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Jį
joji Vaidilutė
TELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

1933 metų Gegužės—Birželio mėn. XIII

ItysA. M Reinys

Motinos meilė psichologijos šviesoje
Raštuose rašoma, žmonių kalboje nuolat girdima, kad 

motinos meilė savo vaikams yra visų meilių didžiausia. Pasižval
gius tikrojo gyvenimo reiškiniuose, iš tikrųjų, randama davinių, 
kurie gyvai patvirtina sakytąjį teigimą. Tačiau materialistinių 
pažiūrų žmonės mėgina paneigti ar bent mažinti motinos meilės 
didumą ir kilnumą ir nurodo, kad ir gyvuliai turį tolygią meilė 
savo mažiems. Kad galėtume pažinti, ko vertas yra šisai iš 
materialistinio nusistatymo einąs pasakymas, reikia čia pasvarstyti, 
kas yra motinos meilė, kokie jos pasireiškimai, kokios priežastys, 
koks jos turi būti įvertinimas.

1. Kas yra meilė, bendrai imama, tą trumpai nusako šv. 
Tomas Akvinietis, taip išsireikšdamas, „amor, qui nihil ėst aliud 
quam complacentia appetibilis“ (S. theol. 1, 2. qu. 26, a. 2), 
t. y., meilė yra ne kas kita, tik pageidaujamasai patikimas. Vadi
nasi, kai tas, į ką meilė yra nukreipta, patinka ir kai tasai 
patikimas yra pageidaujamas, t. y., norima, kad meilės objektas 
kuriuo norint būdu būtų su tuo, kuris turi meilės jausmą, tada 
ir yra meilė. Šis meilės kaip pageidaujamo patikimo nusakymas 
labai suglaustai išreiškia meilės esminius bruožus; juos galima 
rasti kiekvienoje meilės rūšyje, kurių konkrečiame žmonių gyve
nime yra gan daug ir kurių patys pasireiškimai yra gan įvairūs.

Objektas, j kurį mele būna nukreipta, gali būti gan įvairus: 
asmuo, gyvulys, augalas net ir negyvas daiktas. Pačio Dievo yra 
įsakyta žmogui mylėti savo Sutvėrėją, savo artimą, savo tėvą ir 
motiną, net savo priešo asmenį, «tuo pačiu metu smerkiant šio 
pastarojo ydas ar piktus darbus. Pati žmogaus prigimtis verčia 
žmogų daug ką iš žmonių mylėti, Tuo būdu ir susidaro labai 
įvairios žmonių meilės rūšys. Be to, gyvuliai irgi gali būti žmo
gaus meilės objektu ar tai dėliai savo gražių savybių, ar dėliai 
savo naudos, ar kitais sumetimais. Pagaliau augalai ir net negyvi 
daiktai gali būti meilės objektu, pav., gėlės, graži gamta, brange
nybės, pinigai ir t.t. Gyvenimo faktai patvirtina šituos teigimus, 
nes visur iš to, kas buvo suminėta, randami esminiai meilės 
bruožai, būtent, patikimas ir pageidaujamumas.
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Meilė yra įvairių rūšių. Jos pareina nuo objekto; į kurį 
yra nukreipia meilė, ir nuo jos reiškimosi būdų. Kaip daug gali 
būti meilės objektų, taip daug gali būti ir meilės rūšių, jei šios 
rūšys sudaromos, pareinamai nuo skirtingų objektų. Tačiau šis 
rūšių Skirstymas nėra Svarbus, nes patsai meilės reiškimasis gali 
būti vienodas, nors liečia įvairius objektus. Svarbesnis yra meilės 
skirstymas rūšimis, žiūrint meilės reiškimosi būdų. Šituo atžvilgiu 
meile gali būti pojūtinė ar protinė. Pojūtinė meilė yra sužadi
nama pojūčiams prieinamų savybių ir reiškiasi žemesniais jaus
mais, t. y., tokiais, kurie yra labai artimai susiję su pojūčiais. 
Protinė meilė yra sukeliama savybių, kurios nėra prieinamos 
pojūčiams, nors ir neneigia pojūtinių savybių vertės. Tokiomis 
protinę meilę sukeliančiomis savybėmis, idėjomis, gali būti: 
gerumas, teisingumas, gražumas, tiesumas, ištikimumas ir t.1. 
Pojūtinė ar protinė meilė daug turi analogiškumo su pojūtiniu 
ar protiniu pažinimu.

Turint galvoje šv. Tomo Akviniečio duotąjį meilės nusa
kymą, įsižiūrėjus į meilės rūšis iš atžvilgio į jos objektus ir 
reiškimosi būdus, galima duotąjį nusakymą išplėsti arba, tiksliau 
sakant, suanalizuoti. Tai padarius, pageidaujamame patikime 
randamas, visų pirma, linkimas j patinkantį dalyką, antra, ran
damas noras veikti, t. y., daryti, kad patinkamasai dalykas 
nedingtų, bet pasiliktų čia pat esamas, trečia, randamas sakytojo 
veiksmo vykdymas, ketvirta, randamas džiaugsmas sakytąjį veiksmą 
įvykdžius.

Išsitarus bendrai apie meilę, būtent, jos nusakymą, objektus, 
rūšis, reikia nustatyti, ką nusakome motinos meilės terminu. 
Motinos meilėje savo vaikui randame štai kuriuos momentus: 
pageidaujamąjį patikimą, besireiškiantį, kartais pojūtiniu, kartais 
protiniu būdu, nukreiptą į savo vaiką. Vadinasi, motina yra 
linkusi daryti savo vaikui visa, kad tasai vaikas būtų prie jos, 
esamasai. Čia svarbu pabrėžti, kad motinos meilė gali reikštis 
kartais pojūtiniu būdu, kartais protiniu. Šis pastarasis būdas 
nurodo, kad motinos meilė yra atremta ne vien j pojūtines vaiko 
savybes, bet ir j idėjas, kurias motina sudaro apie savo vaiką, 
žiūrėdama ar to, kas jos vaike yra, ar to, kas iš jos vaiko turėtų 
būti, išaugti. Kad paaiškėtų, kiek ši pažiūra yra pamatuota, tenka 
apžvelgti motinos meilės pasireiškimus.

2. Visas motinos dėmesys yra nukreiptas į jos vaiką. Kai 
ji jo nemato, sielojasi, galvoja apie jį, bijosi, kad kas negera jam 
nepasidarytų. Visos motinos mintys kreipiasi į jos vaiką; savo 
jausmais ji nuolat supa jį.

Su kokiu gyvu susirūpinimu motina imasi maitinti savo 
kūdikį, kaip ji intuityviai gerai atspėja savo kūdikio norus, 
linkimus, su kokiu nepaprastu atsidėjimu ji rūpinasi kūdikio 
švara, drabužėliu!
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Motina visame padeda savo vaikui daugiau, negu sau pačiai.

u

•J

kas reikia.
Motina dažnai nemiega, daug budi, kai kūdikį reikia jai 

prižiūrėti. Jei užmiega, greit ji nubunda, kai tik kūdikis bent 
kiek daugiau sujuda. Tos nemigos nemaža ją vargina, tačiau ji 
ne tik nesiskundžia, bet, rodos, to sunkumo nė nejunta.

Daug savo sveikatos motina aukoja savo kūdikiui maitinti, 
prižiūrėti, apsaugoti; ir ji to nesigaili.

Motina savo vaiką myli visą, nedalomai net iki didžiausio 
atsižadėjimo: rodos, ji save visai pamiršta. Jos visa užuojauta 
skirta jam, jos vaikui. Juo vaikas jaunesnis, silpnesnis, juo ji 
didesnė.

Motina savo vaiko neapleidžia, jį gina. Ji greičiau pati 
sutiks pasiaukoti iki mirties, negu prileisti, kad vaikas žūtų.

Savo vaiku motina labai pasitiki. Jai atrodo tiesiog negali
mas dalykas nepasitikėti jos meilučiu, gražučiu vaikeliu. Jam 
aiškiau nukrypus nuo gaunamojo iš savo mamytės pasitikėjimo, 
ji mėgina aiškinti, kiek galima, teisinti savo vaikutį.

Tikinti motina mokina savo vaikuti religijos, doros ir 
pratina jį dorai elgtis. Ir tai iš jaunų dienų, nes ji žino, kad 
tada jam susidaro stipriausi įspūdžiai. Religinga motina daug 
meldžiasi už savo vaiką, savo motinišku palaiminimu, drebančia 
širdimi ji išlydi savo vaiką, iškeliaujantį kitur, j mokslą. ,

Čia suminėtieji motinos meilės pasireiškimai labai aiškiai 
nurodo, jog motinos meilė savo vaikams yra galingiausias jausmas, 
pasiekiąs aukščiausio laipsnio. Viena moteris Štai kaip rašo: 
„Aš esu vedusi, turiu dukterį ir puikiai suprantu, ką reiškia 
nuolatinis rūpinimasis vaiku ir baimė dėl jo. Beprotiškai myliu 
savo dukterį. Tarnyboje dėl didelio jos ilgesio aš nustojau 
darbingumo. Kur tik būsiu, mano ūpas, mano interesas prie 
visko sugadintas mintimi apie dukterį: kas su ja, gal susižeidė, 
gal serga ir štai, aš pati nustoju galimybės dirbti ir gyventi taip, 
kaip dera sau žmogui. O kokia kančia, kai vaikas suserga....“ 
(„Naujoji Vaidilutė“, 1933 m. 1 nr. 34 p.). Tiesa, Šituose 
žodžiuose skamba jautrumas ir jausmingumas perdaug pakilęs, 
kiek kitoniškesnis, negu kitur randamas, tačiau ryškiai piešia ir 
ramesnę bei lygesnę motinos meilę.

Motinos meilė pasižymi dideliu altruizmu: rodos, motina 
ne sau, bet kitam gyvena, savo vaikams. Jos visas dėmesys ir 
rūpesnis suspiestas į savo vaikų reikalus. By tik jiems būtų gera.

Motinos meilės įtaka savo vaikams prilygsta saulės įtakai 
augalams: kaip augalai be saulės nyksta, taip vaikai be motinos 
meilės skursta medžiagiškai ir dvasiškai.

u
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Ne tik motina, bet ir kiekviena moteris (nekalbu apie išimtis) 
turi savyje labai daug motiniškos meilės kitiems, pasiryžusi padėti, 
pasiaukoti. Šitas reiškinys galima pavadinti dvasiškąja motinyste. 
Jos labai ryškių pavyzdžių galima rasti labdarybės, auklėjimo 
srityje, ligonių slaugyme, misijų darbuose. Tikrai nuoširdžiai 
reikia pasidžiaugti tokiu reiškiniu ir moteries psichikos tokiu 
surėdymu, kad moterys, kurios nesukūrė šeimos židinio, gali taip 
naudingai suvartoti motiniškos meilės energiją dvasiškosios 
motinystės pavidalu geriems darbams, kurie juk, iš tikrųjų, neša 
tikrą palaimą ten kur daugiau yra vargo, skurdo, nelaimės.

Kur nėra viskas sumechanizuota, kur yra psichinės laisvės, 
ten gali pasitaikyti nukrypimų nuo įstatymų, dėsnių, net nuo 
prigimties reikalavimų. Taigi ir yra motinų... žmogžudžių: negi
musį nužudo abortų budu ar jau gimusį nužudo. Juk psichopa
tologija nupiešia daug įvairių tipų, kurie daugiau ar mažiau yra 
ąnormalOs, kartais žiaurūs iki beširdiškumo. Juk kriminalinės 
teismų bylos parodo, kad moterų tarpe irgi yra nusikaltėlių įvai
raus laipsnio ir rūšių. Juk katalikų bažnyčių klausykla irgi galėtų 
šiuo reikalu daug pasakyti... Kita vertus, jeigu pasitaiko net savo 
tautos, tėvynės išdavikų, šnipų, skriaudikų, tai, žinoma, pasitaikys 
ir kitokių nusikaltėlių. Įsižiūrėjus akyliau į modernųjį gyvenimą, 
nesunku pastebėti, kad ten, kur nutolstama nuo Kristaus mokslo 
ir dvasios, kur dechristianizacija daro pažangos, ten patsai švie
timas, be religijos ir doros, nesulaiko nuo nusikaltimų, ten nusi
kaltimai daugėja, pasidaro daugiau rafinuoti, ten stengiamasi pačią 
sąžine pakrikdyti, nuodėmę paneigti, save nusikaltusį pateisinti 
prasimanytais principais, kaip antai: moderniški laikai to reika
lauja, turiu eiti su pažanga ir 1.1. Tačiau jokiu būdu negalima 
pamiršti, jog nukrypimai nuo motinos meilės savo vaikui nepa
neigia bendrai žinomo ir neabejotinai konstatuoto fakto, kad 
motinos meilė savo vaikui yra nepaprastai didelė."

3. Suminėjus motinos meilės pasireiškimus svarbu atkreipti 
dėmesys į priežastis, kurios sukelia motinoje jos meilę savo 
vaikui.

