojo 
senelis ir apie savo nujautimą, kuris jam liepiąs tą ar kitą vietą 
aplankyti. Ir prieš šią kelionę, vestuvių įkarštyje, jis pajutęs tokį 
raginimą ir turėjęs viską mesti, net uždirbtą rugių bačką, ir iške
liauti į Palajervį. Ten turėjo kas nors įvykti. Taip pat Matti suži
nojo, kad po senelio mirties jis paveizėsiąs jo smuiką. Jis pats 
jį padirbęs ir jis esąs geriausias visam pasauly. Dar vaiku būda
mas jis jau padaręs vieną smuiką, bet tai buvęs vaikiškas darbas. 
Ir jis jį sudaužęs dėl to, kad stygos gerai neskambėjusios. Turė
jęs ir pirktą smuiką, bet tokie niekam tikę. Daug smuikų jis pa
daręs, kol šis išėjęs. Ir šiuo jis griežė. Kiti? Taip, jis juos visus 
sudaužęs. Ir čia kaip tik buvęs darbo išsiilgimas, kad smuikai 
nepakankamai gerai skambėję. Ir kad esą kas gi kitas galįs žmo
gaus sielą į dangų nunešti, kaip ne bažnyčios varpai? Bažnyčios 
varpo skambėjimas aukščiau iškyląs, kaip koks nors paukštis ga
li lėkti, toli už debesų. Žmogaus išsiilgimas sukūrė bažnyčios 
Varpus. Joks žmogaus darbas nėra taip gerai pavykęs, kaip baž
nyčios varpai. Pati jiems reikalinga medžiaga iškelta iš pelkių, 
iš kalnų arba iš kur kitur, ir ugnyje išgryninta. Todėl jų bal-
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A. Maceina

Mysterium mag nu m
(Vyras ir moteris)

Meilės ilgesio priežastis, kaip mdtėme, yra sielos pasijuti
mas nepilna, dar lyg nepabaigta tverti. Meilės džiaugsmas todėl 
bus priešingas pasijutimas. Vyras ar moteris, suradęs savo il
gesio objektą, atidaro savo sielą vienas duoti, kitas priimti; tarp 
j ų pradeda tekėti dvasinės gyvybės srovė, atsiranda įtampa tarp 
dviejų polių. Vyriškumas esti papildomas moteriškaisiais pradais, 
moteriškumas—vyriškaisiais. Žmogiškoji Idėja tampa kiekvie
name realizuota jau pilnai (kiek tai galima prigimtuoju būdu), 
kiekvienas iš jų pasijunta atbaigtas, pilnas, visas, nes surado tai, 
ko trūko: antrąjį žmogiškosios Idėjos polių. Čia tad yra meilės 
džiaugsmo priežastis. Čia glūdi toji ramybė, tas nesiblaškymas, 
kurio nežinojo ilgesys, tas tylus brendimas didžių dalykų. Meilės 
tad džiaugsmas yra savęs atbaigimo jautimas. Tai buities pil- 

sąs toks tyras, kaip iš paties Dievo burnos. Tu privalai tik įsi
klausyti į bažnyčios varpų skambėjimą, ir jis sutrins tavyje nuo
dėmingas mintis, senąjį Adomą. Jis suformuos tavyje naują žmo
gų kuris ves gyvenimą visoje amžinybėje prieš Dievą šventume, 
tyrume ir aiškume.

Visa tai mažasis Matti išgirdo, kada jie medžio paunksnėje 
ar ant ežero kranto ilsėdavos.

* * *
Išvargusiais žingsniais jie ėjo į priekį. Aklojo širdis smar

kiai plakė, juk jau taip arti buvo Palajervis. Žmonės skubėjo pro 
juos bažnyčion. Tą pačią akimirką varpų »skambėjimas perskro
dė orą. Pradžioje negarsiai ir lengvai, kaip vandens lašeliai iš 
dangaus mėlynės, po to sklido linksmi ir skambūs garsai Pala- 
jervio bažnyčios varpų.

Senasis Jane parpuolė ant kelių ir valandėlę pakėlė akis 
į aukštybes, lazda išpuolė iš jo rankų. Po to parvirto ant šono ir 
daugiau nebesikėlė. Berniukas pradėjo verkti...

Sulietuvino A. Č-tė
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nybės (reliatyvios, žinoma) išraiška. Ne pasiturėjimas priešingos 
lyties kūnu1) atbaigia žmogų ir suteikia jam bent reliatyvią bui
ties pilnybę, bet pasiturėjimas priešingojo dvasios poliaus ele
mentais. Vyras džiaugiasi dėl to, kad jo sieloje gyvena amžina
sis moteriškumas, kurį jis gali apvaisinti ir priimti iš jo jam ge
ndančias vertybes. Moteris džiaugiasi dėl to, kad josios sieloje 
gyvena amžinasis vyriškumas, duodąs jai gyvybės, pripildąs tąją 
motinų karalystę, kurioje bręsta visi didieji pasaulio žygiai. Dėl 
kūnų atsiskyrimų meilės džiaugsmas nė kiek nemažėja. Priešin
gai, jis darosi dar skaidresnis, nes nedrumsčiamas chaotiško gy
vybės blaškymosi. Taigi dabar jau galime meilės džiaugsmo esmę 
išreikšti vienu saki n iu: meilės džiaugsmas yra pasėka pasiturė- 
jimo priešingojo poliaus elementais, kurie suteikia bent reliatyvią 
buities pilnybę. Visur pabrėžiame, kad tai yra tik reliatyvi bui
ties pilnybė, nes tuoj pamatysime, kad prigimtoji meilė yra tik 
pagrindas absoliutinei pilnybei. Prigimtoji meilė turi būti, at
baigta, kaip ir kiekviena kita prigimtosios tikrovės sritis.

Meilės ilgesys yra įvadas j meilę. Meilės džiaugsmas yra 
meilės išdava. Bet nei vienas nei kitas nėra meilė. Vis dėlto 
šitas įvadas ir šitoji išdava yra labai ankštai su meile surišti ir 
kaip tik dėl šito susirišimo jie mums padės įžvelgti ir į pačios 
meilės esmę. Ilgesys verčia ieškoti priešingojo poliaus. Džiaugs- 
mas pranešė, kad jis jau rastas. Ilgesys yra troškimas papildyti 
savo sielą priešingosios lyties pradais. Džiaugsmas yra šito pa
pildymo pasėka. Kur tad yra meilė? Meilė stovi viduryje tarp 
ilgesio ir džiaugsmo. Jeigu ilgesys yra ieškojimas, o džiaugsmas 
radimo pasėka, tai meilė yra pats radimas ir pasiturėjimas ra
diniu. jeigu ilgesys yra troškimas save papildyti, o džiaugsmas 
šito papildymo pasėka, tai meilė yra pats pasipildymas, pats 
keitimasis trokštamais priešingais pradais. Jeigu galop ilgesys 
yra noras realizuoti savyje pilnutiniu būdu žmogiškąją Idėją, 
o džiaugsmas šito realizavimo pasėka, tai meilė yra pats šitas 
realizavimas, pats apgyvendinimas priešingojo poliaus savyje. 
Mylėti reiškia gyventi kitame ir kartu kitą apgyvendinti savyje, 
Todėl VI. Solovjovas yra puikiai pasakęs, kad „meilė yra išvi
dinis neišskiriamumas ir vienybė dviejų gyvenimų“2). Išvidinė 
dviejų sielų vienybė yra esminis meilės elementas. Kur šitos

t) Pasiturėjimas ir pasipildymas hunu tikra prasme net nėra galimas. 
Todėl J. Mausbachas klysta sakydamas, kad „pagal kūniškąją pusę, pagal 
savo lytinį skirtingumą vyras ir moteris yra reikalingi papildymo, tai žmo
nijos pusės“. („Die Stellung der Frau im Menschheitsleben“ 28 p.).’ Tuo 
tarpu yra visai priešingai. Juk ką moters kūnas gali duoti vyro kūnui arba 
vyro kūnas — moters kūnui? Koks čia gali būti pasipildymas? „Ką turi 
mergaitė, ko aš neturėčiau?“ — pasakė Winckelmanas. Pasipildymas yra 
ir ateina iš dvasios.

2) „Die geistigen Grundlagen des Lebens“, 13p.
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vienybės nėra, ten ir apie meilę negali būt kalbos. Ten gali būt 
tik „mylėjimasis“ senoviška prasme. Ir tai savaime suprantama. 
Juk jau pats meilės ilgesys parodo, kad jis trokšta vienybės, kad 
jis trokšta, jog priešingojo poliaus pradai ateitų ir apsigyventų 
sieloje. Tai nėra apsigyvenimas kambaryj arba bute, bet tai yra 
susijungimas neišskiriamon vienybėn vyriškumo ir moteriškumo, 
tuo būdu pilnai realizuojant žmogiškąją Idėją. Tai yra dviejų 
buities polių vienybė. Dabar mes suprasime, kad jeigu šitie po
liai susivienijo tikrai ir iš vidaus, tai jie ne taip lengvai išsiskiria. 
Štai dėl ko aukščiau ir buvo pasakyta, jog vargu ar meilė buvo 
ten, kur josios objektai buvo keičiami, kas antri ar treti metai. 
Pati tikroji, pati gilioji meilė yra amžina, nes josios pagrin
das ir josios objektas — priešingojo poliariškumo siela yra taip 
pat amžina. Žinoma, tos visos „meilelės“, kurios savo akstinų 
turi ne poliariškumo ilgesį, vadinasi, ne tą buities pilnatvės troš
kimą, bet gražias akis ar dailią figūrą, jos nėra ir negali būti 
amžinos, nes šio pasaulio pavidalai keičiasi kaip susidėvėję dra
bužiai. Bet ką į meilę vedė buities pilnybės ilgesys, kas juto 
savo sielą lyg neatbaigtą ir kas suradęs ir apgyvendinęs vyriš
kumo ar moteriškumo pradus pasijuto bent reliatyviai pilnuti
nis,—to meilė bus amžina. Filmoje „Indijos sūnus“ senis rama 
sako savo globojamam kunigaikščiui: „Meilė yra didi ir amžina, 
kaip Dievas“. Bęt ji darosi tokia tik tada, kai eina iš dvasios 
ir į dvasią, kai yra dviejų žmogiškosios Idėjos polių vienybė, 
nes per tai ji galop pasiekia ir patį Dievą. „Meilė, — sako J. 
G. Fichte, — kuri yra tikra meilė, o ne tiktai praeinantis geidu
lingumas, niekados neprisikabina prie nykstančių dalykų (254 p), 
bet atbunda, užsidega ir remiasi tik amžinaisiais“1). Sakoma, 
nekurstoma meilė gesta. Tai tiesa. Jeigu poliai nustoja teikę 
vienas kitam dvasios gyvybės, jeigu įtampa tarp jų pamažu dėl 
to silpsta, aišku, ir vienybė silpnėja, ir meilė gesta. Bet šitas 
kurstymas jokiu būdu nereikia suprasti kūniška prasme. Tiesa, 
žmogus nėra gryna dvasia, bet dvasia kūne, todėl dvasinis susi
rišimas išeina ir privalo išeiti aikštėn ir kūno ženklais. Bet tai 
nėra meilės esmė. Ne šitie ženklai žadina dvasinį keitimąsi, bet 
dvasinis keitimasis pažadina šituos ženklus. Ne dėl to jaunikai
tis skina mergaitei baltųjų rožių, kad jis mylėtų, bet dėl to, kad 
jis jau myli. Rožių dovana yra tik išviršinė apraiška tos dvasi
nės dovanos ir tos dvasinės vienybės. Vadinasi, meilė 
yra išvidinis ir pastovus priešingųjų dvasios polių susijungimas. 
Vyras myli, tai reiškia: moteriškumas, atėjęs iš konkrečios mo
ters, gyvena jo sieloje. Moteris myli, tai reiškia: vyriškumas, 
atėjęs iš konkretaus vyro, gyvena josios sieloje. Mylėti ir būti

„Reden an die deutsche Nation“ 254—255 p. Berlin, 1808.
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mylimam reiškia: apgyvendinti kitą savo sieloje ir pačiam apsi
gyventi kitame. Mylėti ir nebūti mylimam reiškia: apgyvendinti 
kitą savyje ir rasti užrakintą kito sielą, nepriimančią pasisiūliusio 
gyventojo. Tai kančia. Būti mylimam ir nemylėti reiškia: leisti 
save apgyvendinti kitame, o Šiam užtverti kelią į savąją sielą. 
Tai nuožmumas.

Benagrinėdami meilę, suradome joje, tris elementus: meilės 
ilgesį, pačią meilę ir meilės džiaugsmą. Meilės ilgesį galime lai
kyti nusiteikimu meilei. Kiekvienas žmogus yra nusiteikęs mei
lei, nes kiekvienas nėra pilnutinis be priešingojo poliaus pradų. 
Pačią meilę reikia laikyti meilės veiksmu, nes ji yra ne kas kita, 
kaip tas nuolatinis teikimas ir priėmimas, dvasinis apvaisinimas 
ir dvasinis gimdymas, žodžiu, toji nuolatinė dvasinė srovė, te
kanti tarp dviejų polių. Meiles džiaugsmas tada tenka vadinti 
meilės išdava, kadangi jis kyla iš tos srovės, iš to jautimo, kad 
viena siela yra gaivinama kitos, vienas polius papildomas kito. 
Be abejo, kaip kitur, taip ir čia, svarbiausias yra meilės veiks
mas, nes į jį veda meilės nusiteikimas ir iš jo kyla meilės iš
dava arba džiaugsmas. Bet šiuo tarpu mums labiau rūpi šitoji 
išdava. Mat, išdavos tobulumas parodo ir pačio veiksmo tobu
lumą. Todėl norėdami atspėti pačios meilės pobūdį, mes visų 
pirma turime įžiūrėti josios išdavos pobūdį. Meilės džiaugsmas, 
kaip matėme, yra ne kas kita, kaip jautimas savyje tam tikro at
baigimo, tam tikros buities pilnybės. Meilės džiaugsmas yra tam 
tikra laimė. Juk laimė ir yra patenkinimas giliausių prigimties 
troškimų. Šitą patenkinimą ir apreiškia meilės džiaugsmas arba 
meilės laimė. Kad meilė suteikia žmogui tam tikrą jo troškimų 
patenkinimą, tai nereikia nė aiškinti. Bet kaip yra įvairūs pa
tenkinimo laipsniai, taip yra įvairūs ir laimės laipsniai. Meilės 
laimė yra labai didelė laimė, bet ji nėra absoliutinė. Meilės tei
kiamas patenkinimas neįsiskverbia ligi pačių prigimties šaknų. 
Blogio paliesta prigimtoji žemė yra per däug sudžiūvusi, kad 
gaivinantis meilės lietus galėtų ją persunkti, ligi pat gelmių. Mei
lės teikiama laimė nepatenkina žmogaus tiek, kad jis iš tikro pa
sijustų visiškai atbaigtas, tobulai pilnutinis, jau nieko netrokštas 
ir neieškąs. Gyvenimas per daug aiškiai kalba, kad taip nėra, 
kad net ir laimingiausioje meilėje žmogus nesijaučia tobulai lai
mingas. Vadinasi, meilės išdava nėra visiškai tobula. Šitas ne
paneigiamas faktas mus verčia padaryti taip pat neužginčijamą 
švadą, kad nė pati meilė nėra tobula. Vadinasi, tasai dviejų 

žmogiškosios Idėjos polių susivienijimas, tasai vyriškumo ir mo
nteri šku m o pasipildymas, tasai keitimasis dvasine gyvybe, kiek jis 

vra išsiplėtojęs pačios žmogaus prigimties veikimu, nėra tobulas, 
nėra dar atbaigtas. Tiesa, meilės ilgesys ištraukia žmogų iš to 
egoistiško atsiskyrimo, į kurį jis buvo pastūmėtas pirmosios po-
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ros puolimų, bet dar netobulai, dar ne visiškai. Meilė atnaujina 
pirmykščius lyčių santykius, bet taip pat netobulai, nes nepajėgia 
jvykdyti tobulos vienybės tarp vieno ir kito poliaus. Nepaisant 
net nė karščiausios meilės, ir viename ir kitame iš meilės da
lyvių dar lieka didelis egoizmo kiekis, dar yra gyvas didelis lin
kimas vėl viską išardyti ir klajoti vienumoje. Čia mes niekur 
neminime religinio meilės pašventimo, nes kalbame apie prigim
tąją meilę, apie meilę, kuri yra tik žmogaus dvasios padaras. 
Ir ji yra kilni, ir ji yra didi, bet ji yra dar netobula. Prigim
toji meilė anaiptol nėra geidulingumas. Visatai, ką ligi šiol 
esame pasakę apie meilę, išvedėme iš žmogaus prigimties, iš 
žmogaus dvasios. Šitoji tad prigimtoji meilė yra Rojaus liekana. 
Ji padaro, kad lytys nesusinaikina ligi galo ir nežūsta savo išsi
skyrime. Ji jas suveda vienybėn, ji stengiasi atstatyti Rojaus san
tykius tarp vyro ir moters. Bet ji nepajėgia. Ji nepajėgia šitos 
vienybės ne tik išplėsti ligi universalumo, bet net jos tobulai re
alizuoti vyro ir moters sielų gyvenime. Besimylintieji daugiau 
ar mažiau pralaužia egoizmo lukštą vienas kitam, Iš tikro, ge
riau yra mylėti nors vieną, negu nieko nemylėti. Bet Šitas lukš
tas dar lieka labai reikalinggas pašaliui. Prigimtoji meilė neat
stato vienybės nei tarp žmogaus ir pasaulio nei tarp žmogaus ir 
žmogaus. Tuo tarpu meilės idealas, tobula meilė, VI. Solovjovo 
pasakymu, yra „susijungimas visų būtybių ir daiktų“1).