Žmonių gyvenime pastebimas faktas, jog žmogus tiek 
brangina savo sukurtąjį dalyką, kiek jisai panaudojo darbo ir 
pasiaukojimo tą dalyką bekurdamas, lengvai įgyto dalyko nebran
gina. Čia suminėtasai faktas yra tam tikro psichinio dėsnio 
išraiška. Šiuo dėsniu eina ir motinos meilė savo vaikui. Kūdikis 
per daug mėnesių formavosi motinos organizme, mito jos gyvy
biniais syvais. Motinai buvo reikalingas nemažas atsargumas, 
kartais jai grėsė pavojus. Kūdikis savo kūnu yra motinos orga
nizmo dalis. Šis biologinis faktas yra viena svarbių priežasčių, 
kurios dėliai motina myli savo kūdikį. Tačiau šita priežastis nėra 
nei vienatinė nei pati svarbiausioji.

. n.

v
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Kūdikyje be kūno dar yra siela, dvasia, sujungta su kūnu 
j vieną substanciją, žmogaus būtybę, asmenį. Siela nėr nei mo
tinos, nei tėvo padaras: ji yra tiesiog pačio Dievo sukurta. Siela 
žmoguje yra kūno forma, vadinasi; principas, kuris padaro, kad" 
žmogaus kūnas yra gyvas kūnas, ne lavonas, ne negyvoji me
džiaga, kad tasai kūnas yra ne augalo, gyvulio, bet žmogaus 
organizmas. Nuo sielos pareina, kad žmogus minta, auga, daugi
nasi, kad žmogus junta, atsimena, įsivaizduoja, juda, kad žmogus 
protauja, jaučia, nori. Sielos vaidmuo žmoguje yra daug didesnis 
ir svarbesnis, negu kūno, todėl visai pamatuotai ir sakoma, kad 
žmogų charakterizuoja ne kūnas, bet siela, ir ypač žmogaus 
sielos aukštesnieji veiksmai, kaip mąstymas, norai, vadinasi, proto 
ir valios pasireiškimai. Kūdikio siela, sujunga su taip motinai 
artimu kūdikio kūnu, yra irgi nepaprastai svarbi priežastis, kodėl 
motina didele meile myli savo kūdikį. -

Kūdikio grožis, jojo šypsena malonina, džiugina motinos 
širdį, kelia jos meilę savo vaikui, tačiau būtų klaida manyti, kad 
kūdikio fizinis grožis nulemia motinos meilę. Turima labai daug 
faktų, kurie aiškiai įrodo, jog motinos meilė nebūtinai eina lygia
grečiai su kūdikio fiziniu grožiu. Vadinasi, kitos priežastys, ne 
fizinis grožis, nulemia.

Kūdikio mažumas, silpnumas kelia motinos meilę savo 
kūdikiui. Iš tikrųjų. Žmonių kalbos faktai parodo, jog žmonės 
vartoja mažybinius daiktavardžius, būdvardžius, kai jie maloniu 
būdu atsiliepia apie asmenis ar daiktus: Dievulis, angelėlis, ange
liukas, tėvelis, mamytė, sūnelis, dukrelė, paukštytis, žemelė, ma
žutis, mažutėlis ir t. t. Be to, irgi plačiai žinomas žmonių 
elgesio faktas, jog žmonės su meile atsiliepia ir elgiasi su 
mažomis būtybėmis, kurios su laiku suaugs ir bus didelės: taip 
elgiasi su kūdikiais, viščiukais, kačiukais, Šuniukais, arkliukais 
ir 1.1. Vadinasi, yra žmogaus psichikos dėsnis jausti meilės 
mažoms būtybėms, kurios dar nesuaugo. Šio dėsnio veikimą 
randame ir motinos meilėje savo kūdikiui.

Prigimties panašumas žadina ir kelia meilę. Jei žmogus 
susitinka su kitu žmogumi, nors ir nepažįstamu, jį apsupa kitais 
jausmais, negu sutikęs arklį. Kodėl? Prigimties papročių pana
šumas sudaro artimybę, kelia meilę. Taip ir motinoje jos santy
kiuose su savo vaiku.

Gyvenimo bendrumas sudaro artimybę, draugiškumą, sukelia 
meilę. Brolių, seserų, artimųjų giminių, draugų bendravimas, 
artimybė aną pasakymą patvirtina. Gyvenimo bendrumas, sukeliąs 
meilę, yra tarp motinos ir jos vaiko. v

Kūdikis ar vaikas yra reikalingas kitų pagalbos: pats vienas 
nei gyvybės, nei sveikatos neišlaikys, nei juoba reikiamo mokslo 
įgys. Kūdikio ar vaiko nepajėgumas kelia pasigailėjimą, net

v
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meilę, kituose. Čion pirmon galvon ateina į pagalbą asmenys su 
altruistiniais nusiteikimais, taigi moterys, o ypač motina. įi 
daugiau, negu kas kitas, gyvai pajunta reikalą padėti, pasigailėti, 
net pamilti tą, kuris yra reikalingas jos globos ir pagalbos.

Vaikas savo naudai sukelia savo motinoje meilędar ir tuo, 
kad motina randa pagrindo savo vaiku pasididžiuoti. Pasididžia
vimo motyvai, tiesa, gan įvairus, gal ne visų būtų vienodai 
įvertinami, tačiau de facto jie sudaro tikrą pagrindą, kad motina 
didžiuojasi savo vaiku. O tas jau rodo, kad ji savo vaiką myli, 
nes be meilės nebūtų ir pasididžiavimo.

Motinos meilę savo vaikui kelia dar ir tas įsitikinimas, kad 
ji žiūri į savo vaiką kaip į savo nuosavybę: tai mano vaikas. 
Tam pasakymui ji priskiria daug reikšmės. Be abejo. tos reikšmės 
negalima nuneigti, nors nuosavybės klausimas nėra tiksliai 
išspręstas.

Pagaliau, motina myli savo vaiką ir todėl, kad jame įmato 
jo ir savo ateitį. Iš tiesų, tam tikras nenutraukiamųmo ryšys 
tarp motinos ir jos vaiko pasilieka per visą jų gyvenimą. Argi 
žmonės nesako: tai vaikas tokių ir tokių tėvų, tai motina tokio 
ir tokio garsaus žmogaus? Šeimos kurio nario nuopelnai ar 
nusikaltimai nejučiomis gaubia aureole ar gėda visą šeimą. 
Kadangi motina dažnai mato savo vaikuose daug gerų savybių — 
nes ji pati yra optimistiškiau nusiteikusi — tad ir tikisi ji švie
sesnės ateities savo vaikams ir sau.

Kaip matome, tikrai yra daug įvairių priežasčių ir sumetimų, 
kurių dėliai motina paprastai labai myli savo vaikus.

4. Geriausias mokslo metodas yra tas, kuriame pirmiau 
pateikiami faktai, bandymai, o jau paskiau jie nušviečiami pro- 
tautiniu būdu ir daromos logiškos išvados bei sudaromi teigimai. 
Taip elgiamės ir mes, čia nagrinėdami motinos meilės problemą. 
Suminėjome motinos meilės pasireiškimus ir nurodėme priežastis. 
Dabar kyla klausimas, kaip įvertinti motinos meilė savo vaikams: 
ar ji yra savo esmėje seksualinio instinkto išdava ar kitų kilnesnių 
priežasčių padaras?

Materialistai ir jiems giminingų pažiūrų Žmonės sako, kad 
motinos meilė savo vaikams esanti seksualinio instinkto išdava, 
kad tokia meilė esanti pastebima ir gyvuliuose jų mažiems. Savo 
pažiūroms paremti materialistai sumini faktus, kad, pav., katė 
rūpinasi savo, kačiukus maitinti ir juos ginti iki paskutiniosios, 
kad panašiai yra ir kituose gyvuliuose.

Materialistų minimi faktai, kad gyvuliai gina savo mažuosius 
yra tikri, kad gyvuliai aprūpina ir gina savo mažuosias, eidami 
savo giminės išlaikymo instinktu, irgi yra tiesa. Tačiau iš pagrindų 
klysta materialistai, kai jie, kalbėdami apie žmones, teigia, kad 
motinos meilė savo vaikui yra savo esmėje seksualinio instinkto

$
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išdava, vadinasi, visai analogiška santykams gyvuliuose. Šitam 
mūsų teigimui įrodomoji medžiaga buvo patiekta, kai kaibėjorne 
apie motinos meilės pasireiškimus ir priežastis. Ten buvo sumi
nėta, kaip yra plati savo pasireiškimuose motinos meilė ir kaip 
ji prašoksta vien biologine sritį. Tas jau pirštu prikišamai parodo, 
kad motinos meilė savo pasireiškimų tik mažesne dalimi liečia 
biologinę, vadinasi, seksualinio instinkto sritį, o didesne pasireiš
kimų dalimi liečia intelektualine, estetinę, moralinę, religinę sritį. 
Be to, kai buvo minimos motinos meilės priežastys,, ten buvo 
nurodyta, kad seksualinis instinktas yra tik viena iŠ priežasčių, 
ir ne pati svarbiausioji, kurių dėliai motina myli savo vaiką, 
kad yra kitų stiprių 
žmogiškąją prigimtį; 
svarbesnis už sielą, 
dvasia, yra svarbesnis, 
kaip protas ir valia, 
jais žmogus išsiskiria 
nulemiančioji priežastis yra ne seksualinis instinktas, bet protas, 
ir valia, kurie labai gražiai sugeba apvaldyti ir tvarkyti seksualinio 
instinkto pasireiškimus ir tuo būdu išlaikyti puikią harmoniją

ir kilnių priežasčių, kurios gražiai atitinka 
o žmogiškoje prigimtyje kūnas nėr nei 
nei lygus su ja, priešingai, žmoguje siela, 
nulemiantis principas, ir sielos .sugebėjimai, 
yra charakteringi žmogaus prigimčiai, nes 
iš kitų gyvių tarpo. Taigi motinos meilėje

I 
ir valia, kurie labai gražiai sugeba apvaldy ti ir tvarkyti seksualinio 
instinkto pasireiškimus ir tuo būdu išlaikyti puikią harmoniją 
žmogaus prigimtyje, tą harmoniją, kurią Išmintingiausias Dievas 
įvedė ir nurodė ir kuri duoda tikrą palaimą žmonijai.

Jeigu motinos meilė būtų vien seksualinio instinkto išdava, 
tada nebūtų galimas nukrypimas nuo meilės ten, kur asmuo savo 
elgesyje vadovavosi vien seksualiniu instinktu. Pav., netekėjusi 
moteris, pasidavusi seksualinio instinkto geiduliams ir tapusi 
motina, savo negimusį ar gimusį kūdiki, materialistų manymo 
nuoseklumu, būtinai mylėtų; tuo tarpu dažniausiai matome visai 
priešingus materialistų manymui faktus: vien iš geidulių veikimo 
atsirandąs kūdikis yra jo motinos dažniausiai nemėgiamas, dažnai 
dar negimęs nužudomas aborto būdu, ar jau gimęs nužudomas 
bei kur slapta pametamas, gi kūdikis, atsirandąs iš krikščioniškai 
suprantamos moterystės, yra dažniausiai motinos mylimas. Šitie 

/ faktai kaip ant delno parodo, kad motinos meilė ^savo kūdikiui 
iš esmės nėra vien ar svarbiausias seksualinio instinkto padaras.

Jeigu motinos meilė būtų seksualinio instinkto padaras» 
tai motina negalėtų savo veiksmuose vadovautis kitais sumetimais» 
negu seksualinis instinktas. Tai nuosekli išvada iš materialistų 
pažiūros. Tuo tarpu faktai rodo ką kitą. Štai motina dažniausiai 

* nepataikauja savo vaikui, jį moko, jį sudraudžia, jį pabara, jį 
nubaudžia dažnai su skausmu širdyje, kartais su ašaromis, akyse. 
Vadihasi, čia veikia ne iš seksualinio instinkto einanti meilė, bet 
intelektualiniais, estetiniais, doroviniais, religiniais sumetimais 
tvarkomoji motinos meilė.

Žinoma, seksualinis instinktas turi savo dalį motinos meilėje,

r
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Kan. J. Tumq - Vaižgantq palydėjus
Šių metų balandžio mėn. 29 d. vakarą vėl pasišaukė Vieš

pats vieną savo pasiuntinį iš žemės: mirė kan. J. Tumas —Vaiž
gantas. Be pažiūrų, net tautybės, skirtumo visų galvos nulinko 
prieš baisiąją mirties paslaptį, o iš kiekvieno lūpų veržėsi skun
das: kodėl gi Viešpats taip pamilo savo pasiuntinius, kad vieną 
po kito šaukia iš mūsų vargo žemelės į Amžinosios Ramybės 
šalį?

Kan. J. Tumas —Vaižgantas tapęs neatskiriama mūsų kul
tūros istorijos dalimi, suaugęs su visos tautos siekimais ir norais, 
buvo lyg sintezė visų tautiškojo gyvenimo apraiškų. Jis kunigas, 
visuomenininkas, publicistas, literatūros kritikas, rašytojas — be
letristas. Kam šiandien jo vardas nežinomas? Pažįstamas Jis ir 
„Nauj. Vaid.“ skaitytojoms. Plačios erudicijos, krikščioniškojo hu- 

tačiau ši dalis nėra svarbiausioji, vadinasi biologinis veiksnys 
pasilieka šešėlyje akivaizdoje psichiniu, moralinių veiksmų, kurie 
yra daug svarbesni už biologinį. Ši tiesa pasidaro dar aiškesnė 
ir ryškesnė, kai turima galvoje motiną katalikę, kuri Dievo Ap
reiškimo mokslo šviesoje žiūri į savo ir savo vaiko pagrindinį 
gyvenimo tikslą—amžiną sielos laimę danguje, kuri tinkamai 
supranta savo uždavinį, būtent, paruošti iš savo vaiko busimąjį 
šventąjį, sau ir žmonėms garbę, palaimą ir paguodą. Šventieji, iŠ 
tikro, tokiais ir yra buvę, kaip liudija žmonijos istorija.

įvertinus motinos meilę savo vaikams nesunku suprasti, 
kodėl motinos meilė daug gyviau veikia, negu tėvo, net tuos 
vaikus, kurie suaugę dėl nelaimingų aplinkybių pasiderė nedori. 
Kai jie šaukiasi pagalbos, tai daug dažniau kreipiasi j motiną.

Turint galvoje motinos ir jos meilės reikšmę, darosi irgi 
suprantama, kodėl vkai kurie mokslininkai sako, jog 9/io vaiko 
priklauso motinai. Žinoma, šito pasakymo svarba yra ne pačios 
trupmenos tikslume, bet mintyje, kuri bando nusakyti tiesą.

Jei tokia yra reikšminga motina ir jos meilė, tai aišku, kaip 
nelaimingi yra tie vaikai, kuriems motina anksti numiršta, ar 
kurie savo motinos, tos palaimingos saulėtos būtybės, visai 
nepažįsta: jie labai nelaimingi.

Vilkaviškis.
1933-V-ll.
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manizmo apaštalas vienodai sveikino kiekvieną naują, šviesesnį 
gyvenimo reiškinį. Švęsdamas 60 met. sukaktuves mielai davė 
kai kurių nurodymų dėl moterų darbo kelių. Be to, ir literatūros 
kritikos etiudus, kaip „Bitė darbininkė — pareigų vergė“ spaus
dino „Nauj.Vaid.“

Gimimo valandą (1869 m. rugsėjo mėn. 8 d.) religingos» 
jautrios motinos paaukotas Dievo tarnybai Vaižgantas ir užaugęs 
pats tą kelią pasirinko. Jauki kūdikystės aplinkuma, karšta tėvų 
meilė suformavo jauniausiojo sūnelio skaidriai optimistišką cha
rakterį, judrus, gyvos vaizduotės, linksmas, įsigijęs mokykloje 
žinių tąją spontaniškai trykštančią energiją panaudoja pozityviam 
darbui, Būdamas kunigų seminarijoj, griebiasi dirbti draudžiamojo 
darbo: greit pasidaro spaudos darbininkų vadu, kartais net su
tanos kišenėse nešiodamas visus redakcijos raštus. Bundant tau
tinei lietuvių sąmonei, reikėjo organizatorių, vadų: „Ir tapau sa
vosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau jos 
vergas, dėl jos metų metais nebematęs kaip skaisti saulutė švie
čia ir džiugina („N. R.“ 13 Nr. Vaižgantas). Bendradarbiaudamas 
katalikiškuos laikraščiuos stengėsi sustiprinti tautybės idėją, nes 
„kone nuo pat kūdikio lopšio ir iki pasenusio lazdos aš nieko 
tiek konkrečiai nemylėjau, deja, nei paties Pono Dievo, kiek 
slieko širdžia tą velėną, po kurią aš, štai, jau septintą dešimtį 
metų landžioju“ (Ten pat). Nuo tautiško veikimo neatbaidė jo 
nei rusų valdžios persekiojimai, nei dvasinės vyriausybės kilnoji
mas kaskart vis j menkesnę parapiją. Geresnis naujų vietų ir 
žmonių pažinimas tik turtino jo žinias ir rengė dirvą kitoms 
kryptims. O paskutiniu laiku visai pasitraukė nuo politinio vei
kimo, palikdamas tą darbą „kytrioms lapėms“ ir ėmė domėtis 
daugiau literatūra.

Literatūros kritikas Vaižgantas, galima sakyti, savamokslis* 
Literatūros meno jis niekur nestudijavo, tik savo įgimtu grožio 
nujautimu jis mokėjo rasti ir nurodyti rašytojų kūriniuose tai, kas 
yra tikrai vertinga. Be to, surinko, susistemino ir išleido daug 
brangios medžiagos draudžiamajam laikmečiui pažinti.

Grožinę kūrybą Vaižgantas pradeda subrendęs. Pats 1932 m . 
„N. R“, 13 Nr. sako: „Iki pat 1916 metų, vadinas, per 47 metus 
amžiaus Vaižgantui neteko nė karto išpažinti viena puikybės ar 
ambicijos nuodėmė — kad jis _bent kada būtų turėjęs pretenziją 
ką nors literatiškai „sukurti 
duoda didžiulę „Pragiedrulių“ apysaką, 
„Šeimos vėžius“ ir dar 3 tomus smulkesnių dalykų.

Kaip Vaižganto asmens, taip ir jo kūrybos charakteringiausias 
bruožas yra skaidrus optimizmas. Vaižgantas realistas. Kūrybos 
objektas — lietuviškoji gamta, kaimas, jo žmonės— jo paties 
žodžiais — „vyžota, lopyta Lietuvėlė“. Imamoji medžiaga skurdi/

. Tačiau ir per šį gana trumpą laiką 
Dėdes ir dėdienes“
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Ruth Schaumann

Medaljonas

i

Susirgo kare» žuvusio generolo L. našlė, ponia labai pa
maldi ir malonaus charakterio — šių dviejų dorybių sujungimas 
vienoj asmenybėj žmonių retai tėra suprantamas. Kadangi ser
gančioji buvo to amžiaus, kuriame kūnas sunkiai pakelia karštį, 
nes nebėra jaunatvės jėgų ligai nugalėti ir todėl lengvai pasiduo
dama mirčiai, tai iš pat pirmos dienos lengvas liguistumas pe
rėjo į sunkią ligą. Prie nepatogių amžiaus sąlygų prisidėjo dar 
ir tas, kad pačioje ligos pradžioje nebuvo pasirūpinta tinkamu 
jos slaugymu, budėjimu ir palaikymu silpstančių jėgų. Patyręs 
daktaras, kartu ponios draugas ir patarėjas, pasakė, kad nežiū
rint į tai, kad generolienės jaunutė augintinė, jos mirusios drau
gės duktė, sutiko būti slaugytoja, paimti kitą, senesnę.

Viktorija tą pasiūlymą atmetė. Argi tetulė josios, kaip ma
žos našlaitės, pas save nepaėmė, ir ar jąja, svetima, motiniškai ne
sirūpino, ir ar josios išoriniam ir vidujiniam auklėjimui neva
dovavo? Kuo kitu buvo galima už tai, jeigu ne dabar, tokiu 
pat arba mažių mažiausia panašiu patarnavimu ir pasiaukojimu 
laisvai atsilyginti? Nuo džiugios minties, kad dabar jai atėjęs 
laikas atsilyginti, ji skaisčiai nuraudo, plaukai, iŠ uolumo giliai 

tačiau Vaižgantas savo pastabia akimi ir nykioj buity randa pra
giedrulių. Net pačius sunkiausius reiškinius ima iš teigiamos pu
sės. Reikia tikrai vaižgantiško temperamento pasakyti: „Ak, kare, 
kare! kiek tu teiki nelaimių ir širdies skausmų! Bet kiek ir šir
džių valai, dezinfekuoji“ („R. ir N “) Beveik visi apysakų veikėjai 
sveiki, sotūs, gyvenimu patenkinti žmonės, turi ką nors gera, sek
tina. Savo optimizmą remia lietuvių liaudies kūryba; kam, sako, 
vaizduoti vargą, kad tiek daug džiaugsmo, grožio, pasiaukojimo 
liaudies dainose, tapyboje. Dvasinis skurdas — lietuvio psichikai 
svetimas. O gyvas, vaizdingas stilius visus Vaižganto raštus daro 
mielai ir lengvai skaitomus.

Šis saulėto džiaugsmo nešėjas ypatingai mylėjo jaunuomenę 
ir jai paliko testamentą: būti jaunai amžinai, mylėti tai, kas dora 
ir kilnu; kojomis minant šaltą ir drėgną žemę, galvą kelti į 
žydrąjį idealų pasaulį. Ir jei šiandien jo gyvasis žodis nutilo, tai 
tojo tautiškojo idealizmo, tosios veikliosios krikščioniškosios 
meilės lobyno, tojo giedriojo džiaugsmo liko jo kūryboje.

12
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suprastos pareigos* padriko ant mergaitės aukštos ir dailiai išlenk
tos kaktos. Jinai norėjo išdėstyti daktarui savo nusistatymą. 
Tuo pačiu metu gražia ranka stropiai laikydama misinginę durą 
rankeną, pasiryžusi jo neįleisti damos kabinetan, jeigu jis, užuot 
su ja sutikęs, prieštarautų.

Jam toks rimtumas buvo nelauktas, nes iki šiol buvo pra
tęs joje matyti vaiką, kurį susirgusį dažnai piliulėmis, lašeliais ir 
juokavimais išgydydavo. Todėl dabar valandėlę susimąstė pa
kėlęs į priešais jį stovintį augalotą mergaitės pavidalą savo akis 
iš po krūminių antakių taip, lyg norėtų atspėti, ar tam tobulam 
kūrinyje slepiasi Minerva, ar Diana, nekalta medžioklės deivė, ar 
Afroditė* meilės deivė, trumpam amžiui pasirinkusi žmoguje sau 
buvainę.

Nebuvo jam paslaptis, kad generolienės brolio sūnus, ga
bus ir anksti išėjęs j žmones jaunuolis, staigä pasidarė reikalin
gas tetulės globos. Ar buvo duotas jos sutikimas ir kada tai 
galėjo įvykti, toji žinia jo ausies dar nebuvo pasiekus. Jo pa
šaukimas ir dabar pasitaikiusi generolienės liga sutrukdė tą patirti. 
Užteks, ir jis atsiėmė savo pasiūlymą, nevertindamas daugiau 
mergaitės slaugymo. Burbtelėjo po nosia, ir kambarinės palydi
mas nulipo žemyn laiptais ir įsėdo į savo vežimą. Tuo tarpu 
mažos, baltai nudažytos durys stipriai užsitrenkė paskui mėlyną 
Viktorijos suknelę.

Daugelį, vieną po kitos slenkančių naktų, mergaitė stropiai 
budėjo. Ir kiekvieną kartą, kai po vidunakčio apsilankydavo gy
dytojas, jis pagirdamas jos stropumą vis daugiau duodavo vil
ties, kad tetulė pasveiksianti. Tuo jis mergaitę taip sustiprindavo, 
kad jinai galėdavo laukti naujos, kitokios dienos, kuri prasis
kverbdavo pro užuolaidų plyšelį daugiaspalviu ankstybo pavasario 
žibėjimu.

Ir dieną ateidavo Stropusis gydytojas, kad apžiūrėtų ir kai 
kuriuos vaistus pakeistų arba paantrintų, kad pagaliau praėjus 
ligos kriziui, juos visiškai nuo generolienės staliuko prašalintų — 
pamažu, vieną po kito.

Viktorija pusiau nudžiugusi dėl geros ligos eigos, pusiau 
nuliūdusi, kad veikiai baigsis jos patarnavimai, paaukojo visas 
savo jėgas, kaip tikra duktė, taip, jog rūpinosi vis patiekti įvai
resnio maisto ir gaivinančių gėrimų, pririnkdavo pirmųjų pava
sario žiedelių ir šakučių, atlikdavo daugelį generolienės asmeni
nių reikalų miestelyje, priimdavo ir išsiųsdavo daug pasveikinimų, 
kaip kad reikalavo ponios padėjimas. Bet kaip jinai išsigando 
vieną popietį, kada prie tetulės lovos sėdėdama ir skaitydama 
vienos knygos tyras kaip brangaus, bet ne stipraus vyno lašeliai 
mintis, išgirdo generolienės pageidavimą: kadangi ateinąs laikas, 
kada ji visas jėgas atgausianti, tai norinti turėti slaugytoją iŠ■t

v

v
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pranciškonių vienuolyno, kuris esąs netoli miesto pilimo tarp 
keleto laukų ir žalių medžių.

Ar generolienė aštriu savo žvilgsniu pastebėjo šalia mirties 
slenkančio gyvenimo, savo seserėčios vos pastebimą išvargimą 
ir jos gražių kūno formų nykimą, kuris vyko dėl jos praėjusią 
savaitę įtempto budėjimo, o gal ji prisiminė trečiojo ordeno na
rio ryšius su anais šventojo Pranciškaus vaikais ir norėjo per 
vieną iš jų remti juos — trumpai, maloniai, bet tvirtai išgavo 
savo prašymo patenkinimą. Tuo pačiu laiku įsakė jinai pranešti 
jos broliavaikiui apie sunkią praėjusią ligą ir nuoširdžiai pakviesti 
jį į jos pirmykštin gyveniman grįžimo šventę.

Kad jos pirmasis noras būtų įvykdytas, į vienuolyną buvo 
nusiųstas pasiuntinys. Viktorija išėjo iš kambario, kur taip stro
piai budėdavo, kad parašytų pusbroliui.