Bet nepaisant, šitokios prigimtosios meilės negalės, nega
lima neigti, kad ji rengia kelią tai visuotinei vienybei, kad ji da
rosi įvadas ir materialinis pagrindas tobulajai meilei. Idealinė 
meilė yra kosminė meilė. Tai yra žmogaus poliarinio susijun
gimo išplėtimas ligi kosminio sujungimo. Prigimtoji meilė ne
gali pati viena pakilti ligi tokio tobulumo. Bet ji stengiasi, ji 
stengiasi vienyti, ji stengiasi atšaukti žmogų iš jo vienišo ištrė
mimo, ji stengiasi įdiegti jam švelnumo ir gailestingumo net ma
terialiniams sutvėrimams. Psichologai jau seniai pastebėjo, kad 
mylintis žmogus yra labiau sukalbamas, švelnesnis, gailestingesnis,.

tvėrimus. Čia tad ir glūdi prigimtosios
• ■ J

nė kalbėti, nes ji neturėtų j ką atsiremti. Kaip apskritai prigim
tis yra materialinė atrama visiems aukštesniems gyvenimo laips
niams, taip ir prigimtoji meile yra materialinė atrama visuotinei 
tobulajai meilei. Bet iš kitos pusės, kaip visa prigimtis yra rei
kalinga atbaigimo* aukštesne galybe, taip tokio pat atbaigimo yra

visuomeniškesnis, labiau mėgsta gamtą ir apskritai pasaulio su
tvėrimus. Čia tad ir glūdi prigimtosios meilės reikšmė ir galybė. 
Nesant prigimtosios meilės, apie visuotinę meilę nebūtų galima 
nė kalbėti, nes ji neturėtų į ką atsiremti. Kaip apskritai prigim
tis yra materialinė atrama visiems aukštesniems gyvenimo laips-

tobulajai meilei. Bet iš kitos pusės, kaip visa prigimtis yra rei
kalinga atbaigimo* aukštesne galybe, taip tokio pat atbaigimo yra 
reikalinga ir prigimtoji meilė. Prigimtis pati viena savo jėgo
mis pakelia daiktą tik ligi aprėžto tobulumo. Jam užbaigti reikia

t

') »Zwölf Vorlesungen...“ 72 p
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didesnių jėgų. Prigimtoji meilė taip pat suvienija vyrą ir moterį, 
žmogų ir pasaulį tik ligi tam tikro laipsnio. Pakelti litą vienybę 
ligi tobulumo gali tik tas, kas buvo ir pirmykštės vienybės pa
grindas, kas yra viso ko centras ir apie ką telkiasi ir jungiasi 
visa buitis, tai yra Dievas,

6. Meilės atbaigimas
Meilės idealu mes laikome tobulą vyro ir moters, kaip žmo

giškosios Idėjos poliariškumo išraiškų sujungimą, per kurį ateina 
žmonių vienybė, o per šią' viso kosmo vienybė su Dievu. Jeigu 
kosmo vienybė tarp savęs ir su Dievu galima bus tik po visuo
tinio perkeitimo, jeigu žmonių vienybė prigimtojoj tvarkoj ręalk 
zuojasi tik lygstamai, tai vyro ir moters susivienijimas privalo 
būti įvykdytas jau tobulai. Tai yra pirmoji meilės idealo dalis. 
Tai sąlyga visokiai kitokiai vienybei. Ir tik tada bus galima laukti 
kosminių gaivalų taikos, žmonijos taikos, kai ši taika visų pirma 
įsigalės tobulai tarp vyro ir moters. Kol tarp jų eis kova, tol 
josios atgarsiai skambės ir visame pasaulyj. Visuotinė taika visų 
pirma prasideda taika su pačiu savimi ir su antrąja savo puse. 
Tai yra didi atsakinga lyčių pareiga. Nuo jų gyvenimo priklauso 
viso pasaulio gyvenimas: ar jis bus persunktas meile ir suvieny
tas, ar užnuodytas neapykanta ir dar labiau išskaidytas. Bet pri
gimtoji meilė nepajėgia, kaip matėme, sudaryti net tobulos vie
nybės tarp vyro ir moters, ji nepajėgia pašaukti juos iš išsisky
rimo ir pralaužti egoistinio užsidarymo lukštą. Kur tad ieškoti 
šitai prigimtajai meilei paramos? Kur ieškoti pagrindo, kuris ją 
galėtų pakelti į tobulosios meilės laipsnį? Šv. Kryžiaus prefacija 
mums duoda atsakymą; nut unde mors oriebatur, inde vita re- 
surgeret* —- iš kur kilo mirtis, iš ten turi kilti ir gyvenimas. Iš 
kur tad kilo lyčių atsiskyrimas, nutolimas, neapykanta, kova — 
vadinasi, mirtis? Iš atsitraukimo nuo pirmykštės jųjų vienybės 
pagrindo, iš atsitraukimo nuo Dievo. Iš kur todėl turi kilti su
sijungimas, vienybė, meilė — vadinasi gyvenimas? /š atnaujinto 
sugrįžimo pas Dievą, pas savo vieningumo ir buities šaltinį. Štai 
tobulosios meilės pagrindą^. Štai kas gali prigimtąją meilę pa
daryti idealine meile. Kuriuo tad keliu reikia į ją eiti?

Istorinis Logo apsireiškimas regimu pavidalu, įvykęs prieš 
du tūkstančiu metų, buvo pažymėtas dviem begalinės reikšmės 
įvykiais: Įsikūnijimu ir A tpirkimu. T ai yra du skirtingi dalykai, 
bet juodu atėjo kartu, nes pasaulis ne tik kad dar nebuvo su
jungtas .su Dievu regimu pavidalu, vadinasi, troško ir plėtojosi 
Įsikūnijimo link, bet jis buvo jau ir nupuolęs, vadinasi, troško 
Atpirkimo. Kristaus įsikūnijimas sujungė kreątūrą su Dievu. 
Kristaus Atpirkimas išgelbėjo pasaulį nuo visiško žuvimo, suro
damas jį vėl su paliktuoju Buities Šaltiniu. Taigi šitie Kristaus
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žygiai nebuvo tik paprastas Jo gimimas ir mirimas, kaip iš 
viršaus atrodo. Tai buvo kosminiai žygiai. Kristaus gimimas 
atbaigė trečiąjį — teogoninį kosminės evoliucijos laikotarpį. Ir 
jeigu pasaulis nebūtų buvęs nupuolęs su šituo žygiu būtų įvykęs 
kartu ir visuotinis perkeitimas arba, kaip Šventasis Raštas vaiz
dingai sako, žmonės būtų buvę gyvi paimti j dangų. Deja, pa
saulis gulėjo savo nuodėmėse ir dėl to negalėjo priimti šito ga
lutinio išskaistinimo ir atbaigimo. „Mes vis nesiliaujame klydę,— 
sako Fr. W. Försteris,— nustatydami laiką, kuriame aukš
tesnysis dalykas prasiskverbs į gyvenimą“1). Mes užmirštame 
kad pasaulio galutinio atbaigimo procesas yra ne kas kita, kaip 
Kristaus gyvenimo pakartojimas visatoje. Tai, kas įvyko su Kris
taus asmeniu, turi įvykti ir su visu kosmu. „Mūsų tikrovę ir 
persikeitimą skiria pasaulinė katastrofa ir laisvai priimtos Kančios 
Žygis. Šitos skiriamosios ribos pamiršimas lengvai leidžia atsi
rasti tai apgaulingai iliuzijai, kuriai pasidavė apaštalas Petras Ta
boro Kalne. Apaštalas kaip tik nustojo supratimo ribų, kurios 
skiria nuodėmingą žmogiškąjį pasaulį nuo dieviškojo. Dangiška
sis reginys jam prisidengė todėl romantiškąja ūkana, ir žemiškoji 
svajonė prabilo jo lūpomis: „Viešpatie, gera mums čia būti; jei 
nori mes čia padarysime tris palapines: vieną Tau, vieną Mozei 
ir vieną Elijui. Bet, tarsi į atsakymą, pasigirdo dangaus griaus
mas, liepiąs paklusti Dievo Sūnui. O Dievo Sūnus kalbėjo su 
Moze ir Elijumi apie savo Kryžiaus kančias... Antrasis ir galu
tinis persikeitimas tegali būt pirktas vien visuotinųjų kančių kaina. 
Nepergyvenusi Kristaus kančių, žemė nesugeba palaikyti savyje 
šviesiojo Išganytojo apsiausto žibėjimo. Kad ji galėtų tapti Ab
soliuto būstu, jai privalu prisiimti savo kryžiaus kančios“2). Ir 
todėl su Kristaus Atpirkimu prasidėjo antroji teogotinio laiko
tarpio dalis. Pirmoje dalyje kosmas keliavo į regimą vienybės 
su Dievu išraišką, įvykusią įsikūnijimo momentą. Antroje kos
mas keliauja į šitos regimos vienybės išplėtimą ligi visuotinumo. 
Jei pasaulis būtų likęs pirmykštėj tobulumo būklėj, Kristaus per
sikeitimas būtų savaime išplitęs visoj kreatūroj, ir pasaulis būtų 
buvęs atbaigtas. Tuo tarpu nupuolęs pasaulis negali palaikyti 
šito persikeitimo, net negali jo priimti, kol nėra perėjęs per vi
suotinę kančią. Antroje Šito laikotarpio dalyj Kristaus Įsikūni
jimas privalo lyg ir išplisti visame kosme. Bet täi gali įvykti tik 
per visuotinę kančią, kuri išskaistins pasaulio elementus ir pri
rengs kosme Dievui vietą. Todėl antrosios šio tarpsnio dalies 
kelias yra pasaulio Kelias į katastrofą.

„Kristus ir žmogaus gyvenimas“ 230 p.
3) Prof. St. Šalkauskis. „VĮ. Solovjovas ir jo pasaulio sielos koncep

cija“. „Logos“, 187 p. 1926 m. 2 nr.

i
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prastume, kas yra Krikščionybė, kad žinotume, jog Kristaus re
ligija nėra religija šalia kitų religijų, nėra vienas iš daugelio būdų 
santykiuoti su Dievu, bet kad ji yra atnaujintas visatos santy
kiavimas su Dievu. „Krikščioniškoji Idėja, — sako VI. Solovjo
vas, —- yra tobulas DievažmogiŠkumas, tai yra, išvidinis ir išvir
šinis sąryšis, dvasinis ir fizinis susivienijimas reliatyvaus žmoniš
kumo ir gamtiškumo su Absoliutu, su Dievybės pilnybe per Kristų 
Bažnyčioje“1). O kam tai mums reikalinga? Ogi tam, kad ži
notume, jog kiekvienos gyvenimo srities, kiekvieno daikto atbai
gimas gali įvykti tik_ Krikščionybėje ir per Krikščionybę Juk 
jeigu pasaulis gali būti atbaigtas tik vėl iš naujo susijungęs su 
Dievu (o tai yra daugiau, negu tikrai), jeigu iš kitos pusės Krikš
čionybė ir yra ne kas kita, kaip šitas atnaujintas susijungimas, 
įvykęs Kristaus Įsikūnijimu ir Atpirkimu (o tai yra lygiai tikra), 
tai savaime aišku, jog tik viena Krikščionybė, tik viena Kristaus 
Religija turi galybės visą prigimtąją tikrovę pakelti ligi tobulo at
baigimo. Kas visais atžvilgiais lieka šalia Krikščionybės, tas 
lieka ir šalia atbaigimo. Šita prasme ir Kristus yra pasakęs, kad 
niekas negali ateiti pas Tėvą, kaip tik per Jį.

Argi tad būtų galima iš šito visuotinio reikalavimo išskirt 
prigimtąją meilę? Nieku būdu! Meilė yra dar labiau surišta su 
Krikščionybe, negu kuri kita prigimtojo gyvenimo sritis, nes lytys 
kaip tik ir yra Kristaus ir Bažnyčios išraiška, atvaizdas, šešėlis; 
lyčių poliariškumas yra Kristaus ir Bažnyčios poliariškumas. To
dėl kaip kiekvienas polius — vyriškasis ir moteriškasis — randa 
pilnutinį savo išskleidimą tik Krikščionybėj, nes čia glūdi jųjų 
būrimo pagrindas ir prasmė, taip lygiai ir šitų polių išvidinis su
sijungimas arba meilė randa tobulą savo atbaigimą taip pat tik 
Krikščionybėj, nes joje yra giliausias lyčių vienybės pagrindas. 
Mes jau žinome, kad pirmykštėj tobulumo būklėj lytys glaudžiai 
tarp savęs buvo susijusios tik dėl to, kad jos visą pirma buvo 
glaudžioj vienybėj su Dievu. Atsiskyrimas nuo Dievo perskyrė 
ir lytis. Todėl jeigu norima atnaujinti pirmykščius santykius tarp 
vyro ir moters, tai visą pirma reikia atnaujinti pirmykščius san
tykius tarp žmogaus ir Dievo. Krikščionybė kaip tik ir eina ši
tuo keliu. Ji nėra vyro ir moters vienijimo religija, bet žmo
gaus ir Dievo vienybės atnaujinimo religija. Bet per šit;ą žmo
gaus susijungimą su Dievu Ji kaip tik aukščiausiai ir tobuliausiai 
sujungia taip pat ir vyrą su moterimi. Fr. W. Forsteris teisingai 
pastebi, kad*„aukščiausias gyvenimas pasireiškia ne vyro ir mo
ters sandoroj, bet žmogaus sielos ir Kristaus sandoroj, ir tik ta
—_________________________ - ............... ■ ____________________ ' ■ i . .

. ' * ' •

x) »Nationale und politische Betrachtungen". 38 p. WI. Solovjeff 
„Ausgewählte Werke“ IV B. 1922 Stuttgart.
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prasmę palaiminta meilė gali iškelti aikštėn visus paslėptus žmo
gaus širdies stebuklus**1). Tik tada, kai siela yra atnaujinusi nu
trauktus santykius s u Dievu, kai yra naujai atgimusi antgamti
niam gyvenimui ir kai šitas gyvenimas joje iš tikro puikiai klesti — 
tik tada ji yra tinkama sueiti vienybėn su priešingojo poliaus 
siela, priimti iš jo papildomuosius pradus, suvesti juos tobulon 
vienybėn su savaisiais ir tuo būdu skleisti gražiausios meilės 
žiedą. Meilė yra tobulinimas ir tobulinimasis, į vykstąs per kei
timąsi dvasine gyvybe. Bet reikia tos gyvybės turėti, reikia jos 
gausiai turėti. Kitaip šitas keitimasis virs tik tuščia sąvoka, ir 
labai greitai vietoj dvasių vienybės įsigalės gryna kūnų vienybė. 
Prigimtoji meilė kaip tik dėl to ir darosi netobula, kad pati sa
vyje turi per maža gyvybės, kad josios dvasiniai turtai yra labai 
skurdūs. Tuo tarpu Krikščionybė per žmogaus sujungimą su 
Dievu atidaro begalinį dvasios vertybių iždą. Kristus tam ir atėjo 
į pasaulį, kad teiktų gyvybės ir gausiai teiktų. Ir tik šitas gyvas 
dalyvavimas toje nuolatinėje gyvybės srovėje įgalina abu poliu 
tapti be galo vaisingais. Vyras susijungęs su Kristumi niekados 
neišseks savo teikime. Dar daugiau, jis teiks savo mylimajai 
moteriai ne tik grynai žmogiškųjų pradų, bet ir dieviškųjų, o ir 
patys žmogiškieji pradai bus nušviesti amžinybės spinduliais. Mo
teris susijungusi su Kristumi niekados nepajus savyje kankinan
čios tuštumos, o priėmusi j savo sielą vyriškuosius pradus juos 
apipavidalins ne tik prigimtąja savo galia, bet ir malonės pagalba. 
Gimdydama savo mylimajam vyrui dvasinius jo kūdikius, ji gim
dys juos malonėje, ir jie vyrą dar labiau kels aukštyn.

Meilė, kaip tobulinimas ir tobulinimasis (o tai ir yra gi
liausia meilės prasmė), pilnutiniu būdu yra galima tik krikščiony
bėj. Tiesa, jau ir prigimtoji meilė kelia žmogų aukštyn. Bet ji 
yra dar silpnutė, josios pasiektas laipsnis yra labai neaukštas, 
kaip ir visa prigimtoji dorovė yra labai netobula. Kitose religi
jose meilė pasistūmi žymiai aukščiau, bet pilnutinio laipsnio ne
gali pasiekti dėl to, kad ir pačios šitos religijos nėra pilnutinės. 
Jos neriša žmogaus su Dievu pilnutiniu būdu. Jos daugiau ar 
mažiau yra vienašališkos. Tokia pat todėl darosi ir meilė, nes 
pilnutiniam josios atbaigimui reikia ir pilnutinio susijungimo su 
Dievu. Visas šitas spragas kaip tik ir užpildo Krikščionybė. Ji 
yra pilnutinė religija. Joks vinašališkas nei Dievo supratimas nei 
su Juo santykiavimas čia yra neįmanomas. Joje tad ir meilė 
pražysta puikiausiomis spalvomis. Ką tad Krikščionybė duoda 
meilei?

Visų pirma Krikščionybė meilę skaidrina. Meilė nėra kūno 
padaras. Ji kyla iš dvasios ir eina j dvasią. Bet dvasia gyvena

i) „Kristus ir žmogaus gyvenimas“. 263 p.
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kūne. Kūnas daro įtakosnet ir giliausiems dvasios virpėjimams. 
Ypač šitoji jo įtaka yra jaučiama meilės srityje, nes melės ob
jektas yra priešingasis polius, priešingas ne tik dvasia, bet ir kū
nu. Geidulingumas dažniausiai eina lygiagrečiai su meile ir temdo 
josios blizgėjimą. Štai čia ir glūdi begalinė Krikščionybės reikš
mė meilės skaidrinimui, josios blizgėjimo palaikymui ir tobulini
mui. Krikščionybė iš esmės yra tvarkos religija. Josios paskyri
mas yra sujungti visą kosmą tarp savęs ir galop su Dievu, įkū
nijant tuo būdu absoliutinę tvarką. Bet šito tvarkymo pradžia, 
išeinamasis Krikščionybės punktas yra įgyvendinimas tvarkos pra
do pačiame žmoguje. Gal niekas taip nebuvo paliestas puolimo, 
kaip pats žmogus. Gal niekur medžiaginiai, gyvybiniai ir dvasi
niai elementai taip chaotiškai nesusimaišė, kaip žmoguje. Žmo
gaus dvasia neteko galios valdyti ne tik išorinį pasaulį, bet ir 
savo paties kūną. Prieš žmogų sukilo ne tik medžiaginis ir gy
vybinis pasaulis, bet ir jo paties kūnas. „Dviejų įstatymų jutimas, 
dėl kurio skundėsi šv. Povilas, yra gyvas, lyg koks skausmas, 
kiekvienam žmoguje. Dvasios ir kūno kova yra skausmingiausias 
veiksmas iš visos žmogaus puolimo tragedijos. „Prigimtis nenori 
atsitraukti, dvasią neturi atsitraukti*1), ir taip todėl amžinas maiš
tas, amžinas malšinimas, sukilimas ir pasidavimas, pažadų lau
žymas ir naujas prisiekimas, ligi begalinio nuovargio, kuriame 
taip pat nėra ir negali būti pasilsio. Sunkiausia dvasiai kovoti 
dėl to, kad žemesnioji prigimtis vartoja apgaulės ir iliuzijos gink
lus. „Iliuzija, — sako gerai žmogų pažįstąs Fr. W. Försteris, — 
yra gamtos priemonė dvasiai pavergti*2). Prigimtis apsisupa gra
žiausiomis skraistėmis, melo demonas priima šviesos angelo iš
vaizdą— ir reikia labai aiškaus dvasios žvilgio, kad dešifruotum 
šitą pasislėpusi priešą. Prigimtis rodo dvasiai didžiausią savo 
geidimų prasmingumą, tuo tarpu tikrumoj jie yra visai bepras
miški. Gamtos gaivalai yra akli ir eina ligi pat susinaikinimo, 
jeigu jų dvasia nesustabdo. Jų gelmėse viešpatauja pirmykštis 
chaosas, ir stengiasi viską j save įtraukti. Bet dvasia paprastai 
per vėlai pastebi šitą beprasmiškumą, nes prigimtis labai ne
mėgsta aiškumo. „Gamta mumyse pačiuose desperatiškai ginasi, 
intelekto klausiama, kokia yra josios inpulsų prasmė ir vertė. 
Ji apsupa mus apgaulių rūku, kad smalsiai neklausinėdami, ak
lai rūpintumėmės jos tikslais, kaip savo pačių tikslais*3). Vis 
dėlto, tegu dažnai ir vėlai, dvasia pamato šitas iliuzijas, pamato, 
kad geismų rodomi objektai yra tik tol gražūs ir geistini, kol 
nėra pasiekti. Gamtos geidimo realizavimas yra visados sunkus

J) Fr. Sawieki, „Das Ideal der Persölichkeit" 25 p. Pade boru 111 
Rufi. 1925

2)„Kristus ir žmogaus gyvenimas* 41 p.
8) Fr. W. Förster,, „Kristus ir žmogaus gyvenimas“. 42 p.
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nusivylimas. Pasiektas rezultatas toli gražu nėra toks, apie kokį 
buvo svajota. „Kai prigimtis, — sako VI. Salovjovas, — yra išvilk
ta iš tų papuošalų, kuriuos jai dovanojo noras ir vaizduotė, ji 
pasirodo tik kaip akla, išviršinė, žmogui svetima jėga, kaip jėga 
blogio ir apgaulės“1). Bet štai, net po šitokių nusivylimų, net po 
tokių apgaulės dešifravimų po kiek laiko vėl visa tai kartojasi 
vėl prigimtis suvilioja dvasią, o ši dejuoja josios apgauta — ir 
taip be galo. Ar dar reikia pridėti, kad visa šita gudri prigimties 
strategija, kartu visas josios chaotiškumas, beprasmiškumas ir 
atpalaidotas šėlimas labiausiai pasirodo gyvybės perteikimo 
geisme? Gyvuliuose jis yra gražiai apvaldomas instinkto. Ten iš 
tikro jis yra tikslingas. Tuo tarpu žmoguje jis nežino jokių ribų 
jokio saiko, jokio tikslo; jis eina ligi gyvybės sunaikinimo, ir 
gvvyb&s perteikimo geismas virsta mirties perteikimu. Dėl didžiau
sio savo chaotiškumo jis yra sunkiausiai pažabojamas Dvasia 
nė vienam geiduliui taip dažnai ir taip ilgai nevergauja, kaip 
šiam. Ir štai, šitas didžiausias žmogaus chaotiškumas eina ly
gia greta su didžiausiu žmogaus harmoningumu — meile. Kokios 
tad didžios galybės, kokios gausios paramos reikia iŠ aukšto, 
kad šitas chaosas neįsiskverbtų j tą puikią harmoniją ir nepa
verstų josios taip pat chaosu, nes tuomet paskutinieji darbai 
tampa piktesni už pirmuosius. Kai kūno chaosas susijungia su 
dvasios chaosu — atpalaiduotų gaivalų šėlimas darosi tiesiog 
beprotiškas. Ir jeigu šiandie žodis „meilė“ ir „tragedija“ pasida
rė beveik sinonimais, jeigu seksualizmo siautimas grasina visuo
tine bakchanalija, tai ne dėl to, kad ten nebūtų buvę meilės, bet 
kad ją kūno chaosas pavertė tokiu pat chaosu, ir dabar abu 
susidėję kalia išsigimusią, laukinę orgiją.

Todėl Krikščionybė ir ateina žmogui pagalbon. Ji visų pir
ma stengiasi padaryti tvarką prigimtyj, palenkdama žemesniąsias 
aukštesniosioms. Bet šitoji tvarka pasidaro tik tada, kai dvasia 
yra susirišusi su Dievu. Tik iš šitokio aukšto bendravimo su 
Buities Pilnybe, ji ir pati įgauna jėgos apvaldyti žemesniuosius 
pradus. Gyvenimas malonėje, malonės nusileidimas į žmogaus 
sielą tiek jį sustiprina ir sudvasina, jog jis, tiesa, gyvena kūne, 
bet ne kūnui. Jis, tartum, pasak šv. Povilo, apsivelka nauju 
žmogum. Gyvenimo idealas nėra prigimties galias naikinti, bet 
jas perkeisti pagal dvasios, o dvasią pagal Dievo reikalavimus. 
„Palenkti kūną dvasiai, — sako J. Dermin, — o dvasią Dievui — 
štai mūsų vienybės ir išvidinės mūsų lygsvaros principas, štai 
tobulumo ir tikrai žmoniško, asmeniško gyvenimo matas, štai ga
lop taikos versmė, kuri pagal gražų šv. Augustino posakį yra 
„tvarkos ramybė“ — trauquilitas ordinis“2). Tik šitokiu būdu

U „Zwölt Vortesungen...“ 55 p.
2) „L’ėducation chrėtienne de la Personnalitė“, 19 p. Bruxelles, 1932.
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Didžiosios krikščionijos motinos
Tęsinys iš 3 nr.

/ .... ■ . '. - .

Paulė
Ji jau stovi ant naujosios eros slenksčio. Kada ji leido kū

dikystės dienas, viešpatavo Julijonas atpuolėlis. Paskutinį kartą nu
aidėjo tada romėną valstybės provincijomis krikščionių persekio
jimo banga. Dabar jau taika užtikrinta. Linksmai švenčia jaunoji 
Bažnyčia Kristaus laimėjimą. Jupiteris, nugalėtas dabar ji gali lais
vai savo palaimos gausumą lieti geros valios žmonėms. Iš 
katakombų glūdumos kyla į dienos Šviesą kankinių sūnus ir anū
kai, visi užsiėmimai ir visos garbės vietos stovi jiems atdaros; 
vienur iškyla krikščionių bažnyčia vietoje sugriuvusių stabų šven
tyklų ir Žymios šeimos priima Nukryžiuotojo religiją. „Tu, Galilė
jieti, nugalėjai!“

Krikščionija, kuri dešimt kartų atrodė sutripta ir užslopinta, 
neišseko, ir į laimę išėjusi turi daug savo šventųjų! Naujas mo
ters tipas pasireiškia. Ne herojiškais žygias pasižymėjusi Perpetua, 
ne Blandina ir kitos kankinės, bet tylaus kasdieninio gyvenimo 
šventosios, tokios moterys, kaip Makrina — Šv. Bazilijaus motina, 

1žmogus įgauna žvilgio aštrumą, taip labai reikalingą demaskuo
ti prigimties apgaulėms. Tik šitokiu būdu žmogus įgauna jėgos 
atsispirti smarkiai viliojančioms prigimtes iliuzijoms. Tik šitokiu 
būdų žmogus priverčia prigimtį išduoti savo geidimų paslaptį ir 
pripažinti jų beprasmiškumą. Tik šitokiu būdu galop esti apval- 
domas ir smarkiausias gyvybės perteikimo geismas. Šitoje srityj 
Krikščionybės parama yra ypač jaučiama. Visi didieji pedagogai 
yra pripažinę, jog suvaldyti geidulingumo siautimą galima tik su 
religijos pagalba, ypač tada, kai jis buvo atpalaiduotas arba net 
iškrypęs. Jokios kultūros priemonės, jokį mediciniški išvedžio
jimai, jokis „švietimas“ čia nėra sėkmingas. Šitoj srityj prigimtis 
moka parengti tokių vilojančių iliuzijų, jog malonės nestiprinama 
dvasia visados esti sugaunama. Tik viena religija turi pakanka
mai galybės taip sustiprinti valią, taip prabilti į protą, jog net ir 
didžiausio gundymo valandą dvasia išsilaiko viršum šito šėlstan
čio chaoso.
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Monika — Šv Augustino motina ir Antuza — Sv. Jono Chrizos- 
tomo motina,. apie kurias nustebintas ir sužavėtas pagonių re- 
torius Libanius pasakė: „kokių didvyriškų ir nepaprastų mote
rų yra tarp krikščionių!“

Tokia moteris ir motina, baigiantis senajam krikščionių did
vyrių amžiui, buvo romietė Paulė. Jei ji būtų išaugusi giliai krikš
čioniškai suprantančioje žmonos ir motinos pareigas atmosferoje, 
kaip kad Moniką ir Antuza, nebūtų ko apie ją daugiau pasakoti. 
Bet Paulės išsivystymas nėjo tiesia linija, savotiškai buvo išvin
giuotas kreivu keliu. Skaudus likimas išmetė ją iš priprasto, krikš
čioniško drungno salioniniai dievoto gyvenimo. Vieną kartą Dievo 
rankos paliesta, kyla ji stačiu keliu į šventumo viršūnes. Žiūrė
damos j ją šiandieną, prisimename, kad ir mes įstatytos esame j 
kritingą laikų kovos ereną, ir ar neturėtumėme pasukti savo gy
venimą j naujo, mūsų laikams pritaikyto, moteriškumo idealo 
kelią? Kodėl turėtumėme mes užginti, kad anoji tvirtos valios, at
kakli moteris labiau mus patraukia, negu mūsų laikų moterys?

Kilusi iš Scipijonų ir Gradrų namų, nors krikščioniškai pa
krikštyta ir išauklėta, visai kitus turėjo reikalus, kaip kad įeiti į 
tikėjimo dvasią, kuris tik ką dar neseniai įgijo pilietybės teisės dvare 
ir aukštesniuose luomuose. Tiesiog negalima, kad tokioje aplin
kumoje pražystų aukos gėlė! Romietei patricijai terūpėjo 
kūno puošimas ir draugystės; vergių būrys laukė jos mostelėjimo; 
skaityba siautė aistringa graikų dvasia; miesto rūmai ir pajūrio 
vilos atdaros jai buvo, ir tas laimingasis kūdikis, tas kūrinys ten 
augo be dvasios. Krikščionybė ją palietė, bet nepakeitė; ir tik žy
miai vėliau ji nustoja galvojusi, kad tai sunkumas. Tad kur pa
žanga? Visur jautei sumenkėjimą didžiosios kultūros, egoistiškų 
reikalų tvane. Tas ypač aiškiai atsispindėjo romėnų aristokrati
joje. Paulė suprato tą ir pradėjo ilgėtis kitokio gyvenimo.

Paulė nebuvo išimtis iš tų laikų visuomenės nei blogumu nei 
gerumu. Ji nieko negalvodama, teturėdama vos 15 metų, susituo
kia su Foksocijum. Dešimtį metų jie abu gėrė drauge gyvenimo 
taurę, žydintys vaikučiai žaidė prie jų kojų, kol šiurkštus mirties 
smūgis iš karto sugriovė visą gražią idiliją. 380-ais metais mirė 
Foksocijus. Paulė tada buvo 25 m. amžiaus; tai buvo pirmas tam
sus šešėlis, kuris jos gyvenimo kelyje pasirodė, todėl ji dvejopai at
jautė savo nelaimę. Ramstis, kuriuo ji taip pasitikėjo, buvo nu
virtęs; dabar liko ji viena be ašarų, abejodama dėl savo atei
ties. .

Bet nelaimėje ji surado tą, ką laimėje buvo pamiršusi — 
Dievą. Kaip ji pati vėliau savo tvirta asmenybe turėjo būti kelro- 
dys prie Dievo kitiems, taip dabar jai siuntė Dievas kilnią našlę 
Marcelę, kuri turėjo išsisėmusiai jos dvasiai suteikti naują ant
gamtinį turinį. Tai sutapimas, kuris abi romietes arčiau surišo,
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kadangi ir Marcelė jau seniai buvo našlė ir, atsisakydama nuo 
antrų jungtuvių, visai pasišventė visuomenei ir, kad panaikintų sa
vyje bent kokį luomų skirtumą? nešiojo ji paprastą, tamsų vilnonį 
rūbą, kokius nešioja liaudies moterys. Savo rūmus Avėntine iš
keitė ji į namus, visai panašius į vienuolyną, kur ji gyveno su 
būreliu mergaičių ir našlių, vesdama aštrų gyvenimą ir sekdama 
pavyzdį egiptiečių vienuolių, kurį jiems nužymėjo galingasis Ata
nazas. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Melanija, neatsižvelgdama į savo 
aukštą kilmę ir rytiečių atsiskyrėlių gyvenimą vesdama, Marcelės 
asmenyje jau anksti rado sau kilnų pavyzdį. Prieš ją atsistojo pa
saulis ir atsiskyrimas, pilnutinis ir vaizdus gyvenimas.

Ką Marcelė švelniai ir ištvermingai tik pradėjo, to Paulė 
griebėsi visu naujos išpažinėjos karštumu. Greit mokinė pralenkė 
mokytoją. Kur tik į vargšų triobas įsibraudavo skurdas ir liga, ten 
galima buvo ir ją matyti. Sluoksniuose, prie kurių ji savo gimimu 
ir išauklėjimu priklausė, daugelis purtė galvą dėl perdidelio jos 
varginimosi. Bet Paulė nesidavė iškreipiama iš nusistatyto kelio 
nei daugeliu besistebinčių žvilgsnių, nei barimu. Ji jau visiškai ir 
galutinai buvo persiskyrusi su savo pirmykščiu gyvenimu, 
Nuo prabangos ji priėjusi buvo prie aštriausio paprastumo, nuo 
lengvo būdo prie asketiškos savitvardos, nuo graikų literatūros 
prie S v. Rašto. Socialinis apaštalavimas jai buvo daugiau kaip nuo
taikos dalykas ir priemonė užmiršti savo mylimo vyro mirtį; tą 
j j laikė prievole ir atgaila už savo nuodėmes ankčiau padarytas. 
Už atsitolinimą nuo Dievo. Taip gyvas, pačioje pradžioje, joje 
buvo supratimas atgailos dvasios, kad ji pateko į nuolatinį ašaro
jimą ir ligi kraštutinumų save žemino. Gal per staigiai ji buvo 
pasukusi j griežtą askezės kelią. Bet tuo visiškai joje buvo nu
galėta sena išdidžios romietės prigimtis ir energingai ji veržėsi prie 
darbo naujoj srity. Ji pasekė draugės pavyzdį.

Kaip kad pirma ji tyčiojosi iš Marcelės, taip dabar gimi
naičiai ir artimieji tyčiojosi iš jos pačios, laikydami ją 
pakvaišusią. Greit giminaičių juokas perėjo į smarkų pyktį dėl 
bereikalingo šeimos turto „eikvojimo“ ir kadangi ji nedrįso vie
šai dėl jai daromų priekaištų gintis, sukėlė jie Paulės vaikus prieš 
savo motiną. Tas tuo lengviau pavyko jiems padaryti, kad vai- ' 
kai išaugę buvo turtuose ir prabangoje ir dar nepriaugę pasiau- 
kavimui, nesuprato staigaus, motinos pasikeitimo ir nuo jos atitolo 
dvasioje. Tik trečioji duktė Eustachi ja, dar kūdikis, ištikimai laikėsi 
motinos. Paulė, nepaprastai švelniai mylėjusi vaikus, dabar turėjo 
savyje. pakelti didelę kovą ir dieną bei naktį meldėsi už jų sielas. 
Pagaliau atėjo Dievas vaikams į pagalbą tuo pačiu keliu, kuriuo 
ir jai suteikė palaimos: vyriausioji jos duktė Blezila, išdidi, tikra 
dama, pragarsėjusi nepaprasta savo inteligencija, greit po jungtu
vių neteko savo vyro, susirgo ir sugrįžo prie savo motinos. Dėl
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likusiu dukterų Paulė mažiausia turėjo vilties matyti jassu krikš
čionimis susituokusias. Apie tą laiką jos gyvenimas pakrypo 
nauja linkme. Ligi šiol visos jos pastangos tebuvo bandymas rea
lizuoti vienuolišką idealą sūkuringame didmiesčio gyvenime. Kada 
keliais metais vėliau rytų vyskupai Epifanijus ir Paulinas nupiešė 
jai gražiausiomis spalvomis egiptiečių atsiskyrėlių tobulumą, su
liepsnojo joje nenutildomas troškimas pasiekti tą tyrumų šven
tųjų gyvenimą. Karšto kraujo romietė nežinojo vidurio kelio. Ji 
nuo šiol pasiryžo visomis savo kūno ir dvasios jėgomis brautis 
j visišką askezę. Šv. Jeronimas, kuris tada Aventino kalne, Mar
celės namuose, nedideliam būreliui taurių moterų aiškino Šv. Raštą 
ir supažindino jas su hebrajų kalba, pasiūlė joms keliauti į Išga
nytojo tėvynę, Palestiną.