Pranešimą pradėjo nuo pirmųjų dienų, kada ligos tik šešė
lis pasirodė. Paskui papasakojo apie pačią ligą ir apie visus 
baisesnius jos pasireiškimus ir apie ligonės stiprėjimą. Be to, 
prisipažino, kad jau daug kartų buvo norėjusi skubiai jį pakviesti 
prie generolienės mirties patalo, bet ramaus gydytojo žvilgsnio 
užtikrinta, netrukdžiusi jo darbo ir studijų eigos.

Ji baigė savo pasakojimą bendrais bruožais išdėstydama 
viską ant mėgstamo, kieto, dramblio kaulo spalvos popierio te
tulės pakvietimu ir dar pridėjo pastebimai neramia ranka prie
rašą, jog šį vakarą j namus atvyksianti vienuolė.

Perduodama linkėjimus, juokaudama pastebėjo, kad ji min
tyse besiartinantį pavojų peržegnojanti, norints ji kryžium ir ne
tikinti. O viską baigė jos būdą charakterizuojančiu vardu: 
Viktorija.

Kai tos dienos prietemoje generolienės skambutis pašaukė 
kambarinę, tuo pat laiku pasigirdo prie lauko durų skambėji
mas. Mergaitė išpildžius pirmą mažą generolienės įsakymą, nu
ėjo atidaryti durų. Ir po akimirkos vienuolė jau buvo viduje.

Viktorija, viršuj pro laiptų turėklus pasilenkusi, apsišarvojusi 
savyje paslėptu nedraugiškumu, girdėjo paprastą vienuolės balsą 
ir matė ji mažą, apskritą personą, laiptais aukštyn lipančią. Ji 
buvo įsivaizdavusi vienuolę didelę ir liesą, paniurusiu, išblyšku
siu veidu ir veriančiomis akimis. Ir kaip dideliai dabar nustebo, 
pamačiusi mažą, trumpų rankų ir smulkių žingsnių pavidalą, 
raudonaskruostį veidą. Dėl dengiančio ją gobtuvo negalėjo su
prasti jos amžiaus. Nieko nemalonaus atvykusiojoj mergaitė 
nematė.

Laisvamanio tėvo duktė, nors ji jo nepažino, nes greit po 
jos gimimo jis buvo miręs, laisvamanybę ji lyg paveldėjo. Be 
to, ir motinos duodamose religijos pamokose ji matė tik pa
viršutiniškumą ir jos nė kuo nesiskyrė nuo šokių ir jodinėjimo
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pamokų? Dėl to ji ir negalėjo religijos atžvilgiu nė žingsniu 
pasekti tetulės, o juo labiau įsigilinti į tuos šaltinius, kurie tryp
davo iš to mokslo ir jo įsakymų. Ji nedavė ir net nenorėjo 
duoti pasiaiškinimo, kodėl ji priešinosi kiekvienam, kad ir švel
niai tetulės iš tolo paliestam religiniam klausimui. Nors dėl 
savo išauklėjimo ir neparodė viešos neapykantos, bet tyliai pa
juokdama nepažįstamos bažnyčios ritualą lyg bandė keršyti tiem, 
kurie tą bažnyčią brangindami mėgino laisvamanių pažiūras iš 
jos širdies išrauti.

Sesuo Agata buvo mažame, tur būt Viktorijos, vienuoliškai 
parengtame kambary, dešiniajam namų sparne apgyvendinta. 
Vėliau ji buvo žemyn pas generolienę nuvesta, kuri sėdėjo švel
nioj žalsvoj šviesoj ir laikė didelį, medinių karolėlių rąžančių.

Viktorija savo po pietų vartotas knygas vieną tomą Goe- 
tėš eilėraščių ir vieną leidinėlį beveik vaikiškų piemenėlių dainų, 
kurių mėgdavo pasiklausyti tetulė — nuo stalo tuojau pačiupo, 
tarsi vienuolė jas galėjo suteršti savo buvimu, ir kupina saldaus 
skausmo išėjo j savo kambarį. Tetulė nesijaudindama ir negal
vodama, ką reiškia tie dukters judesiai, silpnu balsu ją pašaukė. 
Bet Viktorija, bet kuriam balsui uždariusi ausis, pasišalino per 
priebutį. Tegrįžo tik gerokai vėliau tiesi ir tyli, dėl savo išdi
dumo tarytum gražesnė pasidariusi, nešdamos! rankoje puikų nė
rinį. Ji stropiai nėrė visą valandą. Vienuolė ištaigingo Švelniai 
nušviesto kambario sušildyta, pasakojo apie sergančius ir ma< 
žus vaikus, kuriuos ji slaugė, ir galvojo apie daržoves, kurias ji 
rytą pasodino vienuolyno darže ir palaistė?

Generolienė nuo šešėliais pridengto guolio Klausinėjo ir 
švelniai džiaugdamosi jautė grįžtančias gyvenimo jėgas. Vikto
rija betgi nepasidavė tai nuotaikai, o žiurėjo į puikų, rimtai iš
skaičiuotą kiekvienos adatos dūrį ir į juodą pavidalą, kuris me
diniais rožančiaus perlais siekiančiais grindis, čerškėjo. Tai ne
buvo magiškas čiužėjimas, nors ir ne paprastas.

Kitą rytą atvyko broliavaikis. Tai būsiąs atsilyginimas už 
sunkias dienas, sakė maloniai tetulė, kai jis rūpestngai ir tru
putį išsigandęs žiūrėdamas į jos suliesėjusį veidą sveikinosi, aiš
kiai akimis nurodydamus į Viktoriją. ‘

Dabar jis taip pat pasveikino ir mergaitę. Mintis laikyti Vik
toriją savo sužadėtine, kaip kad jis prieš keletą mėnesių manė, 
pripildė jį didele laime. Tuokart gudri ir rūpestinga generolienė 
nepasirūpino nukreipti jo mintis kita kryptimi, ji tik prašė be aud
ringumo atsiduoti mergaitei, ir dar daugiau abipusių meilę bran-' 
dinti. Jaip ir paėmė iš jos pasižadėjimą, niekad apie savo meilę 
nekalbėti, bet palengva duoti mergaitei pačiai jo norus suprasti? 
Dabar jis tetulės pakviestas atvyko ir jos žvilgsnis, žodžiai ir
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nurodymas aiškiai rodė, kad jinai jį atpalaiduojanti nuo 
dėjimo ir leidžianti į Viktoriją žiūrėti kaip į savą.

Bet jis pats nesuprato kodėl jis suvo sužadėtinei 
mis savaitėmis sumažino laiškus, pagaliau dėl žinomo 
trumpesnius berašydavo. Josios laiškais nors ir džiaugdamasis, 
bet vis dėlto ne su dideliu entuziazmu juos skaitydavo, ir užuot 
laiškus su savim nešiojęsis, kaip'daugelis įsimylėjusių kad daro, 
jis juos įdėdavo į stalčiuką savo sekretoriui, pirma prie neatsaky- 
tinių, o vėliau prie atsakytinių savo įstaigos raštų. Jis eilutes 
tik perskaitydavo, užuot jas išbučiavęs, iščiulpęs, lūpomis išdegi
nęs ir tuksiančiais ašarų dar kartą atgaivinęs.

Kada jis nuėjo į savo kambarį ir atleidęs čemodano diržus 
pradėjo tvarkytis, įėjo Viktorija jam beveik seseriškai padėti daik
tus sutvarkyti, ko iki šiol niekada nedarydavo.

Jau nuo vakar dienos ji jautėsi vieniša. Pas tetulę buvo 
vienuolė, kuri visus Viktorijos maloniai atliekamus patarnavimus 
priėmė ir jai nieko nebereikėjo daryti.

Visai jaunaisiais nesidomėdama sėdėjo generolienė apačioj, 
pirmą kartą nors dar daugelio pagalvių palaikoma, senoviškam 
krėsle, kur jos tėvas buvo sulaukęs tylios mirties, ir paprašė se
serį Agatą dar kartą perskaityti šios dienos evangeliją. Ji gėrė
josi pirmais žodžiais, nė nenujausdama, kad ten aukštai gražioji 
mergaitė, susikrimtusi pati nežinodama dėl ko, tikėjosi, užsilip
dama jaunuolio daiktais, paslėptą kartumą, jei ne visai pašalinti,, 
tai bent pamiršti. Hermanas, matydamas dabar Viktoriją, nešan
čią jo daiktus ant ištiestų rankų, panašiai, kaip tas paveikslas, 
kurį jo laki fantazija buvo sukūrusi apie žmonos pasirodymą,, 
perbėgęs kambarį, nekreipdamas dėmesio nė į tai, kad pargriovė 
kėdę, kuri nubaldėdama ant grindų parvirto, apkabino mergaitės/ 
kelius ir daugelį kartų sušnibždėjo jos vardą. Ji, būdama tarp 
spintos ir stalo, negalėjo išlaisvinti rankų, ir tyliai stovėjo atsi
davus likimui, negalėdama niekuo parodyti savo kylančio prie
lankumo. Smarkiai susijaudinęs Hermanas panoro dabar jos 
veidą pamatyti, kuris, jo nuomone, k turėjo būti kitoks, ją paleido 
ir pašoko. Bet jinai staiga išsigandusi savo atgijusio gėdingumo, 
nusisuko į spintą ir virpančiomis rankomis t tvarkė lentynose 
baltinius. Šis mergaitės judesys kaip šaltas skersvėjis palietė 
įkaitusį Hermaną. Susigėdęs dėl jos kuklumo bandė pereiti'prie 
juokavimo. Komiškai greit padarė ant savęs nešvankų kryžių ir, 
tuo pačiu savo veidui priduodamas neestetišką dievobaimingumo 
išraišką, linksmai ją paklausė ar vienuolė Agata, kurią jis prięš^ 
tai tik trumpai matė ir kaip uolus Feuerbacho mokinys nedasi- 
protėjo pasveikinti, jau jos atskalūnišką sielą pradėjusi atversti 
ir kaip toli ji savo eksperimentais nuėjusi? >
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Viktorija kaip tik paliesta tuo, "kuo jinai įsižeizdąvo ir dėl 
ko būdavo atkakli, atsakė virpančiu balsu, kad ji nieko baisesnio 
nežinanti, kaip šyde ir apsiauste Įsisupusią mergaitę su paslap
tingai barškančia jos dideliu mediniu papuošalu. Jos raustančiu 
piktumu sužavėtas užtikrino jai Hermanas, kad jis su jos pa
žiūromis dėl vienuolės sutinkąs ir kad jų vienoda nuomonė dar 
labiau juos surišant!. Jis pagavo ją už balta suknele pridengtų 
pečių, paskum suėmė už palengvėl keičiančių spalvą skruostų ir 
pradėjo jos gražų veidą nuoširdžiai ir nepasotinamai bučiuotų 
jinai leido jam tai daryti daugiau dėl to, kad buvo sisimąsčius, 
negu iš pritarimo.

J duris pasibeldė, ir pasigirdo truputį šiurkštus kambarinės 
balsas pranešantis, kad ji ieškanti pono, kuris, ji manė, nuėjęs 
persirengti—kad paprašytų į generolienės kambarį ateiti už
kandžio.

Hermanas jausdamas turįs sužadėtinę ir manydamas, kad 
jos nėra reikalo perdaug varžytis, numetė staiga savo kelionės 
švarką ir pradėjo ieškoti vakarienei prideramo apsirengimo tarp 
daugelio švarkų ir kaklaraikščių. Tuo pačiu metu Viktorija pa
ėmė vieną šniūrais apvedžiotą švarką ir švelniai, tarsi atgailo
dama už kokią kaltę, padėjo jam užsivilkti, kai tuo tarpu jos 
akutės ieškojo gražesnio šilkų kaklaraikščio. Kai jis užsisegioda
mas švarką žiūrėjo į veidrodį, ji priėjo su kaklaraikščių ir pati 
jam užrišę ant kaklo, vengdama jį pirštais paliesti. Dabar, kada 
tualetas buvo pabaigtas, išėjo abu iš kambario ir laiptais nusi
leido žemyn maloniai jausdami vienas antro artumą.

Daug dienų praėjo. Tetulė Agatos rankos pasirėmusi ke
liaudavo nuo vieno krėslo prie kito, po to, nuo stalo prie lango,, 
iš čia atgal į lovą. Langai, plačiai atidaryti, leido matyti kaš
tonus ir gluosnius sode ir jausti sunkų Žemės kvapą. Susimaišęs 
su švelnučiu artimų šafranų ir kaimyninių Šv. Petro raktelių kva
pais, mažų grįžtančių paukštelių giedojimas sklido į vidų.

Viktorija, tetulės maloniai nuo pareigų atleista, jautėsi kaip 
laivas per greitai išmetęs savo važmą, kol dar nebuvo nuleisti 
inkarai, smarkiai išplaukęs iš uosto., ji dabar buvo pasiruošusi 
atsiduoti bei kuriai aistrai, kuri galėjo pasirodyti meile, nes ji 
jau beveik buvo įsimylėjusi, apie tai kalbėjo Viktorijos suvaržyti 
judesiai ir šiaipjau malonūs veido bruožai. Juk ji Hermanui 
buvo pasižadėjusi jau prieš keletą mėnesių. Ir jai net nebūtų 
atėjusi mintis kitur nukrypti. Priešingai, ji gal būt per daug šei
myniškai atsidavė, kaip kad leido toks tarp jos ir jaunuolio su- 
sižadėjimas. Jam gi tos dienos buvo ištisa eilė laimingų valandų, 
kuriose jis patyrė niekada negyventą džiaugsmą ir kurios turėjo 
baigtis įprastų vestuvių formalumo švente su jo ir josios drau-
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gaiš, kad po to ant visados dingtų gražių jausmų laimingas 
kilimas.