Vaikai jos jau nebenorėjo priimti. Padalijo ji savo turtą tarp 
vaikų ir vargšų, ir išbėgo iš miesto, kuriame praleidusi buvo jau
natvę ir kuriame buvo jos vyro kapas ir, lydima Eustachijos, iš
keliavo į svetimą miestą. Pakelėje aplankė ji visas vienuolių sody
bas, prie kurių tik laivas priplaukti galėjo; ji norėjo pati apžiū
rėti ir susipažinti su vienuolynais, kad paskum galėtų pati juos 
statyti. Po to apkeliavo ji du kartu visą Palestiną, nuo Mirusiųjų 
Jūros ligi Libano, ir jos siela tiek šventųjų vietų patraukta buvo,, 
kad ji nežiūrėdama nuoširdžiausio Egipto vienuolių priėmimo, su
grįžo į mylimą Betliejų.

Paskutiniaisiais savo pinigais ji pastatė netoli grotų, kur gimė 
pasaulio Išganytojas, vienuolyną savo mokytojui ir tėviškam drau
gui Jeronimui, vieną namą sau ir prie jos prisidėjusioms drau
gėms ir vieną viešbutį keleiviams. „Marijai ir Juozapui, jei jie dar 
kartą į Betliejų ateitų*. Nauja, Palestinos žemėje pasodinta gėlė 
stebėtinai greit auga. Paulė apdovanota senovės romėnų organi
zaciniais gabumai gerai sutvarko vienuolyno gyvenimą ir jam pri
duoda ypatingų naujų formų; kasdieniniame darbe niekuo ji ne
siskiria nuo paprastos tarnaitės; malda, atsižadėjimas ir darbas, 
sunkus darbas dėl kasdieninės duonos,— tai jos dabartinio gyve
nimo elementai. Jos gerai išlavinta moteriška asmenybė, nežiū
rint viso aštrumo ir neturto, dar ir dabar spinduliuoja nepaprasta 
meile. Paulė per paskutinį dešimtmetį nė kiek nesustingo ir ne- 
suakmenėjo; vargu kuris kitas tų laikų asmuo galėtų su ja lenk
tyniuoti dvasios gyvumu. Jei Jeronimas, turėdamas ir šiaip daug, 
darbų, dar suspėjo atlikti didžiulį šventraščio išaiškinimą, tai mes 
turime būti dėkingi nenuilstamiems Paulės maldavimams. Ne be 
pagrindo Jeronimas jai yra dedikavęs kai kuriuos savo raštus. 
Nežiūrint tokio sudvasėjimo/ Paulė nenustojo gyvo prisirišimo 
prie tų, kurie arti buvo jos širdies. Kaip stiprus pas ją buvo tas 
motiniškas jausmas, parodo jos pačios širdį veriąs skundas mir
štant jos vaikams, kurie visi, išskyrus Euštachiją, pirma jos atsis
kyrė su šiuo pasauliu.

. v
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Šiemet balandžio m. sueina penkeri metai, kaip mirė gar
bingoji aušrininke Eglė—L. Malinauskaitė—Šliūpienė. Malonu šia 
proga prisiminti tą, kuri tiek daug dirbo savo tautai ir tiek rū
pinosi moterų ir mergaičių gerove.

Kilimo ji yra bajoraitė. Gimusi 1864 m. vasario mėn. Ru- 
čionių dvare, netoli Vaškų. Anksti netekusi tėvų gavo patirti skau
džią našlaitės dalią. Tėvui mirus turėjo vos 14 metų., Ją ir jos 
tris jaunesnius broliukus bei sesutę, paėmė globoti p. Žilevskienė, 
su kuria persikėlė gyventi į Mintaują. Jaunesnieji vaikai lankė 
mokyklą, o Liuda, būdama vyresnioji, turėjo padėti globėjai. Moks
lo kaip reikiant išeiti negavo, bet buvo gabi ir gerai apsiskaičiusi..

Tuo laiku Mintaujoje mokėsi nemaža lietuvių. Tarpe jų bu-* 
vo ir Jonas Šliupas, jau tada susipratęs lietuvis. Liudai teko su 
jais susipažinti. Anksti pradėjusi rašyti savo nuoširdžiais eilėraš
čiais atkreipė j save visų lietuvių dėmesj.

1883 m. kovo mėn. pasirodžius „Aušrai“, jau 3 Nr. randa
me jos eilėraštį „Broliams lietuviams“, po kuriuo pasirašo sla
pyvardžiu Eglė.

1885 m. rugsėjo mėn. ji važiuoja į Ameriką ir ten tuojau 
išteka už Jono Šliupo. Gyvenimo pradžia buvo labai sunki. Jis

Kad ji savo vaikus paliko tada, kai šie jau išsiveržę buvo 
iš jos globos, niekas negali jos dėl to kaltinti motiniškų jausmų 
neturėjime. Priešingai, tiek ji buvo motiniška, kad ji negalėjo nė 
gyventi kuomi nors nesirūpindama. Kai tik ji nustojo vaikų, tuo
jau visą savo motinišką meilę perkėlė į miesto proletarijatą, ir 
kai čia jau buvo nebereikalinga, tapo ji motina nedidelio žmonių 
būrelio, kuris aplink ją Betliejuje susispietė. Tuo būdu ji savo mo
tinystės pašaukimą vis labiau praturtino, savo meilę perkeldama 
vis ant kitų, kuriems ji labiausiai reikalinga buvo. 404 m. sausio 
mėn. 28 d. toji kilni moteris savo Dievui pašvęstą gyvenimą ati
davė į Kūrėjo rankas. Jos nedidelis vienuolių būrys neišsiskirstė 
ir po jos mirties, kadangi tikrais meilės ryšiais sujungtas buvo. 
Po jos mirties — ko Paulė gyva būdama nesitikėjo — jos vaikų 
vaikai ir artimieji giminaičiai pasekė jos pavyzdi. Tikroji motinos 
meilė daug ką nugalėjo ir daug ką laimėjo amžinajam gyvenimu i.

Sulietuvino kn. A. Lipniekas
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tebesimokė, ir todėl jai vienai teko pakelti sunki šeimos rūpes
čių našta. Bet tas jai neatėmė energijos, jos nepalaužė. Kartu su 
savo vyru ji aktyviai dalyvauja Amerikos lietuvių visuomeniniame 
gyvenime.

Laiške rašytame kan. Tumui 1918 m. sausio 21 d. iš Stock- 
holmö J. Šliupas pats pasisako: „pagelbin inkų maža turėjau, iš
tikimiausia ir geriausia buvo — mano žmona“. (Aušrininkai, 
Šviesininkai. Doc. J. Tumas).

L. Malinauskaitė—Šliūpienė bendradarbiavo ir Amerikos 
spaudoje. Jos straipsnių rasime „Lietuviškam Balse“, „Unijoje“, 
„Vienybėje Lietuvninkų“, „Naujoje Gadynėje“.

Be to, ji buvo pirmoji lietuvė moteris Amerikoje, kuri išdrį
so viešai sakyti prakalbas. Buvusi gera kalbėtoja, mokėdavusi su
žavėti minią. Matydama, kaip lietuviai Amerikoje per bažnyčią 
yra lenkinami, ji kartu su savo vyru rūpinosi pasikviesti dau
giau lietuvių kunigų. Nuolatos susitikdama su lietuvėmis moteri
mis ragino jas pačias kalbėti visad lietuviškai ir taip pat savo 
vaikučius mokinti tos brangios kalbos.

Būdama Amerikoje parašė ir vieną komediją „Nesipriešink“, 
kuri daug kartų buvo vaidinama.

Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę ji grįžo į tėvynę su visa 
savo šeima. Netekusi jėgų, senatvės palaužta mažai kur čia be
galėjo pasireikšti. Per paskutinius trejus savo gyvenimo metus 
sunkiai sirgo. Net jau patale gulėdama vis dar rūpinosi Lietuvos 
visuomeniniu gyvenimu. Mirė 1928 m. balandžio mėn. 7 d. — Di
dįjį Šeštadienį.

Tai toks buvo tos garbingosios moters gyvenimas. Dabar 
trumpai susipažinsime su jos kaip aušrininkės darbais.

Minint 50 m. „Aušros“ pasirodymo sukaktuves, įdomu juk 
žinoti, kiek prie to didelio darbo prisidėjo lietuvės moterys. Be 
atsidavusių8 knygnešių, kurios platino „Aušrą“, atsiranda ir tokių 
moterų, kurios savo raštais varė plačią vagą tėvynės dirvonuose. 
Žinoma, kaip kuri išgalėjo, taip ir dirbo. Bet atsiminus, kad tuo 
laiku tik viena kita galėjo vos truputį paragauti mokslo, daugiau 
iš jų reikalauti ir negalima. Vienos jų tiek buvo kuklios, jog ne
paliko mums ir savo tikrojo vardo. Ryškiausia gi moterų atsto
vė „Aušroje“ buvo ta pati Eglė—Šliūpienė, pasirašydavusi keliais 
slapyvardžiais. (Eglė, Aglė, Szarka).

„Aušrai“ nušvitus ji lig vaidilutė pradėjo kurstyti tėvynės 
meilės ugnelę. Nuo pat pirmųjų dienų ji tvirtai su „Aušra“ su
siriša. Dėl mažiausio nepasisekimo ji sielojasi, stengiasi visa šir
dimi padėti. 1885 m. Nr., 6 „A.“ 214 psl. randame Eglei tokį re
daktoriaus atsaką: „Nereikalinga baimitiesi dėl buvio musu laik- 
raszczio...“ ir prašo atsiųsti daugiau dainelių.
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Pavarčiusios „Aušros“ lapus ten rasime gausiai Eglės straips
nių ir eilėraščių, kur ji nagrinėja svarbiausius to laiko klausimus.

Svarbiausia jai rūpi mergaičių švietimas bei auklėjimas. Jai 
nepakenčiama to laiko pažiūra j moteris. Šį klausimą iškelia ji 
1885 m. „Aušros“ N r. 4—5. (97—102 psl.)rstraipsnyje: „Trum
pa pažvalga, kodėl musu Lietuviams vargu yra gauti paczias Lie
tuves“. To viso blogumo priežastį ji mato tame, kad tėvai leis
dami sūnus į mokslą, apie mergaites visai užsimiršta ir todėl 
dukterys „auga, kaip eglės miške“. Juk buvo rūpinamasi tik, kad 
mergaitė mokėtų namų ruošos darbus ir dar svečiuose dailiai 
elgtis. Mergaites mokinti lygiai kaip berniukus niekam ir į galvą 
neateidavo. Jai paaugus atjoja piršliai ir „nabagė eina už žmo
gaus tolimo jos szirdžei ir mąsczei“. Kadangi tarp lietuvaičių nėra 
mokytų, tai vyrai už tai ir vedą sau žmonas gudės, lenkes ar
ba vokietes. Iš tokios šeimos maža nauda būna Lietuvai. Vaikai 
daugiau palinksta į motinos pusę, nutausta.

Eglei reikėjo daug drąsos anuo laiku paskelbti šias mintis- 
Ką sakyti jei ir dabar atsiranda žmonių sakančių, jog mokslas 
moteriai nereikalingas. Ji trokšta, kad mergaitės gautų nors ele- 
mentariškiausį mokslą, o gabesnės galėtų ir pačios prasimušti į 
mokslo viršūnes; „Ar tai nebutu gražiu ir prakilniu darbu, kad 
Lietuvei pakiltu isz ilgaus miego per mokslą ir apszvietą abeju 
lycziu. Lietuvei sziamė dalyke labai klysta, kadangi, neapszvies- 
darni savo dukteriu, gal panaikinti visą tautą. Parasziau tuos 
žodžius, norėdama pagręžti žvilgį Lietuviu ant to, kad pradėtu 
mislyti apie iszdailinimą szirdies ir iszminties moteriszkės“ (1885. 
Nr. 4—5. „A.“ 101 psl.).

Savo jautria moteriška siela ji pastebi, kiek daug aplinkų1 
skurdo, ašarų. Ji rūpinasi, tokiu būdu pašalinti tamsumą. Saukia
si į visą tautą, nori atkreipti jos akis į nelaiminguosius brolius. 
Jai gaila darosi žiūrint į žmones tamsius, nuskurdusius, į sunkiai 
dirbančius išalkusius darbininkus. Bjaurisi žiauriu ir neteisingu 
ponų elgesiu su savo tarnais — „Juk ir vargužis vienodai jau
čia“. Apie tai rašo korespondencijoje 
„Auš.“ Nr. 1. 13—19 psl.

„Iš Lietuvos“ 1885 m

Eglės poezija, tai aiškus veidrodis anų laikų gyvenimo. 
Aušrininkų vyriausias uždavinys buvo tautos sąmonės žadinimas. 
Tėvynės reikalai arčiausiai jiems buvo prie širdies. Jie idealizavo 
praeitį, į aukštybes kėlė lietuvišką kalbą, grožėjosi Lietuvos gamta, 
ragino žmones šviestis, kurti savo kultūrą. Kaip susipratusi Lie
tuvos duktė, Eglė gyveno tomis pačiomis mintimis. Dr. J. Basa
navičiaus „Aušros“ Nr. 1 prakalbai pasiėmė tokį motto: „įdomi
nės historiarum ignari semper sunt pueri“. Tą pat skelbia savo 
eilėraščiuose ir Eglė.
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„Reik mums pažinti senovės žmones, 
Kurie teip smarkiös buvo malonės, 
Reik perskaityti, ką jie mums tarė, 
Ir ką daugybę gero padare“.

A. 1883. Nr. 3, 71 psl. „Broliams Lietuwiams“.
r *•’.,< ■ ' . , ■ ■ . ■ *

Skambiais žodžiais ji apdainuoja Lietuvos garsią praeitį, kur 
buvo taip gera, gražu, žmonės gyveno laimingi, nepažinę jokių 
rūpesčių. Tik vėliau šalį užpuolę kryžuočiai, daugel žuvo sūnų, 
nutilo tėvų galybės garsas. Tam tikslui ji parašo ištisą eilėraštį 
„Paminėjimas praeities (A. 1884. Nr. 5 161 psl.).

„Tarp augsztu pilių, medžiais apklotu, 
Skambėjo giesmės senu vaidiliotu...

'« • • • • • 9 • • • • • •

O vaidilutes, lelijos baltos, 
Kaip kvėtka, rūtos neko nekaltos, 
Sidabro balsais dainavo, ūžė, 
Kaip pavasario dienos’ gegužė“.

Su didele meile kalba Eglė apie Lietuvos gamtą. Švelniau
siais dažais stengiasi ją nupiešti. Ją žavi Lietuvos miškas, apie 
kurį dainavo didieji poetai Baranauskas ir Mickevičius. Girios 
neįžengiamos, jokia žmogaus koja nemindė ten sūdriosios žolės.

„Nekas nedrįsta ten nukeliauti, 
Nei žalinėlį marga nurauti“.

O kiek tas miškas slepiąs savyje paslapčių! Jis nekartą ma
tė, kaip tėvai drąsiai gynė savo laisvę. Poetė atsidususi miške 
prisimena anas garbingas dienas.

„Žalieji miszkai, gražibė musu, 
Koksai tilumas tenai tarp jusu... 
Upelis tilus, sidabro plaukia, 
Vėjelis tilus verksmingai kaukia. ..

(A. 1884. Nr. 12. 416 psl. „Lietuvos miikai“),
Ir kaip gi nemylėti miško, kuris išaugino Lietuvai galiūnus 

„Juk jusu vėjas juos iszliuliavo, 
Didžius karaivius Lietuva gavo, 
Kurie isžaugo stipri, galingi, 
Baisus kaip Kovas, vienok teisingi“

(1884. Nr; 12. 418 psl.).
Eglė matė, kad tik per mokslą, apšvietą Lietuva galės pa

kilti ir nugalėti savo priešus. Todėl ji pirmoji pradėjo šaukti.
„Pažvelkit, brolei in auszrös szwiesybę, 
Ir meskiek isz szirdies pikta tamsybę... 
Jau laikas didis akis pratrinti, 
Ir szvviesą mokslo wisiems pažinti“.

(A. 1883 m. Nr. 3. 71—72 psl.).
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Poetė įsitikinusi, kad tik vienas mokias išganys tėvynę. 
Apie tą pat ji kalba eilėraštyje „Prasnusim, prasnusim“. ji re
gi, jog ateityje Lietuva pakils, vėl atgaus savo senąją garbę ir 
galybę. Ta mintis glūdi beveik kiekviename jos eilėraštyje.

„U, varguži, jiu prasnusim, 
Eisim augsztyn, o nežūsim“.

(A 1885.jNr. 10—11. 331 psl.).
Eglė nemažesnė buvo pranašė už kitus poetus. Ji jau nuo 

pat „Aušros“ pasirodymo skelbė:
„Man betgi regis, kad dvase pakils,
Nuo sunkaus miego ji ilgo pails...“

(A. 1883 m. Nr. 3. 71 psl.).

Kaip atrodo Eglės poezija „Aušroje“ meno atžvilgiu? Bend
rai visa „Aušros“ poezija meno atžvilgiu yra menka. Bet ir pa
tys aušrininkai, ypač pradžioje mažai į tai kreipė akis. Meniško
ji poezijos pusė jiems mažai terūpėjo. Jų poezija turėjusi žadin
ti tik miegančią jų tautos dvasią. Bet vis dėlto Eglės poezija sta
toma j pirmųjų eiles. Ji jausminga, kupina švelnių vaizdų. Pav. 
„Musu szalelė“ 1883 m. Nr. 8—9—10. 254 psl.

„Prigimtinę žemę miliu 
Ir jos žmones misliu giliu 
Ir tuos miszkus, aglinėlius 
Smulkius musu žolineliųs... 
O-gi naktis kad ateina, 
Debesėliai graitai aina, 
Taip ju daugel sumaiszitu 
Ir sidabru iszraszitu...“

L. Malinauskaitė—Eglė yra pirmoji labiau pasireiškusi lie
tuvaiti poetė, žymiausia aušrininkų atstovė. Karštai mylėjo tėvy
ne» ilgėjosi laisvės, šviesos. Taigi žmogus, nemėgstantis girtis sa
vo darbais, neieškantis tuščių garbės vainikų. Kiek leido pajėgos, 
tiek ji dirbo Lietuvai ir savo vargstantiems broliams ir seserims.

Apie Eglės—L. Malinauskaitės gyvenimą yra rašęs Liudas 
Gira „Lietuvos Aide“ 1928 m. Nr. 14 straipsnį „Pirmoji Lietuvos 
rašytoja—moteris“.

T . . . * ■ ■

31



Dn V. Karvelienė

Motinos ir vaiko globa
(Tęsinys iš 3 nr.)

Patariamųjų punktų darbą papildydama, arba juos nors da
linai pavaduodama kituose kraštuose lanko šeimas keliaujanti 
mokytoja. Pagal reikalą, ilgesnį ar trumpesnį laiką, savaitėmis ir 
mėnesiais, apsistodama atskirose šeimose, kaimuose, miesteliuo
se ji praktiškai išmoko mergaites ir motinas vaikų auklėjimo ir 
jų sveikatos priežiūros, vaikų rengimo ir jų drabužėlių siuvinio. 
Šis pavyzdys labai sektinas lietuvėms moterims, nes šių, 
reikalingų moters prigimtajam pašaukimui, Žinių ir praktiško pa
ruošimo pas mus dar neduoda veik nė viena mokykla.

Motinų apšvietimas ir plačiųjų gyventojų sluoksnių įtrau
kimas į motinos ir vaiko globos darbą palengvintų šeimų vargą 
ir sutaupytų daug lėšų, kurios skiriamos paliegėliams, invali
dams, džiovininkams ir įvairiems kitiems nepajėgiantiems ar ne
sugebantiems užsidirbti sau ar savo šeimai pragyvenimo. Visa 
tai atsiekti galima per patariamuosius punktus, keliaujančias 
mokytojas, galop per mokyklas. Jau laikas ir Lietuvoje refor
muoti liaudies mokyklų, mokytojų seminarijų, žemesniųjų že
mės ūkio mokyklų ir kitų įvairių namų ruošos mokyklų pro
gramas, įvedant vaiko higienos dalykus. Tuo turėtų susirūpinti, 
visų pirma susipratusios ir organizuotos moterys.

Kad visos šios planuojamos vaiko apsaugos priemonės 
tikrai pavyktų, visų pirma tenka pasirūpinti šios srities darbuo
tojų paruošimu. Tam yra pašauktos gyveniman socialinės mo
kyklos. Socialinė mokykla, lygiai kaip praktinis socialinės globos 
darbas yra pirmoj eilėj moters veikimo sritis. Todėl nenuostabu, 
kad moterų inicjatyva ir pastangomis išaugo užsieny skaitlingos 
socialinės mokyklos ir įvairios socialinės įstaigos. Socialinėms 
katalikų įstaigoms ir organizacijoms vadovauti ir jose dirbti 
ruošia katalikių socialinės mokyklos. Jų tikslas paruošti moteris 
jų prigimties darbui, iš artimo meilės paeinančiam socialiniam 
veikimui, sąmoninti motinas jų kultūriniam uždaviniui šeimoje. » 
Katalikių socialinės mokyklos reikalas gyvai jaučiamas ir mūsų 
visuomenėje. Daromas rimtas pasiruošimas jos įkūrimui.

Nors ir jaučiama didelis lėšų nedateklius ir tinkamai pa
ruošto personalo stoka, motinos ir vaiko globos darbai daro 
pažangą. Lietuvių Katalikių Moterų Draugija jau yra įsteigusi aš
tuonis patariamuosius punktus, kurie teikia sveikatos apsaugos

v
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pagalbą dideliam moterų, kūdikių ir vaikų skaičiui. Vokietijos 
pavyzdžiu, kuriamos visuose L. K. M Draugijos skyriuose mo
tinų tarybos, kurios rūpinasi: a) patariamųjų punktų steigimu; 
b) patariamųjų punktų lėšomis, o reikalui esant užvaduoja punk
to seserį; c) dėl lėšų stokos neįstengiant išlaikyti patariamąjį 
punktą, deda pastangų išlaikyti lankančią šeimas, keliaujančią 
mokytoją; d) supažindina moteris su vaiko sveikatos ir auklėjimo 
klausimais per paskaitas, pasikalbėjimus, kursus ir 1.1.; e) renka 
aukas pinigais, drabužiais, produktais neturtingoms motinoms ir 
vaikams Šelpti.

Motinos ir vaiko globa yra tikroji moters veikimo sritis, 
todėl yra svarbu, kad moterų tarybos visuose Lietuvos mieste
liuose ir kaimuose, ypač neštų pagalbą ir suraminimo žodį 
į varguomenės šeimas, kuriose motinos suvargę nuo sunkaus 
fizinio darbo, neprižiūri kūdikių ir šie dėl ligų, dėl netinkamo 
maisto ar priežiūros stokos, miršta. Reikia kovoti ir su moti n ų- 
gimdyvių mirtingumu, kurios palieka neaprūpintus našlaičius. 
Čia tenka daugiausia kovoti su žiauriais įpročiais, verčiančiais 
motinas dirbti sunkų fizinį darbą namuose ir lauke, ardantį jų 
sveikatą. Irtai įvyksta dažniausiai ne dėl to, kad nebūtų kam 
motiną pavaduoti, bet kad tie ar kiti darbai skaitomi moteriš
kais. Lygiai, nemažiau, reikalinga išmokinti vertinti vaiką, kaip 
busimąjį žmogų. Kaime vertinamas žmogus dažniausiai kaip 
darbo pajėga. Todėl į vaiką, kol jis ne tampa darbininku, per- 
maža kreipiama dėmesio, permažai jam teikiama priežiūros. 
Moterys privalo pakeisti šią pažiūrą, skelbdamos žmogų aukš
čiausia vertybe, nes jos moka jį vertinti visa savo esybe. Tik 
moters įtaka j viešąjį gyvenimą gali sustabdyti žmonių naikini
mą, žudymą.

Motinos ir vaiko globos žvilgsniu nemažesnės reikšmės už 
patariamuosius punktus turi motinos ir vaiko globos namai, 
kurie teikia visokeriopą paramą esančioms be pastogės moti
noms ir kūdikiams. Seneliai ir našlaičiai seniai jau susilaukė 
gailestingų rankų, kurios jiems aukojasi visą gyvenimą. Valdžia 
ir visuomenė jiems daug padėjo lėšų. Tik dar vieną vargstanti 
motina, turinti duoti pasauliui naują gyvybę, negauna net reika- 
lingiausio jai poilsio. Čia ypač nukenčia mergaitės-motinos, ku
rios vyksta iš savo gyvenamų vietų j Kauną ar kitus didesnius 
miestelius, dažnai neturėdamos su savimi nei cento nei reikalin
gų drabužių. Jos iškeliauja kad paslėpus savo gėdą, bet ir čia 
neranda prieglaudos, kur jos galėtų gauti reikalingą priežiūrą.

Duokime mergaitei motinai sąlygas, kad ji galėtų palikti 
vaiką prie savęs. Sudarykime jai motinystės sąlygas, kurias ji 
turi turėti, kai nėštumas jai trukdo uždarbiauti, negali atsitraukti 
nuo savo kūdikio.

4
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Mergaičių motinų likimu reikia rūpintis ne vien dėl jų var
go, bet ir dėl jų kūdikių skurdo, nes visa, kas atitolina kūdikį 
nuo motinos, stato jį j ligų ir kančių pavojų. Jei būtų užtikrin
tos mergaitei motinai sąlygos pasilikti kūdikį prie savęs ir tin
kamai jį aprūpinti, žymiai sumažėtų arba ir visai išnyktų pa- 
mestinukai-kūdikiai, paliekami prie prieglaudų durų, arba gatvė
se policijos sutvarkymui. Galop išnyktų ir priešingas motinos 
prigimčiai veiksmas — kūdikių žudymas.

Povainikių kūdikių mirtingumas yra kelis kartus didesnis, 
kaip augančių normalėse Šeimos sąlygose kūdikių. Dėl dirbtino mai
tinimo būdo kūdikių miršta kelis kartus daugiau. Yra pastebėta, 
kad blogai materialiai aprūpintų sluoksnių kūdikiai daugiau 
miršta gemant. H. Stelter yra pastebėjęs, kad kūdikių mirtingu
mas auga paraleliai su tėvų skurdu. Skurde gimstą vaikai būna 
daug silpnesni. Sunkiai dirbančių motinų kūdikiai turi daug ma
žesnį svorį, negu tų motinų, kurios prieš gimdymą turėjo nors 
trumpą poilsį. 205 gr. kūdikis sveria daugiau, jei motina turėjo 
10 dienų poilsio, 420 gr. — jei 26 d., 490 gr. — jei 60 d. 
Prancūzų ir italų statistinės žinios parodo, kad sunkiai dirban
čios motinos gimdo 3-mis savaitėmis anksčiau ir jų kūdikis 
300-tais gr. mažiau sveria. Turėjusių 3 savaites prieš gimdymą 
poilsio motinų kūdikių miršta 0,8%, neturėjusių — 1,4%. Tokio 
poilsio neturi mergaitė motina ir čia glūdi viena svarbesniųjų 
didesnio povainikių mirtingumo priežastis.

IŠ visų čia išvardytų vargų gelbsti motinos ir vaiko globos 
namai, į kuriuos priimamos likusios be pastogės ir mergaitės 
motinos, kurių vardai laikoma paslapty. Čia jos gyvena pasku
tinius nėštumo mėnesius, gimdymo ir kūdikio maitinimo laiko
tarpį. Esant reikalui gyvena net ištisus metus uždarbiaudamos 
šalia namų ir atlygindamos savo kūdikių auginimo išlaidas. Vai
kai laikomi namuose ligi 2-3 metų amžiaus, o vėliau atiduodami 
j šeimas, arba į kitas auklėjimo įstaigas. Kaip ir kitose globos 
darbų srityse, šiuose namuose taip pat reikalingas tinkamai pa
ruoštas personalas, kuris tiktų auklėti.

Motinos ir vaiko globos namai užsieniuose kelis kartus 
sumažino vargingų vaikų mirtingumą. Lietuvoje yra vieninteliai 
ir pirmieji, prieš metus įsteigti, Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos Žaliakalnio skyriaus motinos ir vaiko globos namai. Atei
ties idealas padaryti šiuos motinybės namus prieinamais visoms 
varguomenės motinoms, kurios dėl neturto yra priverstos visą 
laiką dirbti, negaudamos nė trumpo poilsio prieš gimdymą. 
Tikroji motinos ir vaiko globa gali būti pilnai realizuota tik per 
motinybės namus, kurie turi tą pačią svarbą ir todėl šios įstai
gos turi būti lygiai skaitlingos, kaip ligoninės, o valstybė ir vi
suomenė turėtų užtikrinti jų išsilaikymo ir veikimo sąlygas.
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NAMU ŽIDINYS

Diskusijas dėl moterų tarnybos baigiant

šį klausimą turime spręsti neprasilenkdamos su statomu 
moteriai jos santykių su šeima idealu, ir atsižvel * ’ 
nąją moters padėtį šeimoje dabar.

Romėnų teisė aptardama moterystę iškelia aikštėn vienybės 
principą susituokusių reikalams tvarkyti. Tą vienybės ir visiško 
sutarimo principą dar labiau pabrėžia Bažnyčia palikdama tik 
meilės įstatymą vedusiųjų tarpusaviems reikalams tvarkyti. Aišku, 
kad tokioje idealioje tvarkoje moteriai nėra reikalo kelti ekono
minio jos savarankiškumo klausimą taip, kaip jis dabar kad ke
liamas. Bet tokių laimingų šeimų mes maža tur būt rasime.

Iš čia katalikei moteriai yra gyvas reikalas su visu atsidė
jimu kelti šeimyninio auklėjimo klausimą. Ištekėjusiai katalikei 
moteriai šeima yra visų jos rūpesčių centras, ji žiūri į šeimą, 
kaip į labai svarbų visuomeninį veiksnį, todėl šeimos gyvenimui 
turėtų būti auklėjami is pat mažens tiek berniukai, tiek mergai
tės (Apie tai „N. V*. jau rašė anksčiau). Katalikė moteris są
ryšy su moters dviguba profesija turi kelti ir kitą klausimą: kaip 
pakelti šeimą j tokias aukštumas, kurias jai nurodo Kat. Bažny
čios idealios pažiūros į moterystę, kaip į nesuardomą sakra
mentą, j moterystę, kuri vienintelė teduoda progos meilei žmo
gaus egoizmą naikinti, kuri moko išsižadėti ir aukotis, kur ge
riausiai galima skiepyti krikščioniškosios dorybės ne vien tik 
vaikams. Pagaliau, moterystė katalikei (ir katalikui) padeda išly
ginti ir papildyti tai, ko šiandien žmogui labiausiai trūksta, nuolat 
žengti idealo keliu ir tobulėti. Už tokią moterystę moterys turi 
kovoti. Dėl to katalikė moteris neis tarnauti vien tik egoisti
niais sumetimais, norėdama būti nepriklausoma vyro, nes tai prieš
tarautų jos pačios idealioms pažiūroms į moterystę ir visuomet 
tokie motyvai skambėtų disonansu. Bet iš kitos pusės, katalikei 
moteriai, kad ir ideališkiausią šeitną sudariusiai, negali būti pri
kišama jos tarnyba, jei ji nori aprūpinti savo šeimą. O tokių 
dabar bene yra daugiausia. Negalima taip pat jos kaltinti, jei ji, 
dirbdama sunkų atsakingą šeimos darbą, nori, kad jis būtų tei
singai įvertintas ir atlygintas; tuo ji visai neardo šeimos vienin
gumo ir vieno kitam priklausomybės. Dėlto katalikė turi griež
tai kovoti už moters šeimos darbo pripažinimą ir vertinimą. Tuo 
ji tik patarnaus pačiai šeimai.

■ 4 ‘ .r
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Mes nenorime taip pat užsimerkti ir nematyti visų skaudžių 
reiškinių. Faktas, kąd moteriai dažnai tenka nukentėti vien dėl 
to, kad vyras nepajėgia visai pasiaukoti savo šeimai. Tai dažnai 
pasitaiko neturtingųjų tarpe, darbininkų ir amatininkų. Tinkamo 
auklėjimo stoka ir ilgų amžių tradicinė, klaidinga pažiūra į mo
ters darbą šeimoj, kaip j poilsį,p) padaro ir daugelio inteligentų 
šeimų sugyvenimą nepakenčiamą. Todėl tenka skaitytis ir su 
faktinąja padėtimi ir ieškoti geriausios išeities, neišleidžiant iš 
akių katalikiškojo šeimos idealo ir būtino reikalo tam idealui 
auklėti jaunąją kartą.

Ekonominio moters savarankiškumo realizavimas negali pa
kenkti Sugyvenimui ir vienybei idealioje šeimoje, kur meilė pa
naikina bet kokį, tiek moters, tiek vyro egoizmą. Todėl nega
lime peikti moterų pastangų tapti savarankiškomis jei, aišku, tai 
nekenkia šeimai ekonominiu atžvilgiu. Ir prof. St. Šalkauskis 
patiekdamas vedamamąsias idėjas moterų klausimui spręsti pa
sakė, kad moteris turi turėti visas sąlygas, tarp kitko, ir mate
rialiniam savo darbo šeimoje pripažinimui —tas darbas šeimoje 
turėtų būti lygiai traktuojamas su visuomeninėmis profesijomis. 
Valstybė turėtų irgi tinkamai įvertinti šioje srity moterų pastan
gas ir padėti joms tą savarankiškumą realizuoti. Didelė dauguma 
moterų, be abejo, tada mestų savo pripuolamą darbą šalia šeimos 
ir grįžtų vien prie savo tiesioginio pašaukimo.

Tų moterų atžvilgiu, kurios dirba šalia namų ne vien eko
nominiais motyvais vadovaudamosios, turėtų būti su visu griež
tumu išlaikytas visiškas laisvės ir lygybės principas, kuris yra 
užtikrintas valstybės konstitucija, kad moteris galėtų „laisvai ap
sispręsti pasirenkant savo gyvenimo karjerą“1). Turi būti „lais
vos laisvam moters pasirinkimui visos visuomeninės profe
sijos, kurios tik neprieštarauja specifinei moters prigimčiai, ir 
duota jai galimybė lygiai pasiruošti su vyrais“2) tų profesijų dar
bui. Ir Ši teisė neturi būti varžoma nė moteriai ištekėjus.

Kokiu nors įstatymu nustatyti moters santykių su šeima 
dėsnius negalima, nes tie santykiai yra tiek individualūs — pa
reinąnuo šeimos, vyro ir nuo pačios moters įvairių įvairiausių 
sąlygų ir padėties kad jokio bendro principo, kurį galima 
būtų padėti įstatymo pagrindan, čia negalima pritaikinti. Pakanka 
čia tiktai tinkamai vertinti moters darbą šeimoj ir sąmoninti ją, 
kad jos tiesioginis pašaukimas (jeigu kartą ji ištekėjo) yra moti
nos — auklėtojos darbas, kuriam ji ir turi skirti daugiausia dė
mesio.