Vienuolė Agata susigyveno su kalbomis apie artimas vestu
ves ir jų iškilmes. Tetulė, priprato prie mažos, juodos vienuolės 
povyzos, visada tūrėjo ją prie savęs. Hermanas, kuris joje nieko 
kito nematė, net ir matyti nenorėjo, tik ypatingą, tetulės nusitei
kimui reikalingą baldą, senovišką ir todėl juokingą, užmiršo jos 
buvimą taip pat, kaip brunosios spintos dešiniajam kambario 
kampe stovinčios, kurioje buvo daug retenybių, prieš pat karą 
dėdės iš tolimų kraštų atvežtų, kurios taip pat be kieno susidomė
jimo tūnojo.

Viktorija į vienuolę žiūrėjo sąmoningai. Kiekvieną dieną 
ji parodydavo savo neprielankumą nekaltai, raudonskruostei bū
tybei ir jau Hermanas pastebėjo, kad jojo sužadėtinė nudžiug
davo ir pastebimai pagyvėdavo, kada jis jos neprielankumui 
pritardavo juokavimu, pašiepimu ir dviprasmiškais išsireiškimais. 
Nuo to laiko, šiaipjau vienuole nesidomėdamas, perduodavo 
Viktorijai viską, ką jis girdėdavo arba matydavo, be to, dar ko
miškai atvaizduodavo jos mintis, toną ir judesius arba su tam 
tikra tendencija iškreipdavo, t

Dabar, bendruose pasikalbėjimuose, nušnekus apie mote
rystę, Viktorija imdavo kelti vedusiųjų luomą aukščiau už mer
gystę. Tas mintiš ji taip gražiai išdėstydavę, kad tetulė net ste
bėjosi. Vienuolė Agata atsižiūrėdama savo padėties beveik ner- 
vindamos klausėsi ir pagaliau nelauktai, bet ramiai paaiškino 
apie susižadėjimą su dangiškuoju sužadėtiniu — Čia ji palietė 
medaljoną, kuris kabėjo plonu kaspinėliu parištas ant krūtinės — 
jis turįs tą pirmenybę prieš susižadėjimą su Žemiškuoju vyru, 
kad jis, tas susižadėjimas, Dievui geriau patinkąs, nes avinėlį j 
amžinąjį triumfą lydi ne žmonės, bet nekaltos mergelės.

Hermanas, nepastebėdamas savo sužadėtinės išblyškimo, 
atvira ironija prieštaravo. Sumaniai bandė jis Kristaus sužadė
tinę, kaip kad jis vadino Agatą, priversti pagalvoti apie tai, kad 
be susiporavimo pirmųjų žmonių ir jųjų ainių nei jos nebūtų 
nei to, su kuriuo jinai sužadėta, ir kad vienuoliškume nieko 
kito nesą, kaip tiktai moteriškas atsidavimas stipresnei giminei, 
nors tik dvasiniu būdu ir —- jis paėmęs sidabrines Viktorijos 
žirklaites, kurios gulėjo ant stalo šalia nėrinio, žaizdamas jomis 
karpė; — tik likimo nemalonės dėka jos netenka vyro.

Generolienė, susirūpinusi išeitimi iš Šios, jos kambaryje 
vedamos kalbos, išsigandusi ir maloniai prašydama žiūrėjo tai 
į vieną, tai į kitą. Ji sutiko savo broliavaikio žvilgsnį, kuris nei 
jos, nei ko kito neatsižvelgdamas, perpyko ir pašoko j kam
bario vidurį. Jis nė per nago juodymą tetulei nepritarė. Tą
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vdjo savo gyvenimą, tik trumpam sumišus, truputį pasitaišiūš, 
bet tebesėdėdama, tarė/ kad jai nepritinką ginčytis 1 apie tokius 
dalykus, neš ji, kaip Išganytojo sužadėtinė ir tarnaitė,; turinti pa-

Užviešpatavo tyla, kurioj Viktorija manė girdinti ir matanti 
savo pulso ‘mušimą^kaip kraujo ! raudonumo balandžių spiečių 
kambary plezdenant. Herrn anas betgi pečius trukčiodamas, pa- 
siškupino papildomai ir tärsi pats sau pridėti: taip, negras, ku
ris garbina stabus, nesugeba suprasti baltojo' Žmogaus minčių 
reiškimo būdo, bet dėl to jam nėra ko prikišti, tik tegu jis ne
reikalauja, kad civilizuotas žmogus garbintų jo fetišus.

Kadangi vienuolė atsistojo generolienei išsikišusias pagalves 
sulyginti, tai jis, palaikęs Šitą dėmesio. nekreipimą j jo svarbiau
sią sakinį beVeik kaip ir pripažinimu jam tiesos ir nusileidimu, 
atsistojo galvodamas kad jis turi išeiti pažiūrėti, ar neatėjo paš
tas su atsakymu į jo prašymą prailginti atbstbgas. Jis niūniuo
damas išėjo. Tuo tätp'u Agata ramiai Säü triūsė apie gėnerblienę.

■ / \ '4- ' . -į. ■ • 17 9. ■■ "s ■ l e

Pastaroji pajuto reikalo dėl savo broliavaikio žodžių atsi
prašyti. Viktorija spoksojo į tolį isižiurėjuš. Vienuolė pkprėZtu 
balsu paaiškinb, esą .tokie Žodžiai nerä vengtini; neš it pats Vieš
pats ant kryžiaus kabodamas už pasaulio nūbdėmeš neišvengė 
pašityčibjimb iF kaWaį. Tie, kurie jį rtiyli, ir nori būtį jo rankų 
šėšėlyjė, privalą šu jüö kentėti, ir jinai tatai mielai daranti. Tai 
škėmbėjo be patošb,4 lygiai paprastai, kaip ir mälbniai. Viktorija 
jkaituši tubjau paklausė,- prie kurių aplinkybių vlėniiblė šitai taip 
tbbūlai išmbkdši. Mergaitė’ Šiub savo kietu ir irbhiškū galvojimu 
privertė ir gėrierolienę įsikišti į ginčą, kuri stengėsi visa vėl nus- 
käidritfti, regėdama tošį ’įpsiniaiikimą, kiiris kenkia jos sveiki- 
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rią ‘jai padavė Hėtmandš, be laukto laiško įėjės Vidun. Jis vedi 
ji■ su savim! paėmęs! už tanko! nepastėbėdąjfias jbs šaltumo.
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mimo dienos,: kuri kfip tik Sftį saVdite ’ilpublä. Herinariäs, tuo 
tärpp, bėgjojo dpug pkts vjfenaš'po šėnįjj mieštu tr vis skundėsi, jog 
itukštą gėri/ kraūtuViiį Ir ’hfešą skoningų btahgitįjų daiktų’ patdūb-
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Jis garsiai galvojo, ar veikiai jau ateisianti diena, kada jis turė
siąs grįžti savo rezidencijon. Generolienė prikalbėjo jį pasirūpinti 
Viktorijos gimimo diena. Viktorija prieštaravo. Ji, kuri paprastai, 
noriai, ir vaikiškai tą dieną švęsdavo, dabar primygtinai reika
lavo atsisakyti nuo jos šventimo. Vėliau viena su Hermanu pa
silikus pastarojo paklausta kodėl taip atkakliai priešinasi, pagrindė 
šį savo nusistatymą visai nelauktu paaiškinimu, kad jinai neno
rinti viena namuose pasilikti, kol ji su vienuole neatsiskaitysianti. 
O Hermanui rūpinantis šventės reikalais, ji kaip tik viena liekanti. 
Kas dieną, kas valandą ji bijanti iš vienuolės beįsiveržiančio pa
vojaus. Ji apkabi no rankomis Hermano kaklą, neapsakomos bai
mės apimta, su ašaromis maldavo, kad jis jos nepaliktų.

Hermanas, jausdamas drėgną mergaitės veidą prie savo 
skruostų, pasijuto nemaloniai paliestas. Jis samprotavo, kad nėra 
rimtos priežasties bijoti ir kad tik jos antipatija vienuolei sukė
lusi šį liguistumą. Jis patarė jai nueiti savo kambarin ir pasilsėti.

Pirmą kartą nepatenkintas išėjo jis nuo Viktorijos nenoriai 
pripažindamas, koks beribiai platus moters jausmas. Jis sugeba 
apimti ne tik tą, kas ją pačią liečia, bet ir visa kita, visa 
ką tik jis pajėgia pasiekti. Jam buvo skaudu, kad ne jis vienas 
gali sukelti neramumą šioje gražioje ir išdidžioje sieloje.

Generolienė, kaip kasdien, po pietų lengvai užsnūdo. Sesuo 
Agata nuėjo savo kambarin, iš kurio po valandos vėl išėjo, kad 
senajai damai padėtų iš naujo.

Viktorija nebuvo atsigulusi. Sumišusi dėl išsiveržimo jos vi
daus neramumo ir nepajėgus sužadėtiniui jojo nuraminti, bet dar 
labiau sustiprinus, sėdėjo ji, pirma palengva dūsaudama, ant lovos 
krašto. Kiek lukterėjusi ji pradėjo apžiūrinėti savo knygų ir al
manachų lentyną ir. stengėsi jomis savo mintis išblaškyti, kad 
tuo būdu pamirštų savo blogą nujautimą. Truputį aprimusi, pri
siminė Hermano paskutinius žodžius ir veido išraišką ir stengėsi 
atspėti, kas jame sukėlė tokį nemalonumą. Skausmingai susiprato, 
kad to priežastimi ji buvusi, ir jos susikrimtimas visiškai išga
ravo. Po trumpo pagalvojimo, nugalėjusi savo išdidumą moti
nišku liūdesiu, kad atitaisytų jaunuoliui padarytą neteisybę, jo 
atsiprašytų, atsikėlė ir, nė nepabeldus, įėjo į jo kambarį.

Jis buvo tuščias. Pietų tualeto dalys buvo išblaškytos, nors 
šiaipjau Hermanas buvo tvarkos žmogus, laukė rūpestingos ran
kos sutvarkomos. Šiltas vėjas pūtė iš sodo ir tamsiai gelsvai 
saulės nudažytas užuolaidas pro adarą langą, kaip palaidas bures, 
plesdeno ir nešė svaiginančios vienatvės dvelkimą vis labiau juo 
apsupdamas mergaitę. Ji, tarsi pripildyta liūdno gerumo, pavasa- 
riškumo, skausmo ir svetimos jai ligšiol jėgos, stovėjo valandėlę lyg 
įdiegta. Po to, pasilenkė ir surinko drabužius, pakabino juos, 
uždarė spintą, dar kažką sutvarkė. Kambarys įgavo tokią iš-
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vaizdą, kad jis galėjo priimti savo poną, ji sudėstė šepetėlius, 
šukas ir j vairius buteliukus, nusidažiusius nuo viduj esamo skys
timo, rūpestingai šalia viens kito prieš veidrodį, net pati nesu
prasdama, kaip taip natūraliai ji viską parengė, kad atėjęs vy
ras galėtų pasigražinti. Vėjas smarkiau pradėjo plesdenti užuo
laidas ir grasino, kaip ir juokais, vieną pro langą išplėšti. Vik
torija paskubėjo suteikti jai seserišką pagalbą ir paėmusi išpūstą, 
kaip vėliavą, įtraukė ją vidun ir atitinkamos kilpelės pagalba pri
tvirtino.

■ » !