■'O Prof. St. Šalkauskis „Ateit. Ideal.“ 128 pusi.
2) Ten pat.
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Praėjusį kartą šio žurnalo numery buvo kalbėta apie musų 

kasdieninio maisto sudėtį. Bet jei šeimininkė nuoširdžiai nori 
kuo geriausiai sutvarkyti savo šeimos maistą, ji negali pasiten
kinti vien tik „žinojimu“. Tuojau ji turi eiti j gyvenimo prak
tiką, peržiūrėti savo kasdieniškus pusryčius, pietus ir vakarienę 
ir taisyti, kas tikrai taisytina. Kiekvienas amžius iškelia kokių 
nors savo teorijų, savo obalsių. Seniau nepaprastai didelės reikš
mės buvo skiriama baltymams, ypač daug jų turinčiai mėsai. 
Dabar madingiausias žodis yra vitaminai. Vegetariškos maitini
mosi sistemos reikalaujama, kad ant valgomojo stalo atsirastų 
kuo daugiausia daržovių ir vaisių (Žinoma, ne virtų, bet žalių!). 
Šeimininkei reikėtų laikytis aukso vidurio. Sveikiems žmonėms 
nieko nekenks mėsa valgoma, aišku, su saiku, taigi nėra reikalo 
virsti uoliu vegetaru ar pasiryžti valgyti vien tik nevirtą maistą. 
Žinoma, įvairiais atsitikimais tenka griebtis dietiškos virtuvės, bet 
tai būtų jau atskiras klausimas. Čia tuo tarpu teturime galvoj 
sveiką šeimą ir mėginsime šeimininkei padėti sudaryti visos die
nos meniu.

Anksčiau buvo kalbėta, kiek maždaug kalorijų reikia suau
gusiam žmogui. Vaikui, be abejo, jų reikia mažiau. Kai šeimi
ninkė bent apytikriai nusistatė, kiek kalorijų reikia jos šeimai, ji 
turi pagalvoti, kurie maisto produktai tą reikiamą skaičių suda
rys. PaV., joks žmogus negali būti sveikas, jei visas kalorijas 
gaus tik iš baltyminių medžiagų. Vadinasi, būtų klaidinga ma
nyti, kad valgis gali būti sudarytas vien tik pagal kalorijų skai
čių. Pagaliau, tiksliai apskaičiuoti kalorijas nėra taip lengva, nes 
jų skaičius pareina ir nuo darbo įtempimo, o tai gali kas va
landa keistis. Taigi, svarbu, kad maistas būtų ir įvairus, kad 
žmogaus organizmas gautų pakankamai ir baltymų, ir cukraus, 
ir vitaminų, ir mineralų. Tenka žiūrėti taip pat, kad mineralinių 
medžiagų pasikeitimas žmogaus organizme būtų pakankamas1).

s Skaičiuoti kiekvieną dieną, kiek kuris produktas turi bal
tymų, vitaminų ar cukraus, būtų per daug sunku. Darbui paleng
vinti visą maistą suskirsto paprastai tam tikromis grupėmis, ir iš

*) Atskirų mineralų reikšmę žmogaus organizmui mes pabrėžėme 
WN. V.“ N 3. Čia dar papildysime. Žymus chemikas ir fiziologas Ragnar 
Berg surado, kad vieni maisto produktai palieka organizmui labai daug 
rūgščių, kiti vadinamųjų „bazių“. Tuo terminu vadinami alkoliniai jungi
niai, t. y. turį šarminių druskų. Rūgštys negali būti prašalintos iš mūsų 
organizmo, jei ten nebus pakankamai bazių. Pav., valgome mėsą, kuri iš 
vysto musų organizme daug rūgščių; tuomet reikia pridėti ir Saločių, dar
žovių ar vaisių, kurie atsvertų per didelį rūgščių kiekį.
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kiekvienos ima tam tikrą dalį. O kadangi šeimininkė (bent „N. V.* 
tikisi!) pasinaudos praeitų numerių pasiūlymais ir savo meniu 
apgalvos vieną kartą iš pagrindų ir tvarkingai surašys visam mė
nesiui, tai didelio vargo visi tie apskaičiavimai nesudarys. Tru
putį sunkiau nustatyti, kiek kuris pagamintas patiekalas turi ka
lorijų, bet moderniškos virimo knygos jau ir tai gan tiksliai nu
rodo. Pagaliau, kiek padės ir Čia spausdinamos schemos ir len- 
teles. Taigi, visus maisto produktus suskirstame į šias penkias 
grupes:1)

I. Produktai, kurie turi labai daug baltymų irjiebalų, pav., 
pienas, kiaušiniai, sūris, žuvis, mėsa, paukštiena. Žinoma, bal
tymų kiekis čia yra labai įvairus. Daugiausia jų yra varškėj, kiau
šinio baltymę, žuvyje. Bet juose visuose yra ir svarbių mineralų, 
o taip pat ir riebalų. Vitaminų randame trynyje/

II. Produktai, kurie turi baltymų ir angliahydratų. Jie duoda 
mūsų organizmui daug krakmolo, ypač įvairūs miltai ir kruopos, 
pav., manos, ryžiai, avižų dribsniai, bulvės. Taip pat ir iš jų pa
gaminti dalykai, k. a. duona, pyragas, pyragaičiai, makaronai. 
Juose yra ir baltymų, bet didesnę dalį sudaro angliahydratai, 
krakmolas, kuris mūsų kūnui duoda reikiamos šilimos. Juoda 
duona ir avižų dribsniai turi dar labai daug celiuliozos, mineralų 
ir vitaminų, dėl to juos reikėtų kuo dažniausiai valgyti.

III. Produktai, kurie turi daug cukraus, pav., valgomasis 
cukrus, medus, uogienės, saldainiai, šokoladas. Jie yra reikš
mingi organizmui, bet per daug valgyti nesveika dėl to, kad su
mažina apetitą.

IV Produktai, turį daug riebalų yra sviestas, grietinė, tau
kai, aliejus, riebi mėsa, kakava, riešutai. Kai kuriuose riebaluose 
esama kartu ir vitaminų, ypač jų turi sviestas ir grietinė. Dėl to 
juos turėtumėm vartoti dažniau, nes jie yra taip pat ir lengviau
siai virškinami.

V. J šią grupę reikėtų išskirti vaisius, daržoves, bulves. 
Nors jie taip pat duoda daugiausia angliahydratų, kaip ir kai ku
rie anksčiau minėtieji, bet skiriasi nuo jų ir tuo, kad turi daug 
mineralų. Vadinasi, žmogaus organizmas iš jų pasiima reikalingų 
dalykų savo kaulams, dantims, kraujui, taip pat ir virškinimui 
būtinai reikalingos celiuliozos. Ypač didelės reikšmės turi įvai
rūs Saločiai, pamidorai, morkos, citrinos, apelsinai. Džiovinti 
vaisiai daug turi mineralinių druskų ir žiemą dažnai gali pava^ 
duoti šviežius vaisius.

Šeimininkė turi kiūrėti, kad maistas nebūtų perdaug vieno
das, vadinasi, negalima visos dienos valgį padaryti, pav., vien tik

*) Kai kurių teoretikų skirstoma ir kitaip, tas, tačiau, didelės reikš
mės neturi.
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iš grupės I produktų. Bene geriausiai tinkanti suaugusiam žmo
gui įvairių maisto grupių proporcija yra ši:

iš I grupės imti Ve dalį
iš H ir III „ „ Ve „

.? iš IV ■ M. ' ‘ n ̂ Ve ■ . .
iŠ V „ « V6 • „ :

Per dieną apytikriai maistas turėtų duoti organizmui 80 gr. 
baltymų, 60—70 gr. riebalų, 450 gr. angliahydratų. Štai, pav., 
5 asmenų šeimai reikėtų kiekvieną dieną 12000 kalorijų. Iš 1 
grupės tektų imti 2000 kai., iŠ II ir III gr. 6000 kalor., iš IV— 
2000 kai., iš V — 2000 kai. Be abejo, galima šiek tiek keisti ir 
įvairinti, svarbu tiktai išlaikyti bendras principas imti įvairias me* 
džiagas savo maistui. Tačiau niekuomet negalima užmiršti pa
tiekti j stalą pakankamai bulvių, daržovių ir vaisių.

Toliau mes duodame keletą schemų, iš kurių paaiškės visos 
šios teoretiškos pastabos. Štai, pietūs, kurie dažnai pasitaiko 
miestiečių namuose, ir kurie negali patenkinti moderniųjų maiti
nimosi higienos reikalavimų. Jie reikia atitaisyti.

II
Daržovių sriuba 
veršiena 
makaronai ir kt. 
šokolado

Ryžių sriuba
veršiena
makaronai ar kit. tešlos patiekalas
šokolado pudingas

III
Daržovių sriuba
veršiena
bulvės ir Saločiai
šokolado pudingas

pudingas
IV 
sriuba

Saločiai

Daržovių 
veršiena 
bulvės ir 
uogos, pav., agrastai.

Pirmuoju atveju pietūs susideda iš a) ryžių, sviesto, kiauši
nio (sriubos), b) miltų, kiaušinių (makaronų), ir c) pieno, miltų 
ar kruopų, šokolado, sviesto, kiaušinių, cukraus (pudingui). Ver
šieną palikime pagrindiniu valgiu. Iš schemos aišku, kad pietūs 
per daug vienodi, produktai imami daugiausi iš vienos grupės, 
jie turi per daug baltymų ir rūgščių. Antruoju atveju pietūs tru
putį pataisyti. Daržovių sriubai mes imame bulvių, morkų, po- 
rejų, žirnių, svogūnų, petruškų. Gauname daugiau vitaminų, o 
taip pat ir rūgštys neitralizuojamos. Tačiau, dar per daug bal
tymų. Trečiuoju atveju būtų galima sutikti su tokiu meniu, tik 
vakarienei reikėtų parūpinti rūgštį neitralizuojančių valgių. Ge
riausi, vis dėl to, pietūs yra ketvirtieji. Baltymų sumažėjo, nes 
pudingas pakeistas uogomis, pakanka vitaminų, medžiagų apykaita 
taip pat gera dėl didelio šarminių druskų kiekio, bitie pietus 
turi mažiau riebalų ir cukraus, dėl to tinka proto darbininkui, 
sunkius darbus dirbančiam reiktų daugiau kalorijų.

Dar vienas pavyzdys, kaip galima atitaisyti netikusi vakarienė.

M
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Mėgstama vakarienė vaikams: 1 atitaisoma vitaminų trūkumas
kava su pyragaičiu
manų košelė 
Šokoladin is pyragaitis

duona su sviestu
būtinai papildyti šviežiais vaisiais 
geriau vaisių pyragaitis ~~

9mėgstami suaugusių valgiai
duonos pudingas
rūgštynės
džiovintų vaisių kompotas
makaronai ir kiti miltiniai

valgiai
pyragas, bulka, pyragai čiai, 
poliruoti ryžiai

papildyti daržovėm ir vaisiais
papildyti bulvėm
obuoliai
pakeisti bulvėmis ar papildyti

pomidorais ar jų konservais 
duona, ragaišis,
nepoliruoti ryžiai.

Šiose dviejose schemose parodome blogai ir gerai sudarytą 
dienos meniu.

Netikusi dienos valgių programa:
Pusryčiai 

150 gr. balt, duonos 
50 gr. sviesto 
20 gr. dešros 
kava su pienu 
10 gr. cukraus

/

Pietūs
100 gr. manųsriub.
150 gr. Jautienos
300 gr. daržovių
100 gr. bulv. košės
100 gr. pudingo

Pavakariai 
kava
100 gr. pyrag-čių
10 gr. cukraus

Vakarienė 
150 gr. duonos 
100 gr. kutnp. ar dešr. 
40 gr. sviesto 
25 gr. sūrio 
arbata ar kitkas

Tiek suvalgęs žmogus per dieną gauna apie 350 gr. cukraus, 
187 gr. riebalų, 156 gr. baltymų, iš viso 4700 kalorijų. Jei tiek 
valgys valdininkas, mokytojas, ar kitas proto darbininkas, jis bū
tinai nutuks ir suardys savo sveikatą. Reikia mažinti kalorijų 
skaičių, riebalų ir baltymų kiekį. Tai pamatysim antroj schemoj.

II. Gerai sudaryta dienos valgių programa.

*) Daugelis pasakys, kad žiemą per brangūs vaisiai ir daržovės. Bet 
galima ir pigių rasti. Tarkuotos morkos, gražiai supiaustytas ridikas, pačių 
pagaminti pamidorų konservai pėr visą žiemą gali būti ant pusryčių stalo.

i.

Pusryčiai*) Pietus Vakarienė
7 vai. vakaro

Užkandis
10 vai. vakaro

100 gr. daržovių pamidorai ar kit. 200 gr. Špinato ir 200 gr. vaisių
ar vaisių daržovės 2 kiauš. 50 gr. kekso

100 gr. duonos
*

50 gr. buljono 50 gr. duonos (galima palikti vien
100 gr. pieno 100 gr. veršienos 20 gr. sviesto vaisius)
10 gr. medaus 200 gr. bulv. košės 25 gr. sūrio
20 gr. sviesto 200 gr. kalafiorų

t

1.

• \
kompotas ar vaisiai
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Visuomeninis gyvenimas
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Paskaitos moterų katalikiškų organizacijų vadovėms
Paskaitas, tikriau sakant kursus, ruošė L. K. Moterų Vyriau

sias Sekretoriatas L. K. Moterų Dr-jos atstovėms ir pavasarinin- 
kėms kartu. Kartu buvo ir rekolekcijos.

Kursai įvyko Kaune š. m. kovo 23, 24, 25 ir 26 d.d. Kursai 
suruošti, kad iškelti šių dienų opiausius moterų ideologinius ir 
visuomeninius klausimus, o paskui iškeltus sumanymus vykdyti 
gyvenime. Kursuose skaityta visa eilė paskaitų: „Mūšų ateities 
darbai“ — p. Galdikienė. Prelegentė iškėlė svarbiausius klausimus, 
kuriuos ateityj moterys organizuotai dirbdamos būtinai turi atlikti, 
„Organizuotas moterų veikimas“— p. J. Drungaitė. Prelegentė, 
nurodžiusi moterų organizuoto judėjimo priežastis seniau, nu
švietė reikalą moterims organizuotis šiandie (skaityk „Ryto“ 
2625 nr.). „Katalikės moters vado privalumai“ — p. Ladygienė. 
Vadas yra ant kalno pastatytas miestas, taip sako prelegentė, 
todėl jame turi spiestis visa, kas yra pavieniuose asmenyse:

r«

Šioj schemoj nurodyti valgiai tesudarys 2500 kalorijų, bus 
žymiai mažiau riebalų ir baltymų, už tai padidės cukraus kiekis.

Čia nurodytuose pavyzdžiuose galima daug kas_ keisti. Nie
kas neverčia šeimininkės aklai sekti Čia duotais pasiūlymais. Šio 
straipsnelio uždavinys yra iškelti tai, kas yra tipiška moderniš- 
kajai maitinimosi sistemai. Daug kas šiaurės kraštuos teks pa
keisti, bet negalima užmiršti vieno: mūsų tauta nepasižymi stipria 
sveikata, ypač blogai atrodo besimokąs jaunimas. Išblyškę vei
dai , sulinkę pečiai ir įdubusios krūtinės per dažnai pasitaiko. O 
tai galima iš dalies pataisyti taisyklingu maitinimusi. O susirū
pinimo reformuoti savo virtuvę dar nematyti. Vaikams kaišio
jami cukrainėse pirkti pyragaičiai su abejotinos rūšies kremais. 
Jie pratinami valgyti saldžius ir nemaistingus dalykus, kaip, sal
dainiai, šokoladas, bulkutės ir t.t. Būtų geriau, kad vaikai iš 
mažens įprastų valgyti kad ir paprasčiausias lietuviškas daržoves, 
k. a. morkas, ridikus, burokėlius. Ne pro šalį reformuoti ir su
augusių virtuvė, net studentų-čių neturtingi pusryčiai ir vakarie
nės gali būti pagerinti. Tik reikia rimčiau tas klausimas pastu- 
įpjuoti ir nuoširdžiai susirūpinti jis taikyti.

u
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pasišventimas, maldingumas, griežtas nusistatymas principuose, 
energija. „Kokie turi būti L. K. Mot. Draugijos nariai“ —p. J. 
Petrauskaitė, „Reorganizacija ir mergaičių darbai “—p. E. Balčiū
naitė. „Socialinis veikimas“ — p. Dr. Karvelienė. Čia iškeliama 
moters apaštalavimo darbas socialinio skurdo sumažinimui. „Kiek 
katalikų Bažnyčia yra prisidėjusi moters gerovei kelti“ —- kun. 
Grauslys. Krikščionybė moteriai atnešė šviesą ir laisvę, bet vėles
nieji laikai pamiršo pirmosios krikščionybės dėsnius taikyti 
gyvenime, todėl moters gyvenimą vėl aplenkė tiesa. Pati moteris 
turi kovoti prieš jos Žeminimą ir ieškoti teisybės. „Moters parei
gos Katalikiškajai Akcijai“ — kun. Krupavičius. Katalikų Akcija 
yra kiekvieno kataliko pareigą. Moterys turi lygiai dalyvauti su 
vyrais. Jos gali daug padaryti veikdamos į asmenį, šeimą, 
visuomenę. „Moters religinio sąmoningumo reikšmė šeimoje ir 
už jos ribų“— kuri; F. Kapočius. Katalikė moteris turi būti giliai 

. ir sąmoningai religinga. Tikėjimo tiesų aiškinimas ir skiepijimas 
yra jos svarbi pareiga. Jos darbai turi būti pagrįsti krikščioniška 
meile ir pasišventimu. Tik tokia moteris užtikrins gražią Lietuvos 
ateitį. „Motinos pavyzdys vaikams ir katekizacija“ — Tėv. Paukš
tys. Pagrindinį ir gilų tikėjimo pamatą padeda kūdikiui pamaldi 
motina mokydama jį daryti kryžių, paaukoti savo žaidimus, 
krykštavimus gerajam Kristui.

Be to, daug kalbėta kursuose organizacijos ir artėjančio 
kongreso reikalais. P. Galaunienė iškėlė lietuviŠĮcų kaimo dainelių 
reikšmę ir grožį. P. Sederavičienė iškėlė senosios lietuvės audi
nių grožį ir kitų jos gaminių pramonę. Visatai pamatyti ir iš
girsti galėsime kongrese.

Atskiruose moterų ir mergaičių posėdžiuose buvo pasitarta 
specialiai tik savo (čia jaunimui, čia motinoms rūpimais) reika
lais. Dienotvarkė buvo labai gerai sutvarkyta — dalyvės nusisė- 
dėjusios priešpietiniame posėdy dideliu malonumu keliavo pažiū
rėti svarbių moterims įstaigų. Taip buvo aplankyta: Darbo namai, 
Motinos ir vaiko globos namai, Marginių krautuvė/ Motinos ir 
vaiko muziejus, Oranžerija, Karo muziejus (kur deja ekskursantės 
negavo jokių paaiškinimų, nors dėl to buvo iš anksto su muzie
jaus administracija susitarta). Po tokių vaikštynių neįkiru buvo 
klausyti popietinių paskaitų ir nors nuvargusios nuo dienos darbų 
atstovės gausiai lankė vakarais rekolekcijas, kurias vedė kun. 
Kapočius, priėmė šv. Komuniją ir vaišinosi bendruose pusryčiuose. 
Kursus lankė ir nemažas būrys viešnių: studenčių, moksleivių ir 
k. (Kursuose skaitytas paskaitas, kai kurias ištisai, o kai kurių 
santraukas paduosime savo skaitytojams kiek vėliau. Red.).

Tokie kursai, kur mergaitės ir moterys stoja j darbą drauge, yra 
pirmieji. Tikime, kad ateity jų bus ir daugiau, o šiais metais tokius 
kursus suruoš kiekvienas rajonas ir net atskiros kuopos—skyriai.
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Lietuvos Baigusiųjų Aukštąjį Mokslą Moterų Sąjunga
’ ■ ’ ’ * . , ■ r ' • , • . ■' .*■ ’• ■

Sąjunga gyvuoja jau 4 m. Jungia visas, aukštąjį mokslą 
baigusias moteris, lietuves. Vyriausias tikslas „L’amitie“. Sąjunga 
susirūpinusi pašalinti visas daromas kliūtis aukštojo mokslo mo
terims, taikant savo Žinias praktikoj; Numatoma steigti fondą,, 
kuris duotų mokslus eiti stipendijas gabesnėms moterims.

Palaikoma artimi santykiai su tarptautine Aukšt. Mok. Bai
gusiųjų Moterų Sąjunga. Nutarta išsiųsti į Londoną Draugijos 

-sekretoriatui šie veikalai: p. Jacynienės — apie Pažaislio vienuo
lyną, ir p. Krasauskaitės — apie lietuvių bajorų pravilegijas XIV Š. 
iki XV š.

Be to, Sąjunga steigia moterų autorių biblioteką. Žygių tuo 
reikalu jau padaryta.

1933 m. kovo 12 d., visuotiniame Sąjungos susirinkime iš
rinkta nauja Centro valdyba: pirm, p. Krikščiūnienė, nariais: M. 
Gudavičienė, Kutkauskienė, Kalvaitytė ir Penčylaitė. K K.

Tarptautinė mergaičių globos konferencija
Šių metų vasario mėn. 7—8 dienomis, Friburge įvyko ka

talikių tarptautinė merg. globos konferencija. Šveicarietės, kurių 
krašte Kat Mergaičių Globos Sekcija atsirado jau 1836 metais, 
šį darbą dirba dideliai atsidėjusios ir dabar. Jos tat ir priėmė 
visų kitų kraštų moteris suvažiavusias į šią konferenciją, kuri 
buvo lyg savotiška merg. globos klausimų studija.

Bendras darbų vaizdas toks. Stočių misijos turi trūkumų 
dėl netinkamo dežuravimo suskirstymo. Be to, dažnai neatsie
kia dežuruojančiųjų darbas tikslo, dėl to, kad vykstančios mer
gaitės nėra pakankamai painformuojamos išvykimo vietoje. Sto
ties misijų darbas, idėjos ir pasišventimo darbas, jo motto: 
„Kas išgelbsti vieną sielą, išgelbsti pats save“ (Šv. A.). Kai kuriose 
stotyse šį darbą dirba Katalikių Mergaičių Globa kartu su Bičių* 
lėmis ir kitomis organizacijomis. Dežuruojanti moteris turi būti 
atitinkamai pasiruošusi tam darbui. Vysk. B. sako, kad budė
toja turi būti ne vienuoliškos išvaizdos, nes tada atbaidys leng
vesnes mergaites, bet taip pat ir ne ekstravagantiška, nes papik
tins nayviąsias. Uniforma dižuruojančioms nepriverstina dėl kri- 
zio, bet patartina nešioti ryškius, lengvai pastebimus rūbus. Ap
linka į kurią pakliūva globojamosios mergaitės, turi būti jauki, 
maloni. Šiems darbams reikalinga pinigų. Pajamas sudaro au
kos ir k. Liaudis globos darbą nevisai gerai supranta ir lyg 
smerkia, nes mano, kad jis palaiko emigraciją ir, kad iš viso, 
skatina mergaites palikti tėvus ir bėgti laimės ieškoti. Bet šis 
laikinas reiškinys diena iš dienos nyksta, ir moterys, ypač moti-
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nos, vis daugiau šiai organizacijai pritaria: Globos darbą labai 
padeda dirbti vienuolės, kurios pasiryžusios eiti j socialinę sritį 
eina modernišką vienuolijų keliais pasistengdamos ir savo regu
las susocialinti. Jos laiko darbo, užvažiavimo, poilsio namus ir 
kitas jstaigas, kurių tikslas padėti keliaujančioms ir ypač pakly
dusioms mergaitėms. Lietuvą šioje konferencijoje atstovavo p. 
Juodišienė.

Tenka pastebėti, kad tokioms atskirų kraštų organizacijoms 
yra labai svarbu palaikyti glaudžius santykius su užsieniu, ypač 
su tarptautinėmis šios rūšies instancijomis. Šį reikalavimą sten
giasi patenkinti pačios organizacijos savo iniciatyva ir taip pat 
per Tautų Sąjungą, kurios kovai su tarpt, moterų prek. komi
tetas, pastarosiomis dienomis kreipėsi ir į moterų organizacijas 
Lietuvoje, prašydamas suteikti žinių apie jaunų mergaičių dorL 
nius pavojus Lietuvoje ir apie būdus, kuriais čia kovojama su 
tarpt, moterų prekyba.

Lietuvos moterys Šioje srityje šiandie jau yra šį tą nuvei
kusios. Dirba „Bičiulės“, dirba ir prie L. K. Moterų Dr-jos įsteigta 
merg. globos sekcija. Kaune jau turime ir šios globos įstaigų. 
Kauno L. K. Moterų Dr-jos skyrius užlaiko mergaitėms darbo 
namus, kuriuos veda Lietuvaičių Kult Dr-jos seserys. Prakti
kuojami įvairūs amatai: siuvimas, skalbimas, knygrišystė ir k. 
Panašius gi. namus turi ir bičiulės. Manome, kad tiek katalikės, 
tiek bičiulės dirbs šioje srity nenuilsdamos.

*

Moters inteligentės teismas
Š. m. kovo mėn. 12 d. Ž. Ū. Ak-jos Stud. At-kiu korp. 

„Gabiją“ surengė moters inteligentės .teismą, kuriam pirminin
kavo Ž. U. Ak-jos rektorius prof. Tonkūnas, nariais buvo p. 
Pikčilingienė ir stud. E. Sabalytė.

Pirmas kaltina dr. K. Ruginis, intelektualiniai estetiniu atžvil
giu. Kaltina ne visas moteris inteligentes, bet didesnę jų pusę- 
50% — išėjusias šiokį tokį mokslą. Inteligentė moteris perma- 
žai domisi grynuoju mokslu, grynuoju menu ir permaža rodo 
šiose srityse kūrybinės inicjatyvos. Ji nesistengia savo gyvenimo 
tvarkyti protingais pagrindais. Be atodairos seka madas, virtu
vėje vadovaujasi konfiturine filosofija, neekonomiškos. Visu 
tuo neprisidedama prie moters vertės iškėlimo. Moteris inteli
gentė nuteistina 10 metų intelektualinio darbo.

Prof. K. Aleksa kaltina moterį inteligentę kaip auklėtoją ir 
šeimininkę, ji nemoka nei savęs nei vaiko auklėti, kurio aukl. 
turi prasidėti dar prieš 100 mėtų. Seimą ji laiko savo materia
linio pragyvenimo ir pramogoms semti šaltiniu, ji vengia ir mo-
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tinos fiziologinių pareigą. Moteris nepažįsta savęs, nesupranta 
kas ji yra, nevertina ir todėl seka vyrus. Gėdinasi fizinio darbo. 
Tikybą gali dėstyti tik moteris. Prašo mot. intel. nubausti.

Visuomeniniu atžvilgiu kaitina p. Šalčiuvienė - Gustaitytė. 
Moteris inteligentė nepadarė ir nedaro jokios teig. įtakos visuo
menei. Ji dar neįstengė savarankiškai pasireikšti gyvenime, kad 
ir įstaigos darbe. Ji tebesilaiko nuo kūdikystės įkaltos nuomo- 
monės, kad „jis“ ją išgelbės. Moterų tarpe pažymėtinas tuštu
mas ir nesolidarumas. Moters pavardės keitimas ištekant, irgi 
peiktinas dalykas. Daug laiko ji tuščiai praleidžia.

Pirmoji gynė dr. V. Karvelienė. Moters šiandien kaltinti 
negalima, nes ji ne tik, kad nebuvo skatinama prie veiklaus, sa
varankiško gyvenimo, bet nuolat slopinama jos inicjatyva toje 
srity; per vadovėlius ir kitomis priemonėmis ji įtikinėjama dar 
ir šiandie, kad yra pasinga. Moters gyvenimo kėlias buvo ir 
yra visada sunkesnis už vyro — mergaitė turi pasiruošti dvigu
bai profesijai. Kad tą jos gyvenimo kelią palengvintų, visuome
nės santvarka turi prisitaikinti ir prie moters reikalavimų. Duo
da teigiamų pavyzdžių iš moterų darbų ir studijų V. D. U-te ir 
visuomenėje. Viską paremia statistika. Prašo išteisinti.

p. St. Ladygienė gindama pasako, kad moteris intel. dar 
nesuskubo parodyti savo mokėjimo ar nemokėjimo. Vaikų auk
lėjimui sunku atsidėti dėl esamų ūkio sąlygų. Didelė moters 
padarytų nuodėmių dalis tenka vyrams, pav. dėl abortų darymo 
yra kalti ir vyrai. Šiaip motinystės fiziologinių funkcijų moterys 
nevengia. Moteris dar nėra išsigimusi, ji tik sumindžiota vyro 
aistrų.

Doc. B. Vitkus gina visuomeniniu atžvilgiu. Jis pasako, 
kad moteris inteligentė yra jauna, bet į visuomeninį gyvenimą 
jau sugeba įnešti jaukumo ir švelninti žm. santykius. Karas nuo 
moters nepriklauso, tai vyrų padarinys. Esamose sąlygose mo
teris intel. daug padarė. Pažiūrėkime į mūsų organizacijų dar
bus ir įsitikinsime. Moteris nesiafišuoja, kaip vyrai kad daro 
ir todėl mes jos darbų dažnai nepastebim ir neįvertinam.

Teismas lietuvę inteligentę pripažino kalta, bet atsižvelgda
mas į tai, kad esamomis sąlygomis ji yra vistik nemažai pada
rius, ją išteisina. M. K-tė

IŠ studenčių gyvenimo
Vilnietės studentės antrą kartą pas Kauno 

st u j e n te s . Vasario 27 d. Studenčių Atstovybės nariai: E. 
šapkaitė ir E. Gailiūnaitė sukvietė korporacijų — „Filiae Lithua- 
niae“, „Filiae Samogitiae“, „Patria“, „Fideles Justitiae“, „Romu-
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vos Vaidilutė“ ir „Virgines Sudaviae‘‘, Skaučių Draugovės, „Gie- 
droš“ ir „Birutės“ draugovių ir Studentų Šaulių būrio mergaičių 
sekcijos atstoves išklausyti atvykusio iš Vilniaus Lietuvių Studentų 
Sąjungos mergaičių ratelio pirmininkės Gr. Slapelytės pranešimo 
apie vilniečių studentų, ypatingai studenčių, padėtį. Pranešėja, 
vaizdžiai nupasakodama pavergtosios Lietuvos kolegių-gų univer
siteto ir organizacinį gyvenimą, labai sudomino mūsų korpora
cijų ir draugovių atstoves; buvo patiekta visa eilė klausimų. Už
mezgimui pirmųjų artimesnių santykių nutarta vesti platų susira
šinėjimą. Padarydamos pradžią artimiesiems santykiams „Filiae 
Lithuaniae“ Korp! atstovės įteikė kolegių vilniečių rateliui porą 
savo Korp! šventės fotografijų, o stud. ateitininkės — adresą. Tai 
jau antrą kartą vilnietės studentės aplanko šiais metais kaunietes. 
Pirmą kartą 1933 metais jos buvo į Kauną atvykusios su didesne 
vilniečių ekskursija Kalėdų atostogų metu. Trys jų p. E. Kriščiu- 
kaitė ir dvi p. Budrevičiūtės apsilankė ta proga sušauktame stu
denčių ateitininkių posėdyje, kur buvo nuoširdžiai pasikalbėta. 
Viešnios gavo tada po komplektą „Naujosios Vaidilutės“.

Visuotinas V. D. Un-to stud. at-kių sus-mas 
įvyko š. m. balandžio mėn. 2 d. tikslu pasitarti apie būsimą Lie
tuvių Katalikių Moterų Vyriausio Sekretoriato kongresą, kuriame 
turės pasirodyti ir stud. ateitininkės. Be to, jos turės padėti šį 
kongresą organizuoti ir Velykų atostogų metu padėti ruoštis 
pavasarininkėms, moterims, zitietiems ir k. Iškelta ir visa eilė 
kitų klausimų. Šis susirinkimas (jų retai turime) parodė, kad 
visuotini stud. ateitininkių susirinkimai yra būtini, juos reikia 
dažniau ir šaukti — tuo rūpintis pavesta korporacijų ir draugovių 
pirmininkėms.

Nuteisė studentę. 1933 m. kovo mėn. 5 d. V. D. 
U. Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrius surengė studento teismą, 
kuriame tarp kitko, buvo kaltinama ir studentė, kad ji per- 
mažai turinti pilietiško ir moteriško susipratimo ir esanti 
menka visuomenininkė. Stud. teismo sprendimo 7 § sakoma: 
»»Lietuvos studentė, sudarydama apie Va viso mūsų akademinio 
jaunimo, permažai rodo pilietiško ir moteriško susipratimo, am
bicijos ir savarankiškumo, perdaug užleisdama savo nenaudai net 
% vietos akademiniame ir visuomeniniame gyvenime“.

K K.
■ •

Lyčių kova

Fideles Justitiae, stud. at-kių korp. š. m. balandžio mėn. 
5 d. sukvietė visas ateitininkes studentes į prof. Pr. Dovydaičio 
paskaitą. Profesorius kalbėjo apie 1 y č i ų k o v ą i s t o r i j o s
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e i go je. Įsidėmėtina, kalbėjo profesorius, kad moterų judėji
mas Įgauna vis ryškesnės formas, visose srityse moteris Žengia 
Į priekį., Praeitis moko — kokia moterų judėjimo praeitis? Filo
sofinis galvojimas atidengia čia netikėtinų perspektyvų — visoj 
istorijos eigoje būta lyčių kovos. Ginaikokratijos (mot. yaldž.) 
ir androkratijos (vyr. valdž.) kova vyksta visais laikotarpiais — 
kova dėl lyties primato. Ėvoliucionistinė pažiūra j matrijąrchatą, 
kad matrijarchatas tai buvusi visuomenės santvarkos pereinamoji 
stadija, kur žmonių gyventa bandomis ir todėl nežinota kas yrą 
tėvas, o tiktai kas motina, šiandie griuvo. Jau 19 š. pažiūra j 
matrijarchatą pasikeitė: matrijarchatas radosi ten, kur buvo palan
kios sąlygos Žemės darbui, nes vaisių rinkėja, moteris, pirmi
niame žmonių gyvenime buvo pirmoji artoja — žemdirbė. Ginai
kokratijos žymių randame visuose did. kult centruose, kurie ir 
yra pagrįsti, sukurti tos pačios ginaikokratijos. Šią tiesą tvirtina 
kaip tik tas, kad visi didieji kultūros centrai susikūrė ten, kur 
buvo patogios sąlygos žemės ūkiui — derlingi slėniai, upių 
pakrantės — o žemės ūkį pagrindo moteris, taigi ji ten ir buvo 
pirmoji valdovė. Tie ramios kultūros centrai viliojo savo turtais 
bastūnus (vyr. kult, padar.), kurie ir atnešė į juos androkratinę 
tvarką.