Apačioje, sodu ėjo tetulė ir Agata. Nė negirdėdama jų balso, 
Viktorija manė suprantanti, ką abi, saulės įkaitintos moterys, 
tarp savęs galėjo kalbėti. O vistik jai tas liko taip tolima, kaip 
kad kitai valstybei priklausytų. Iš krūmo pasikėlė drugelis ir su
kėsi kaip geltonas vainiklapis, virš senųjų galvų, virš sidabrinių 
senelės plaukų ir prie jų netoli pasilenkusios, juodu šydu pri
dengtos vienuolės galvos. Lengvas šiurpulys nupurtė jaunąją 
mergaitę, ir nuostabiai susijaudinusi klausė ji savęs, kaip jos gy
venimo metai praeisią. Taip, amžius pats bėga, ir ar su nuvyti- 
mu ir pražilimu taip pat prarandama ir jėgos, ir ar siaubingas 
pavasario pasikeitimas į rudenį ir kantriai pernešama mirtis te- 
vainikuoja žmogaus gyvenimą. Jokio atsako nesulaukė. Viktorija 
pasilenkė pašaukti tetulės, kad iš josios aukštyn žvelgiančio veido 
gautų suraminimo ir paguodos. Bet kaip tik tuo momentu ge- 
nerolienė pasiremdama ant vienuolės rankos pranyko už jezminų 
suaugusios sienos ir pro Viktorijos silpnai ir beviltiškai praver
tas lūpas nuriedėjo dvi ašaros, kaip srovė begalinio nuovargio. 
Taip jį išėjo iš kambario. Šaldama dėl vidaus karščio vėsiuose 
laiptuose ieškojo išėjimo į lauką. Jos noras atsiprašyti Hermano 
iš jos sielos išnyko. Teliko vienintelis geidimas, taip greitai, kaip 
tik galima, iš šio kalėjimo, kurį Šiandien sudarė nepaprastai iš
tuštėję namai su daugeliu uždarytų durų išbėgti, ir pasislėpti nuo 
nepakeliamo seno laikrodžio tiksėjimo. Grakšti jos koja, per 
daugelį metų pripratusi prie raudono minkšto patiesalo, staiga 
susidūrė su kietu daiktu, ir pamatė prie savo kurpelės auksinio 
Agatos mėdaljono kraštelį. Nesąmoningai atsiminė Viktorija 
žodžius: „tu turi jai galvą sutrinti, o ji tau į kulnį įkąs.“ Kaip tik 
ji ir pamatė kaišiojančią liežuvį gyvatę po jos pakelta korka. 
Prieštaringai, su neapykanta pasilenkė ir atsargiai dviem pirštų 
galais pakėlė medaljoną. Jinai norėjo jį numesti prie slenksčio, 
kaip menką šiukšlę, kad kiekvienas, kuris pas tetulę ar į virtuvę 
eis, galėtų jį mindžioti. Ne, ar nebūtų geriau pačiai savininkei 
nunešti drąsiai jos paklausiant: kodėl ji taip maža daboja savo 
sužadėtinio paveikslą, taip, kad kita vos jo kojomis nesumindžiojo? 
Ar iš tikrųjų medaljone buvo Kristaus paveikslas, ir kaip tą sen
timentalų dangiškumą dievobaiminga sekta pagavo ir atvaizdavo?
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Silpnoje kąridoriaus šviesoje pasilenkė jį prję papuošalo ir ąš- 
■•• • tfią‘‘ Šugębančią didelio m^ apėmė pą-

veįkslėlj lotyn^komfe raidėmis ąprąSyfąisKurd^ionriC bet nei 
grėžiomis, nei rūpestingomis linijbdiiš apvestą ktyžių ir ąnt'jb 
tą, kuris pasiėmę savo kfailju ir kenčia per mirtį pasaulio nuo
dėmes atpirkti. 
- <•! * i> 7 i k .

Jeigu ją vėlįau kąs nors būtų paklausęs, ką jinai jautė šitą 
akimirką, tas klausimas būtų lygus nepaprastam jžeįdimui. Ji gir
dimais žodžias neįstengtų nusakyti švento jausmo.

Medęljoną paėmus į dešinę ranką, kairę prieš save ištiesusi, 
panaši į Magdaleną, kada šitbji suprato „Noli me tangere“, jinai 
stovėjo, lyg bė sąmohės, saldumo srovės apimta, kuri, rodėš, 
neturėjo jokios pabaigos, plaukė iš tokios iki šiol jai buvusios 
neprieinamos vietos, ir visa, kas iki šiol jos buvo nuosava, jos 
vardas, pažiūros, vaikystė ir susižadėjimas su šių namų jaunuo
liu, o taip pat ir Šis namas, jos rūbai, jos kūnas iŠ jos išplėšta. 
Ir jai nieko nebeliko,1 tik ta liepsnojanti neužgesinama atsidavimo 
ugnis, vienintelė liepsna — užuojauta, trieilė, dėkingumas ’ ir pa
laima. Niekas jos nevertė nėi klauptis nei stovėti. Bet ji stovėjo, 
perblokšta ir kartu pakelta malonės žaibo, kuriai suprasti jos 
prote trūko išminties.:

Apačioje’atsįdarę durys ir vėl užsidarė. Švilpdamas, romanu 
po pažastim, kurį jis surado ilgai besiknisdamas po dėdės spintą, 
lipo Hermanas aukštyn laįptajs, eidamas j jauku svečių kambarį, 

švilpimas nutilo. Baltas pavidalas, mistiškos nuotaikos ap
gaubtas, pastojo jam kėlią, — kaip išmūryta kaskada amžinos 
šviesos. Pamažėl jis lipo aukštyn. Ar kvaila mergaitė norėjo jį 
išgąsdinti? Ar ji pati buyo išsigandusi? Kas čia įvyko? Pasiekęs 
viršutinį laiptą, pajuto jos artumą, kaip nuostabią brangenybę, 
panašią į avilį, pripildytą sunkiais medaus koriais ir tyliu bičių 
ūžimu. Jis nustebo: ■ Jts bandė ištarti jos vardą, bet iš suspaustos 
gerklės negalėjo tas Vardas išsprūsti.

Viktorija atsigrįžo. Ji neištartą savo vardą išgirdo. Šypso
damosi huotikiškai, kaip niekada, pakėlė šavo yėidą vyriškam 
žvilgsniui. JI priėjo prie Hėtrtiarto. IF1 jį prėSnėkūsi giedančio 
paukštelio balsū, yierfą ranką ?jl uždėjo hnt šitdieš, afft* kitös 
dėlnb ištiesę medaljofią. Jos veidas švitėjo neišsakoma laimė. Ji 
tąrę: „ Ką: aš radau; ką aš esu radus! “ Tito pačiu moniehtu j i 
pašilenkė šū tpkfti pasitikėjimu, kaip pdūkšjėlis, mėdžiojamds 
berniuko, kvfriärfl atimta ’ėilynė. 7 1

» *.« * wi V - - ■ * t * 11 * i * '■ * i J - u . - * «■ ■ ' -
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22



i '"V žh

riųtėdę jį, pro ašaras nieko nematantį, laiptais žfemyn į tetūlėš 
kambarį. i

yitoa kitąį lyg susltärusibs, ir sJstojb i>o tyliai škatiibančiu kriš- 
ialiniu vainiku. , , t i

Gerierolienė po tokio malonaus pasivaik§$ojirtto verkiančio 
Hermano veido išgįsdintį ir tuo pačių mėtydama išblyškusią, 
bet iamią Viktoriją, paklaūsė, ar kilęs tarpjąjų ginčas. Tuo tarpu 
Viktorija pamažu j Hermaną kalbėdama prašė, kad jis turįs rasti 
vyriškumo savo ašąrbmš ntislbpinti.

Agätä taktingai norėjo kambarį palikti po to»kai jati da
mai buvo padavusi kėdė, bėt tetulė nežinodama käs daryti M 
dviem jaunuoliais, svetimais pasidariusiais it prieš ją stovinčiais 
išgąstingai nuo vieno į kitą žiūrėdama sulaikė ją ir šventųjų 
Šaukdamos paklausė, käs esą atsitikę. Pagaliau Hermanas kukčio
damas pradėjo pasakoti, kaip jis rado ant laiptų Viktoriją, didelę, 
išblyškusią ir svetimą, kaip ji Šypsojosi ir kaip jis ją purtė už 
pečių pagavęs, ir pajuto, kad jis ją nežinia dėl ko praradęs. Po to, 
kaip išlepintas vaikas, krito ant kilimo ir paslėpęs rankovėje galvą 
giilėjo. Viktorija, tiesi, bet vis dėlto, kaip apskųsta, ątoyėjo ša
lia atsakydama, kad jis tiesą sakąs, jis ją jau anį visados prara
dęs ir kaip tik nuo Jo momento, kada ją Viešpats pašaukęs .įr 
ji Jį sekti sutikusi. Ji nuraudo daugiau iŠ švelnios meilės, kaip 
iš susigėdimo, kad susižiedavimą su dangiškuoju sužadėtiniu pa
sauliui pasakė.

» ■ - * ■ «t ’ A

V ► •j

savaja nuoširdžiai atsiprašydama. Padavė Agatai medaljoną, kuri 
akis nuleidusi ir sumišusi paėmė jį. ji pasisakė, kąd medaljoną 
radusi prieangyje ir su juo tą, kurio ji niekada neturėjo ir kurio 
savininke amžinai pasiliks.

Agata savo brangenybę atgal pasiimdama, norėjo padėkoti, 
bet kai pažiūrėjo į Viktorijos gilų žvilgsnį, nuo to atsisakę. Pa
prasta būtybė suprato, kad čia kažkas įvyko, kur atsisakoma 
nuo žemiško pažinimo ir prasideda dapgiška, meilė. Hermanas, 
truputį pakėlęs galvą, pastebėjo abi mergaites, kurios jam atrodė, 
kaip jo paskutinėje kelionėje Liuvre matytas Marijos ir Elžbie
tos paveikslas, švelnus susitikimas — nieko viena kitai nepasa
kiusi, pajunta tos pačios paslapties įsikūnijimą. Henrikas šoko ‘ 
piktai atgal.

Tetulė, kuri nesuprato, kas dedasi, paprašė Viktorijos; kad 
jai paaiškintų. Ji patraukė dukterį prie savęs, kitai davė suprasti, 
kad išeitų iš kambrio. .: •

Agata, kaip tik medaljoną užsikabino ir palietė lūpomis, 
išėjo. Po to, kai viėhiiolė paskui save užsidarė duris, Hermanas
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atsisėdo j kėdę. Tetulė patyrė, kad Viktorija pamatė ir pažino, 
kam ji priklausanti ir tam pasižadėjo. Generolienė, būdama die
vobaiminga, žinojo daugelį malonės darbų ir stebuklų, bandė 
dabar ištirti. Ar Viktorija gavo apreiškimą? Ne. Ar regėjo? Per
gyvenau — pataisė Viktorija. Ar ji tiki? Taip. Kodėl? Dėl to, 
kad jos širdy dega. Ar nepakenčianti Hermano? O ne. Ar jinai 
jį mylinti? Taip, bet Dievą ji mylinti labiau. Ar ji mananti būti 
vienuole? Taip. Dabar pakilo Hermanas iš savo vietos ir suriko 
taip siaubingai. Jo svajonė sutrypta. Negi ji norinti būti panaši 
j Agatą?

Kambarys skardėjo. Viktorija dėl daugelio staigių netikėti
numų nuliūdusi, bet neužsigavusi, tyliai linktelėjo. Tetulė sumi
šusi ir virpėdama dėl nuostabių įvykių paprašė paskambinti Aga
tai. Hermanas tai atliko.

Jis savo širdyje keikė ją, nes dėl jos jis neteko Viktorijos 
ir tuo pačiu tikėjosi iš jos sulauksiąs paskutinės pagalbos. Jis 
pyko ir pats ant savęs, kad per mažai atkreipė dėmesio į Vik
torijos nujautimą, jog per vienuolę įvyksianti nelaimė. Jis neži
nojo, kad dangus kitą kelią pasirinktų savo pradėtam darbui už
baigti.

Vėl atėjo Agata. Ir gimė joje žodžiai, kuriuos jautė turinti 
pasakyti Viktorijai. Ji stengėsi, kaip norėta, viską nušviesti, per
kalbėti ir nurodyti kitą reikšmę, bet visi kalbos tonai mergaitėje 
tik sustiprino jos pasiryžimus. Taip viskas buvo veltui.

Viktorija pasiliko prie savo nusistatymo. Kas jai tokį aiš
kumą atnešė, ji nežinojo. Ji nusakė dieną, kada įstosianti į vie
nuolyną. Ji atidavė Žiedą Hermanui j virpančias rankas, į tas 
pačias, kurios jai jį buvo davę.

Nepaprastai skausmingai prašė jis josios meilės, kuri švel
niai ir maloniai tryško iš jos akių, bet toli per jį. Pagarbiai ge
nerolienė rūpinosi broliavaikiui būti teisinga, neįžeisdama šiurkš- 

> čiais žodžiais savo augintinės dangiškojo palinkimo.
Agata įžiūrėjusi, kad ji esanti Aukščiausiojo įrankiu, sten

gėsi gilia malda ir stropiu patarnavimu padėti abiem moterim, 
kurios ją norėjo pas save užlaikyti, kol ateis nauja diena.

Dar kartą drįso Hermanas tikėtis, nes vaisius, kuris per 
anksti nunoksta, gali būti laiko alsavimo nuplėštas nuo savo 
stiebo. Bet veltui jis tikėjosi.

Neišnykstamai liko paveikslas įsispaudęs Viktorijos sieloje, 
kai antspauda šiltam vaške.

Rugpjūtį, tą dieną kada mirė jos tėvas, užsidėjo ji šydą, 
palydėta genarolienės palaiminimo ir apraudojimo, kuriame su
sivienijo pagarbą ir skausmas, ir sekama Hermano žvilgsnio, 
kuriame glūdėjo skaudus klausimas, käs esąs tas nematomasis, 
kuris pavergė jojo mergaitę. Ą ■ . .. .6 Verte Ant. Zagrakaltene
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naujq organizuoto gyvenimo 
laikotarpi žengiant

Išjudinti organizacijos mintį naujiems žygiams, uždegti jos 
narius naujomis idėjomis, kad tu pačių, amžinųjų idealų siektų 
naujomis priemonėmis, naujais keliais eitų prie pasistatyto tikslo, 
nėra taip lengva. Neužtenka čia spaudos, kuri lyg ta kasdienė 
duona maitina organizacijos dvasią ir palaiko jos gyvybą. Neuž
tenka rajoninių ir regijoninių pasitarimų bei susikaupimo šven
čių. Visi aukščiau išvardinti reiškiniai yra kasdienis organizaci
jos pulsas, kvėpavimas. Bet štai, ateina laikas, kada organizaci
joje yra pakankamai sukaupta minčių, pakankamai išugdyta jėgų, 
patyrimo ir praktikos. Ji, kaip ta išpurenta, gerai įtręšta dirva 
pavasarį, tik laukia grūdo — naujų sumanymų, naujų planų, nau
jų pasiryžimų. Viskas paruošta, reikia tik nedaug pastangų, valios 
įtempimo ir atsistosime naujo organizacijos laikotarpio an
goje. Toks visuotinas valios pasiryžimas įvyksta kaip tik didžiųjų 
organizacijos suvažiavimų metu, kongresų metu.

Ar ne penktųjų metų seimu prasidėjo mūsų tautinis —. 
valstybinis judėjimas? Lietuviškoji visuomenė jau buvo tiek susi
pratusi, kad galėjo pasiryžti didesniam organizuotam tautos gai
vinimo darbui, ir štai įvyksta seimas. Ar ne septintųjų metų 
Lietuvos moterų seimu prasidėjo pas mus organizuotas moterų 
judėjimas? Seimai, konferencijos, suvažiavimai ir įvairūs pasita
rimai lydi mus visą laiką į laimėjimus. Tą patvirtina netik kitų 
tautų gyvenimo istorija, bet, kaip jau minėjome, ir mūsų pačių 
nepriklausomo gyvenimo neskaitlingi metai. Štai, kodėl su dideliu 
entuzjazmu sutinka visos katalikiškos moterų organizacijos mo
terų kongresą. Jau pats savyje kongresas kultūrintu atžvilgiu yra 
didelės vertės reiškinys. O ką besakyti prisiminus, kad! jis duos 
progos moterims pažvelgti į nuveiktus darbus, įvertinti pasiektus 
laimėjimus ir pasiryžti naujiems kultūrinio, visuomeninio ir reli
ginio veikimo žygiams.

Ką duos kongresas Lietuvos moterų judėjimui konkrečiai? 
Iš kongreso dienotvarkės matyti, kad moterys pasiryžo apimti 
savo veikimu visas kultūrinio gyvenimo sritis.

Paroda parodys kiek esame pažengusios materijalinės kul
tūros srity. Gyvename laikus, kada vienintelis išsigelbėjimas iš 
ekonominių sunkenybių — gamintis viską namie. Tam reikia ga
bumo ir mokslo. Todėl ir turime teisingai įvertinti savo pajėgas, 
pažvelgti ką mes mokame, kiek sugebame savo rankomis aprū-
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pinti save ir šeimą. Kongreso metu surengta paroda, kaip tik ir 
duos progos visa tai padaryti. Bet ne vien šį tikslą turi paroda. 
Pastaruoju laiku, moterų prganiząčijps^ ypač L. K Moterų Drau- gija, kreipia däüg dėrtiesio j namų W ir ekpribrtimius klau- 
simus. Per spaudų, kmus, paskaitas; rpoši^mos moterys šeimi
ninkės pareigoms: Mėrgmtėš skatinamos išmokti namų gamybos 
darbų, kuriuos jos šiais laikais yra pamiršusios. Paroda ir paro
dys kiek motetų namų ptämöne yrä pajėgi ir kokių ekonominių 
laittiėjinni įįdlimd iš to tikėtis, L. K. Motetų dtąūgijos rupesniu 
suruoštos trys didžiulės rnotėrį darbų parodos prieš did. kdfą 
ehäräkterizuöjä moterų laimėjimus ekonominėje srity anais läikäis. 
O tų laimėjimų būta nemaža. Tada buvo daug stipriau užakcen
tuotas moters ekonominio savatankiškumO reikalas. Šį klausimą 
energingai kėlė „Lietuvaitė“, moterį katalikių laikraštis, Ekono
miniais savo reikalais moterų, šusirupinitnas buvo didelis. Drau
gija turėjo netik ämätU ir namų ruOŠos mokyklą, bėt ir saldai- 
nifię, valgyklą, laikė bufetus Linksmadvario vasätnamiuose, turėjo 
kooperatiniais pagrindais įkurtą galanterijos krautuvę „Grožybę“. 
Buvo keliamas net moterų banko steigimo reikalas. Tikimasi, kad 
šių mėtų kongreso paroda išjudins ir paragins šių dienų moteris 
panašiu būdu tvarkyti ekonominius savo reikalus organizuotai. 
Sveikintinas todėl L. K. Moterų Draugijos sumanymas sudaryti 
namtį ruošos ir ekonominiams klausimams tvarkyti komisiją. Pa
roda pamokins mus pavyzdingai įrengtuose paviljonuose sekly
čios, kambarių, virtuvės įrengimo, stalų apstatymo ir k. dalykų 
iš namų ruošos srities, padiktuos mums ir naujas ekonomibes 
perspektyvas įvertindama moterų namų pramonės pajėgumą.

Olimpiadą iškels kūno kultūros reikalą. Kūno mankšta 
reikalinga ne tik proto darbininkams, bet ir laukų, bei fabrikų. 
Šito įrodinėti nereikia, tas savaime aišku. Numirs pavienis spor
tas jei nėpropaguosime organizuoto. Iš čia turi būti šupraniama, 
kodėl kongreso organizatorės nepamiršo ir tos srities.

Krašto kultūra remiasi žmogaus jausmų kultūringumu. O 
pastaruosius kilnina, mųąiką. Todėl ir dainų šventė — moterų 
cbprų sųlėkimaš per. kongresą irgi įvyksta- Nyksta Šiandien liau
dies dainos, tikros lietuviškos dainos, jų vieton skverbiasi į jaii- 
ųimą svetįmos. (1PakĮąusykime tiktai, ką daiųųpja/ mūsų jaunieji 
moksleiyiäi ir studentai. Kokias melodijas išgirsim e? Lenkiškos, 

vokiškos. Moterų kongrese dainų šventė bus kartu ir 
grynos lietuviškos dainos šventė, ■f • i T , įg t • ' *

Pagaliau dideliai reikšmingas Šis kongresas bus socijalinių 
atžvilgiu tą prasme, -kM iÜ suvažiuoja ne kurio viępo .Įuomp 
žmonas, nfe kurios yięnds ..profesijos specijąlistės,. bet visos ką- 
tąjikės lietuvės; prądedapt ūkio ir fąbrikų darbipinkėmi% ir baigiant 
aukštųjų profesijų špėcijalistėmis. Čia nebus ponių, parie-
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Mysterium magnum
(Pabaiga)

Gyvybės perteikimo geismo tinkamas apvaldymas meiles 
skaidrumui yra būtinai reikalingas. Negalima apie meilės išto- 
btflitiittią; apie skaidrų meilės džiaugsmą kalbėti tem kur nesu? 
tvarkytai geidulingumas drumsčia sielos ramybę* kür kiekvienas 
išviršinių meilės ženklas aipalaiduoja chaoso šėlimą. Tobula 
dvasios polių vienybė tegali įvykti tik tada; kai dvasios išsilais
vina iš to visagalio instinkto šėlimo. Kitaip visados tasai gražus 
meilės ilgesys, tasai troškimas papildyti netobulą buitį pasibaigs 
tik geidulingumo patenkinimu, o tikrosios meilės siela alks, kaip 
alkusi. Ir liūdna yra padėtis tų žmonių, kurie pamato, kad -tai,, 
ką jie laikė karščiausia meile buvo ne kas kita, kaip gudriai 
nuausta prigimties iliuzija. Tos visos kalbos apie .uždangos 
nukritimą“, apie „akių atsidarymą“, apie „meilės dingimą“ tai ir yra 
ne kas kita, kaip nesugebėjimas apsaugoti dvasios meilę nuo 
kūno įsibrovimo. Klaidinga būtų manyti, kad visi, kuriems „nu
krinta uždanga“, kuriems „atsidaro akys“ būtų pradžioje nemy
lėję. Nė, dauguma jų iš tikro mylėjo gražia meile. Tik jie ne- 
apvaldė geidulingumo, kuris įsibrovė į jų meilės šventyklą, už- 

lią, tarnaičių, ūkininkaičių, gaspadinių, bus visos lygios, visos 
meilės ir tiesos ternaitės. Juk vyriausas Lietuvos Katalikių 
Moterų Sekretorijatas jungia visas Lietuvos katalikiškas moterų,, 
suaugusių ir jaunimo, organizacijas. Darbietė ir studentė, ateiti
ninkė sendraugė ir Moterų Katalikių Dr-jos narė, mokytoja ir šv. 
ZitOs Dr-jos narė, visos sueina į vieną parterį. Bravo. Tai dide
lis laimėjimas. Visa šita tik ir tėra galima tokioje organizacijų 
sąjungoje, kür viešpatauja Kristus, didžiosios meilės Karalius. Jis 
tad ir bus pagerbtas, tos taip įvairios savo padėtimi ir taip vie
ningos savo dvasia moterų minios, — bendra šv. Komunija ap
vainikuos visą kongresą.

iŠ tos, kad ir trumpos kongreso darbų apžvalgos galime 
pasidaryti išvadų, kurie keliai bus nutiesti Lietuvos moterų judė
jimui ateity, bet apie tai pakalbėsime jau po kongreso.

fr
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pūtė dar silpną meilės liepsnelę, o jos vietoj įžiebė raudoną 
aistrų žiburį. Ir štai tam žiburiui užgesus, anie žmonės ir pa— 
matė, kad jų dvasioje nėra nieko, kas butų panašu j meilę. Jie 
net pasidarė visai svetimi vienas kitam. Taip, ištikro jų dvasioj 
nėra meilės. Bet ji užgeso ne su šito raudono žiburio 
užgesimu, bet priešingai, jo įsidegimas užgesino meilę. Gei
dulingumas kovoja prieš meilę, kaip kūnas kovoja prieš dvasią. 
Augant geidulingumui, silpsta meilė, ir augant meilei, silpsta gei
dulingumas.

Čia tad ir pasirodo skaidrinanti krikščionybės reikšmė mei
lei. Tramdydama geidulingumą, kūną palenkdama dvasios val
džiai, ji iškelia meilę ligi pat josios aukštybių. Krikščionybėje 
bes imy tintieji įgauna tikrosios meilės skonio jutimą. „Kas yra 
tikrai krikštytas Kristuje, — sako Försteris, — tas ir iš meilės 
reikalauja ko nors aukštesnio ir greit nusivilia, jeigu meilės vardu 
nori ant jo gaiiti viršų tik akla ir kurčia prigimtis“1). Šitas nu
sivylimas kaip tik ir yra tojo skonio padaras. Krikščioniškai 
besimylintieji puikiai nuvokia, kur yra meilė, o kur yra tik meilės 
iliuzija. Malonės stiprinami, jie neleidžia geidulingumui įsiveržti 
į jų meilės šventyklą. Todėl jųjų meilė išsiplečia tokiu skaidrumu, 
tokiu žėrėjimu, jog kartais net iš netyčių prasiveržęs geismas ne
įstengia užpūsti meilės liepsnos. Krikščionybėje subrendusi meilė 
nežino jokių „uždangų nukritimų“ nė „dingimų“, nes ji yra stiprios 
dvasios padaras, ir todėl net specifiškai matrimoniališkas gyveni
mas josios negriauna. Bet svarbiausia yra tai, jog malonės vaini
kuojama meilė pamažu perskverbia ir žemesniąją prigimtį. Jo
sios chaotiškumas yra pamažu aptvarkomas, apipavidalinamas ir 
perkeičiamas. Meilės idėja nusileidžia į šituos netvarkingus pavi
dalus ir juos suorganizuoja pagal savo reikalavimus. O šitie rei
kalavimai jau yra dvasios reikalavimai. Pilonas yra pasakęs, 
kad „moters bendravimas su vyru daro ją iš mergaitės moterimi, 
o sielos bendravimas su Dievu iš moters padaro vėl mergaitę“. 
Tai yra tiesa, bet nepilna. Krikščionybė padaro, kad moteris, 
ir bendraudama su vyru lieka mergaitė. Krikščioniškoji meilė 
sužadėtinę padaro seserimi. Krikščioniškajai meilei visų pirma 
rūpi dvasinis gimdymas, nes ji yra dvasioje ir iŠ dvasios. Krikš
čioniškosios meilės kūdikiai gema ne iš kūno valios, ne iš vyro 
valios, bet iš Dievo. Krikščioniškoji meilė moterystei suteikia 
kunigišką pobūdį, tai ypač yra: fiziniu būdu gimdyti žmones ant
gamtiniam gyvenimui. Kas myli krikščioniškai, tas žmonos pra
šymą laikyti ją mergaite — kad ir visą gyvenimą — priima su 
šventu džiaugsmu ir už tai ją dar labiau pamilsta, nes žino, kad 
ji slirišo savo gyvenimą su jo likimu ne kurčios prigimties stu-

1) „Kristus ir žmogaus gyvenimas*, 263 p.
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miama, bet šviesios dvasios, kuri sklendena ant pirmykščio cha
oso. Krikščioniškoje meilėje moteris reikalauja vyriškumo, bet 
ne vyro, ir vyras reikalauja moteriškumo t bet ne moters. Žmo
giškosios Idėjos poliu vienybė krikščionybėje pasidaro tokia didi 
ir keitimasis dvasine gyvybe toks vaisingas, jog jis tobulai atstoja 
fizinį gimdymą. Dvasinis motiniškumas ir dvasinis tėviškumas 
yra juk tobulesni už fizinį motiniškumą ar tėviškumą. Todėl tik 
iš krikščioniškosios, malone vainikuojamos ir malone gaivinamos 
meilės iškyla ideališkiausias ir tobuliausias gyvenimo būdas — 
celibatinė moterystė. (Apie ją kalbėsime žemiau). Krikščionybė 
meilę padaro tikru tobulinimo
tuo būdu leidžia išsivystyti tikrajai josios esmei ir tikrajam pa
šaukimui. Juk meilė ne tam yra, kad daugintu žmonių skaičių, 

ir tobulinimosi veiksniu ir

tai jis savaime valdo ir žemiškąjį erosą. Tuomet lytys ima pa
žinti sąmoningai ir nesąmoningai, kad aukščiausias jųdviejų san
tykių uždavinys yra padėti viena antrai tobulintis ir Šiuo atžvil
giu suprasti savo ryšio religiško pašventimo giliausią prasmę1) 
(m. pbr.). Moterystės Sakramentas yra ne fizinio dauginimosi, 
bet dvasinės meilės sakramentas. Ne susitarimas didinti žmonių 
skaičių įjungia krikščioniškąją moterystę į antgamtinių misterijų 
sferas, bet susitarimas savo meile vaizduoti Kristaus ir Bažny
čios santykius. Ir tik šitas susitarimas duoda teisę fiziniam gim
dymui. (Apie tai dar pakalbėsime plačiau skyrelyj apie celiba
tinę moterystę).