Gineik. tvarkoje moteris yra valdovė, kunige ir pranašė. 
Mėnulio garbinimas, žemės deivių kultas ir k. panašūs dalykai 
sutinkami įvairių tautų religijose, yra ne kas kita, kaip gineiko- 
kratijos liekanos. Jų randame tiek graikų, tiek romėnų, tik kitose 
religijose. Pranašės “- valkirijos žinomos ir germanų relig. Lie
tuvių religija irgi turėjo tokių pranašių: ragana — regėtoja —■ pra- 
regėtoja — prorok pranašas. Taigi, mūsų ragana ir regėtoja, 
tai tas pat. . ' ‘ ‘ • • ■ ’ *

Europa turi androkratinę tvarką, ją suandrokratino graikai, 
žydai ir romėnai. Žydai buvo sukurę grynai androkratinę teo- 
zofiją, graikai -- filosofiją, romėnai — valstybę. Tuo keliaudami 
žydai moters įtaką religijoje visiškai buvo panaikinę. Graikai 
savo andr. filosofija paskyrė moteriai labai savotišką gyvenimo 
prasmę. Pagal graikų filosofus vyras yra dvasios principas, mo
teris — juslinis pr., vyras aktyvumo princ., moteris pasyvumo. 
Moters net nėra. Aischilas moterį suniekino biologiniu atžv., 
Ąristot. sunaikino ją filosofiniu atžv., padarė ją nesama. Pagal 
jį moteris yra tamsios prig. atstovė, vyras šviesios. Romėnai 
sukurdami androkratinę valstybės tvarką praktikavo moters atžvil
giu graikų filosofijoje iškeltus principus.

r Bet lyčių kovoj, kurios atbalsių randame labai daug indų 
epuose, būtą nemažai ginaikokratijos laimėjimų, renesansų. Ži
nome vieną tokį laikotarpį, kai pakilo rytų religijos, kur garbi-

i
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narnos deivės — motinos. Moterys tada įsisėdo net į valdovų 
sostus •— Semiramydė, Kleopatra. Nerono kova su savo motina 
irgi yra lyčių kova. Tai kraštutinumas, atsikeršijimas už vergiją. 
Krikščionybė asketizmu, kunigyste ir moteryste pagydo šiuos iš
krypimus. Krikščionybė, nors kilusi iš androkratinės tautos, bet 
turi ir ginai ko kratiniųpradmenų—- Dievas yra visų tėvas Ma
rija yra visų m o t i n a. Krikščionių filosofų raštuose pa
sitaikančios androkratinės nuomonės apie moterį, nėra Kristaus 
mokslo nuomonės, o tik atėjusios iš graikų filosofijos. Riteriški 
vyro santykiai su moterimi susikūrė viduramžiais krikščionybės 
atmosferoje ir jie gal buvo idealiausi visoje nupuolusios žmoni
jos istorijos eigoje. Humanizmo laikais sumažėja teokratinė 
nuotaika, įsigali pagonizmas, išklimpa krikšč. nuomonės žmonėse,, 
išklimpa žmonijos taika, su tuo ir monogaminė moterystė. Vy
rai humanizuojasi, nežiūrėdami, kad tuo eina į dideles katas
trofas. Humanizuojasi ir moterys, atgimsta ir vėl ginaikokratiz* 
mas. Šis moterų kilimas 17-18 š. susilaukia daug priešų (Mol- 
jeres „Mokytos moterys“ ir k.), bet vistiek 18 š. lieka moterų 
šimtmečiu. Prancūzų revoliucija humanizmo išjudintas moteris 
dar labiau išjudina, todėl 19 š. yra dar moteriškesnis.

' ■ * /

Kokie faktai verčia 20 amžiaus moterį kilti?
Šiandie viešpatauja vyras, jis veda eksterminacinę politiką, 

o kas kenčia dėlto? Moteris čia negali būti pasyvi. Ji jaučia 
didžiausią aversiją prieš tą žudymo, išnaikinimo politiką. Vyras 
savo prigimtimi yra laukinė būtybė, moteris — naminė. Vyrai 
turi būti jaukinami. Moters džiaugsmas yra sukurti įstatymą ir 
tvarką, vyro džiaugsmas tą tvarką sugriauti. Proletariato kilimas 
yra perdėm androkratinės tvarkos reiškinys—jis gavo pritaiky
mą komunizme — Rusijoje. Moteris ten norima atpalaidoti nuo 
jos prigimties, tai vyrų sugalvota. Rusijoje moteris dar prieš karą 
buvo pigi (5 kap. nakčiai), dabar ji visai < atpigo — išsiskirti ir 
naują moterį gauti galima už 30 kap. Šių dienų vyras neteko nei 
galios nei valios pririšti meile prie savęs moterį, nes riteriški 
lyčių santykiai virsta zoologiškais. Šis zoologizmas legalizuoja
mas civilinės metrikacijos įstatymais, kurie visai sugriauna mo
ters teises ir vertę. Ir jeigu moterys šiandie taip ramiai žiūri į 
šių įstatymų įvedimą, tai jos tikrai nesiorientuoja kas tuo daroma.

Šiandie androkratija prigyveno visišą bankrotą visose;gyve- 
nimo srityse. Moksle keliama tezė, kad ta pasaulėžiūra, kurios 
šaknys yra androkratinėje tvarkoje/ priėjo krizio. Ryškiausia 

, androkratinė pasaulėžiūra yra atomistinė —- mechanistinė, meha- 
nizmas ir materializmas, kilęs iš totemistinio kultūros ciklo, 
šiandie visai susikompromitavo ir atmestas. Grįžtama prie Pla
tonizmo — Augustinizmo, kuris kilo iš matriarchatinės kultūros
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ciklo. Toks yra šiandie lyčių kovos pulsas. Jį moteris turi tin
kamai Įvertinti ir užimti gyvenime tinkamas pozicijas.

Taip maždaug galima atpasakoti gerb, profesoriaus mintis, 
kuriomis visos studentės nepaprastai susidomėjo. Šias mintis po 
kiek laiko turėsime šiame Žurnale paties profesoriaus išdėstytas 
ištisai.

Knygos ir žurnalai
V a i žg a n t o, Gyvulėliai» 152 pusi, kai na 51 it. Švento Kazi

miero dr-jos leid. Nr. 558. Kaunas. 1933 m.
Jau pats autoriaus vardas pasako, ko iš šių knygų turim 

laukti: šviesaus optimizmo, lengvo jumoro, didžios, tikrai lietu
viškos savo žemelės meilės. Ir neapsivyliam — visi 32 vaizdeliai 
persunkti tokia nuoširdžia, nedirbtina, tiesiog gaivališka meilė 
visko kas sava, kas lietuviška, kas tuo pačiu Lietuvos oru kvė
puoja, jos saulele šildomas ir jos žemelės gausybėmis maitina
mas. Gyvuliai, paukščiai, vabzdžiai; upės, pievos, šilai ir pelkės 
— vienu su autorium gyvenimu gyvena, su juo džiaugiasi ir 
ilgisi.

Vaizdeliai išrinkti iŠ seniau išleistų Vaižganto raštų. Didžio
ji jų dalis paprasti, nuoširdūs, lyriški, vietomis kiek autobiogra- 
fiški. Gyvulių ir jų savininkų buities vaizdeliai suprantami tiek 
suaugusiems tiek ir pradedantiems skaityti, dar nuo gamtos ne- 
atitoiušiems, mokiniams. Štai kelios eilutės iš pirmojo vaizdelio 
„Pavasarį** — „Čir-čir-čir-vir-vir-vir, čir-čir-čir-vir-vir-vir! Negud
ri giesmelė, bet — mūsų. Paklausyk, lietuvi, kad ir kur giliame 
ir tamsiame rūsyje sėdėdamas: niaugi tu neatminsi, kaip nuo 
jos kaito tavo kraujas, tempės gyslos, kėlės tavo galybė, energi
ja? Kaip atkakliai tu vartaliojai tebedrėgną žemelę maitintojėlę, 
kaip nuovargio nejautei, linksmas grįždamas namo pavakario 
laiku? Saulė ūmai nudegino tau veidą ir rankas. Tamsios jos, 
o kaip šviesu tavo dūšioje!“ (6 pusi.),Toks pat „Ruduo**, „Vie
na diena Nemajūnuose**, „Zovado“ „Žuvėdro“, „Dėdė lapę nu
šovė** ir daug kit. Vietom tiek nuotaikos, tiek lyriškumo, kad no
rėtųs ištisai cituoti tą tikrą poeziją prozoje.

Be šių paprastųjų yra ir labiau gudragalviškų dalykėlių, ku
rie suprantami ir įdomūs tik labiau išsilavinusiems skaitytojams. 
Tai bus autobiografiniai rašiniai su jumoro, satiros ir aliuzijų į 
visuomeninio gyvenimo reiškinių priemaiša. Pav.: „Tas trečiasis**— 
pensionieriaus laiškas. Autoriaus laiškas savo buvusiai studen
tei klausytojai p. P. Orintaitei, kuriame jis aprašo savo, jau pen-
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sionierįaus, gyvenimą. Brangus dokumentas ateičiai — „žilagalvis 
jaunuolis“ jumoristiškai žiūrį į savo dabartinį gyvenimą, kurio 
didžiausias rūpestis turėtų būti „eiti į bankus pensijos IT vieno 
kitan perkrauti“ (44 pusi.) Tuo tarpu: „Ne tatai užėjo genera
cija! Daktarų daktarai, — vienas mokslas, kad tųsukeptumei; jau
nystė verda, kunkuliuoja, kaip šutinamos roputes, — energijos — 
nors pūrais seikėk užmokamų inteligentų dvidešimt šeši tūks
tančiai, dar su kaupu... O kaip reikia, tu pensionieriau, ateik 
šen, tu nueik ten: čia pakalbėk, čia parašyk, čia paposėdžiauk. 
Argi bebus kada galas? Juk jau metas garbės ženklais apsikarš- 
čius ir pasilsėti...“ (45.) Jumoriškai autorius žiūri ne tik į savo 
gyvenimą, bet ir į įvairius visuomeninius reiškinius. Štai sąmo
jinga aliuzija į mūsų „dešiniosios“ visuomenės susiskaldymą: 
„Išeidama savorų krikščioniškon bažnyčion (kitokių ji nepripažįs
tanti), ji su manim atsisveikino,..“ ir t. t „ Ir pats išėjau savont 
tautiškon bažnyčion (kitokių nė nepripažįstu).“ (43—44 pusi.)

Yra ir keletas satiriškų — alegoniškų vaizdelių. Vienur pats 
autorius juos paaiškina, pav.: „Pelėstai*; gale priduria: „P. S. Pa- 
vietis- Lietuva, pelėsiai — lenkai“. (138 p.) Panašūs ir „Perkū
nas ir Voras"—„Ir pakišo (Boba) dar nesuvalgytą kepalą 
— „Vitolio raudą“, Fausto Kiršos. (141) Satiros be be paaiški
nimų, „Vebronių buitis", „Vapsva Vabzdžių Karalaitė" ir k. Šie 
vaizdeliai dar mažiau aiškūs ir suprantami tik suaugusiems 
inteligentams.

“Gyvulėliai" Šv. Ministerijos knygų ir Mokslo tikr. Komisijos 
pripažinti tinkami aukšt. ir vid. ir aukštesniojo tipų pradžios 
mokyklų vyresn. skyrių knygynams. Tai malonus indelis į mūsų 
taip negausią jaunimo literatūrą. Bet kadangi yra vietų sunkiai 
suprantamų, gale įdėti sunkesnių žodžių paaiškinimai. Tik, man 
rodos, nevisi tinkami. Vieni nereikalingi, visiems žinomi, pav.: 
„aeroplanas — skraidžiojamoji mašina“, — kiti nepaaiškina dalyko 
pav.: „agrikultūra — sumaningasis laukų išgyvenimas“ arba „Dzeu
sas Dievulis“. Bet dauguma — tikslūs paaiškinimai.

Knygos dailiai išleistos, aiškus šriftas, didelės palaukės, įdo
mios A. Šepečio iliustracijos — malonu paimti j rankas jaunam 
ir senam. Bet ypač patarčiau skaityti šias knygas visiems tiems, 
kuriems rūpi gerai išmokti savo kalbos. Vaišganto kalba čia, 
kaip ir visur, gyva, sultinga, trykštanti iš pačių lietuvio kaimie
čio sielos gelmių ir kartu tinkama išreikšti aukšto inteligento, 
profesoriaus, subtiliausiems minčių atspalviams, lengvai užmes
toms aliuzijoms, jumorui, satirai.

J. Žuraaskaiti
-■.į-.., , „■■■■  r ------- ----------- - ---------- . _ . '   __ . ...f - _.r . . ... f— - ...  1 - —  r ---- - ------- ■ -   -- - - -

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė
Redaguoja J. Drungaitė
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N a ujo s k n y g o s
Vaižganto, Gyvulėliai. Iš jo -raštų«. Kaunas 1933 metai. 

152 pust. Kaina 5 lit. (Paėmė J. Žurauskaitė par, 5 dienai).
M. J oka j ü s, Turtingi skurdžiai Apysaka. Išvertė Juozas 

Sužiedėlis. Kaunas, 1933 m. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys Nr. 
543 Printed in Lithuania. 395 pusi. Kaina 4 lt.

J Baronas, Rusų-lietuvių žodynas. II leid. „Sakalo“ 
Bendrovė. Kaunas.

Ad. Raulinaitis, Naujais keliais. Trijų veiksmų su 
prologu drama iš jaunosios kartos gyvenimo. „Sakalo“ B vė. 
Kaunas, 1933 m. Kaįna 1,50 lt.

P a u 1 K e 11 e r, Čigonėlė. Vertė A. Žagrakalienė. Zarasai, 1933.
Pro f. S t. Šalk aus kis. Bendrosios mokslinip darbo 

metodikos pradai. II leid. „Sakalo“ B-vė. Kaunas, 1933 m.
K u n. C h a i g n o n, Šventėse su šventaisiais, Dvasiški 

mąstymai visoms metų šventėms. Trečioji knyga. Lietuviškai at
pasakojo kun. M. Vaitkus. Šv. Kazimiero Dr jos leidinys Nr. 556. 
Kaunas, 1933 m.

P r o f S t. Šalkauskis, Ateitininkų ideologija pasku
tinių laiku formavimosi vyksme. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys 
Nr. 541. Kaunas, 1933 metai.

Klemensas Dulkė, Devyni raiteliai. Žemaičių žemės 
pasaka. 1933 m. Kaunas. 43 pusi. Kaina 1.25 lt.

Pasikeitimai administracijoje. Tris meti s adminis
travusi „Naujaią Vaidilutę“ p. O. Vaitonylė š’omis dienomis iš 
administracijos pasitraukia baigti studijas.

Svarbu skaitytojams
Pranešame gerb, skaitytojams, kad administracijoj dar gali

ma gauti „N. Vaidilutės“ 1924 m., 1925 m„ 1926 m., 1927 m., 
1928 m., 1929 m., 1930 m., 1931 m ir 1932 m. komplektų. 
Vienų metų „N Vaidilutės“ komplektas kaštuoja 5 litai. Imant 
visus nurooytų metų komplektus dar daroma nuolaida.

Be to, labai prašome visus, kurie turi atliekamų 1921-2 m. 
2—3 sųsv. ir 1924 m 1 są*v. pasiųsti administracijai pasikei
čiant su kurių nors metų visu komplektu ar pasiunčiant apdėtu 
mokesčiu. Už tuos du nurodytu n riu sutinkame mokėti dvigu
bai tiek, kiek jie yra anksčiau kaštavę.

.,N. Vaidi utės“ administracija.
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eina jau antrąjį savo gyvenimo dešimtmetį, spiečia apie 
save visas lietuves literates, menininkes, visuomeninin- 
kės ir rašo visais a k t u a I i ais gyvenimo klausimais.

MoinrUrU \7af/4rlti+Ai^ daug rašoma svarbiais moterims 1N dll J O J O J Vai UI 1Ule Į rūpimais klau Simais.

Skyrius „Namų Židinys“ duoda praktiškų ir būtinai reikalingų žinių iš 
namų ruošos. Be to, nagrinėja moters vaidmenį šeimoje ir kit klausimus.

Manirnru \7ciidiliit4i“ Yra recenzuojama įvairios naujos 
„iNdUJOJUJ v dlUHUtvJ knygos, daroma užsienio ir Lietuvos 

moterų veikimo ir visuomeninio gyvenimo apžvalga.
Šiais metais „N. VAIDI L.“ metiniai p r e n u m e rat o r i a i gaus priedą:

V X . * . X x . > x x . » - —

Mmiinii VnidlllltP “ kaštuoja tik 10 litų metams, 5 litai 
» 1 NdUJUJI V dl-UllUlv pusmečiui. Moksleiviams ir studen
tams 5 litai metams, 3 litai pusmečiui. Atsk. n-ris 1 litas. Užsieny dvigubai.

„Naujosios Vaidilutės“ redakcijos ir administrac. adresas: 
Kaunas, Laisvės ai. 3, III kamb., telef. 26—76. 

Dežuruojamos vai. 13 — 15 vai.

93

Nuo 1925 metų pradžios Kaune eina religijos bei doros 
mokslo ir visuomenės gyvenimo mėnesinis laikraštis

T
 m ■ ' a ■ ’f giesos Kelias“

Šalia oficialinės bažnytinės dalies ir pamokslų

„Tiesos Kelyje“ plačiai gvildenami religijos bei doros ■ 
mokslų ir apskritai katalikų pasaulėžiūros klausi- ■ 

' mai. Jame gyvai svarstomi einamieji mūsų religi- ■ 
nio gyvenimo klausimai ir paduodama daug žinių ■ 
iš katalikų gyvenimo ir veikimo užsienyje. ■

„Tiesos Kelias“ duoda rimtų atsakymų į daromus ka ■ 
talikybei mūsų spaudoje priekaištus. ■

„Tiesos Kelio“ redaktorius — leidėjas Prof. kan. dr. H

D

.5',

<*•

,,Tiesos Kelio“ redakcijos ir administracijos adresas:
Kaunas, Elijaševo g. Nr. 3 (galima užsimokėti ir 
šv. Kazimiero knygyne, Rotušės Aikštė 6). 

----------------------------------------------------------- ih lf...—... - —............... r-------- --------------- \ - - - - - '. .i » ... - . - ' ' "" “
Marijonų spaustuvė Marijampolėje, Bažnyčios g. 22. Telefonas 188.
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