Štai tokiu būdu Krikščionybė skaidrina meilę. Ji demas
kuoja prigimties apgaules, ji parodo tikrąją prigimties iliuzijų 
prasmę, ji išvaduoja sielą iš tos klaidingos su gamta vienybės, 
kurioje geidulingumas ir meilė pinasi tarp savęs, blaškydami 
dvasią ir neduodami jai trokštamo pasipildymo. Krikščionybė 
griežtai atskiria meilę nuo geidulingumo, ją pašvenčia, sustiprina 
ir persunkia ja net ir žemesnius gaivalus. Sutvarkę žemesniąją 
savo prigimtį, krikščioniškai besimylintieji patiria to didžio džiaugs
mo, to skaidraus pasigėrėjimo, kylančio iš sielų vienybės. Krikš
čioniškoji meilė yra panaši į ramią jūrą, kurioje atsispindi visas 
dangus ir visa žemė. Šitoji jūra ūžė, kunkuliavo ir šėlo, kai 
buvo tik prigimties valdoma. Besimylintieji pasikvietė į savo laivą 
Malonės Viešpatį, kuris ištiesė ranką ir nurimo prigimtieji gaiva
lai. „Viešpatie, skęstame!"— jie kalbėjo chaoso nuvarginti. »Ma
žatikiai, argi aš nesu su jumis?“ — Štai krikščioniškojo meilės 
gyvenimo vaizdas. Christus vincit! Ir pasigėrėjimas šitos perga
lės laime jau yra antgamtinės laimės dalis? Krikščioniškosios

*) „Kristus ir žmogaus gyvenimas“, 19 p
r
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meilės, bet geidulingurno gilumas. . Kap^e. dvasįą.nė^a jjąr tipką- 
mai ifsivaąąyusi iš prigimties gąiyąlų šėlimo, kijr meilę, pjpąsi 
su gęicfuiingunjp, tęri negalima ' , r 7 .
yra iš esmės harmppija, tad ji neprivalo turėti, chaoso priemaišų.

visą žęmesnjjj ęhaoūškumą* tik tada ątšiyerią joĮšios gelmės.. Štai

krikščionybė, meilę skaidrindama, tuo pačiu ją ir gilina.
... * * lt

mėiiėš,tėikiąma laimė, jau pebėprikiaūšo prigimtajai tikrovei. Tam 
— yra absoimtinės laimės dąfęiė. t

į t Bet krik|ionybe$ reikšmę ^meilei $a dąr nesibmgią Malpnęs 
įtą^asiekia daug giliau vy dąug pląčiąu. Kri^
lįirią. . Šiandieninis pasaulis - daug įąlba apie męilės gilumą. pąt 
i^tai kas-supranta, kąjrei$kią: šitas gilumas,kas. yra toji »2$ 
meilė*- Situd j ,prąsmirigu žodžiu šiandie^ ąažnąi pridengiamą ne

ifsiyapąyusi iš prigimties gaiyąlų šeliipo, Jsiir ^eilę, pįnasi 
eidulingunilh tęri negalima kalbėti apie męilės gilumą. Meilė

v tada, kai meilė tampa išgryninta, kai ji išskiria iš savęs
’ .. —- -r—®J f. ■ r ;r ^^ryv"~1T f*• u”, 7 < - T--’ *

kodėl tik meilės skaidrumas vedai meilės gilumą. Štai kodėl 
krikščionybe, meilę skaidrindama, tuo pačiu, ją ir gilina.

Jeigu meilė yrą priešingųjų dvasios polių vienybė, tai mei
lės gilumas bus šitos vienybės tobulumas. Pati viena dvasia be 
mąlonės pagalbos negali pasiekti šito tobulumo, nes ji negali 
tinkamai meilės iš skaidrinti. Todėl prigimtojoj meilėj plyšys tarp 
vyriškojo ir moteriškojo poliaus visados lieka. Prigimtojoj mei 
lėj vyriškumas neapsigyvena visai tobulai moters sieloje, ir mo
teriškumas neįeina tobulai į vyro sielą. Dėl to ir meilės džiaugs
mas čia nėra tobulas, nes jis niekad nėra visiškai skaidrus. Prie 
jo visados esti prikibęs geidulingumas, kuris ir meilę nudažo 
savotiška spalva. Ir tik kai malonė nužeria šitą prikibusį para
zitą, kuris čiulpia gražiausius meilės syvus, tada kelias į vieny
bės tobulumą tampa atviras.

Kaip kiekvienos vienybės, taip ir lyčių vienybės giliausias 
pagrindas yra žmogaus susirišimas su Dievu. Juo žmogus gy
vena arčiau Dievo, tuo jis labiau susijungia ir su kitais. Ir štai, 
čia mes gauname nepaprastos svarbos išvadą: lyčių vienybės to 
bulumas yra tiesiog proporcingas žmogaus susirišimo su Dievu 
tobulumui. Kelias j meilės gelmes eina todėl tik per krikščio
niškąją tobulybę, štai kodėl ir' Försteris kažkur yra pasakęs, 
kad siela turi pirmiau mokytis laimę iš kryžiaus, negu taps su
brendusi tikrajai meilės laimei. Meilės meilę prirengia tiktai Die
vas. Jis yra visokios meilės ir visokio džiaugsmo šaltinis, taigi 
ir meilės laimės ir meilės džiaugsmo. Šventumas žengia kartu 
su meilės gilumu, ir vienijimasis su Dievu vienija vyrą su 
moterimi. Tik pašvęstoje meilėj priešingieji dvasių poliai 
tobulai realizuoja žmogiškosios Idėjos poliariškumą. Tik čia 
yra galų gale atbaigiamas žmogaus tvėrimas, arba geriau, pasak 
H. Wronskio, susityėrimas, nes malonės veikimas sieloje ateina 
tik laisvu žmogaus sutikimu. Tobulo gyvenimo pavyzdžiai to
dėl tampa ir tobulos meilės pavyzdžiais. Šventųjų vyrų santy-
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kiai su šventosiomis moterimis mums konkrečiai apreiškia męi 
lėš tObulūhią ir Oų Viėrtyb^ giląrrtą. Sy. Pf^ęiškhš j\šyžiėti 
ir šv. Klara, šv.
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ŠVęstBji meilė nfebijO laiko, nebijo amžiaus, nebijo~ kūno ‘ suny
kimo, nebijo net mirties? „Fortis esti’ ut mors, dilęctip“—„meilė 
yirą stipri, kaip mirtis“, — kalbėjo Saliamonas, Mirtis yra vi
siškas chaosas, meilė yra visiška harmonija, Chaosas todėl ne
gali būti stipresnis už harmoniją. Mirtis suardo kūną, bet ji 
negali suardyti sielos. Mirtis todėl nutraukia meilės santykius, 
tifet ji nepajėgia nutraukti pačios meilės. Pašvęsta meilė tęsiasi 
ir anapus karsto: ir tada įgauna dar savotiškesniospindesio. Kas 
skaitė italų poetės Vittoria Colio na gyvenimą ir josios poeziją, 
tas žino, kaip bejėgė darosi mirtis amžinosios medės akivaizdoje. 
Vittoria Collona mirusio savo vyro meilę iškėlė Ijgi tokių aukš
tybių, jog iš jos laimėjo daugiau, negu vyriii gyvam tebesant. 
Kiekvienas geltų pluoštelis prie mylimojo kapo, kiekviena mal
delė, kiekvienas „requiem“ už mylimojo sielą — yra toks pat 
gražus, kaip balta rožė sukaktuvių dieną arba šventas pabučiavi
mas išvykstant į kelionę. Kas tiki į Šventųjų Bendravimą, į tą 
nuolatinj visų atpirktųjų sielų gyvenimą vienybėj su Dievu ir 
tarp savęs, tam mirtis yra tik regimojo meilės pavidalo suardy
mas. Jo meilė tebegyvena ir toliau. Nereikia būti mistiku, bet 
tik krikščionimi, kadJustam, jog tas abipusis keitimasis, tas vy
riškumo ir moteriškumo pasipildymas Šyantųjų Bendravime yra 
toks pat gyvas ir realus, kaip ir žemiškojoj tikrovėj. Ar miręs 
mylimasis nėra gyvas mylimosios sieloj? Ar ji nepasakoja' jam 
savo vargų, skausmų ir kentėjimų? Ar ji nepasidaliha su juo 
savo džiaugsmais? Ar nesiklausia jo patarimo ir pagalbos? O 
jis, ar neteikia jai dvasinės gyvybės, būdamas gyvas per amžius? 
Ar nekalba jai tylios maldos, ar tylaus stišikaupinho metų? Ar 
neapvaisina josioš sielos dar skaidresniais vyriškaisiais pradais? 
Ar jųdviejų meilė dabar nėra tapusi skaidriausia ir todėl giliau
sia? Krikščionybė meilę padaro amžiną, kaip amžinąs yra josios 
pagrindas. Meilė yrą didi ir amžina, kaip DieVas, heš Dievas yra« 
pat Meilė. ’ / " 1

Krikščionybę tpdėl pęžino jokių yad. „meilės tragedijų“. 
KrįkšČioniškoji meilė yra nėsudūžtama. Todėl kfikščįbniškai mylįs 
vyrąs pesišaųną, kai miršta jo mylimoji, ir mergaitė nešoka j upę, 
kai Žūsta jos mylimąsis. posakis „man nėra gyvenimo be tavęs“ 
yra teisingas jr )<rjkščipnybėj — ir ^ Krikščionybėj. Q 
tai dėl to, kad „rą“ yra amžinai. Tasai nedingsta nieka
dos. Mirtis nėra „tu" žuvimas, bet tik laikinis atsiskyrimas. 
Tuo tarpu tam, kas visą buitį sutelkė į šitą tjkrovę, kas myli-

u
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mam asmenyje mato absoliutinio idealo įkūnijirrią ir kam po mir
ties viskas žlunga, tam iš tikro „nėra gyvenimo be tavęs“, nes 
tasai tu kaip tik ir buvo jo „absoliutinis idealas“. „Naujoviška 
siela —sako Försteris, — kuri, būdama racionalistiškai apšviestą^ 
perkelia savo ilgėjimąsi amžinybės, visą savo veržimąsi viršum 
šio pasaulio į žemes dalykus ir žūva dėl to perkėlimo nepatva
rumo“1). Psichologiškai todėl šitos visos tragedijos yra labai su
prantamos, nors logiškai ir nepateisinamos. Tai tiesioginė tam 
tikrą pažiūrų išvada. Krikščioniškajai meilei šitoji išvada yra 
visiškai svetima. Krikščionis nesako, „man nėra gyvenimo be 
tavęs“, bet jis sako: „man nebūtų gyvenimo, jei nebūtų mus jun
giančio pagrindo ir tavęs“. Ir tai yra šventa tiesa. Tuomet ir 
nieko nebūtų. Bet meilės pagrindas — Dievas yra amžinas ir 
meilės objektas — siela taip pat yra amžina. Krikščioniškoji 
meilė yra amžina meilė. Štai gražiausias josios pavadinimas. 
Krikščionybė per meilės skaidrinimą ją pagilina net ligi amži
numo. Bet mes žengiame į dar gražesnes krikščioniškosios mei
lės sferas.

J l .

Geidulingumas yra egoizmas. Jis yra uždarytas individualizmo 
kiaute ir trokšta patenkinti tiktai individą. Štai kodėl prigimtoji meilė, 
negalėdama tobulai atsiskirti nuo geidulingumo, neša su savim 
tam tikrą egoistinio išsiskyrimo pobūdį. Bet egoizmo šaknys 
glūdi ir dvasioje. Būdama atitrūkusi nuo Dievo, o tuo pačiu ir 
nuo visų kitų, ji labai greitai ir labai lengvai užsidaro tik savam 
kiaute, lyg jūrų sraigė, ir visiškai nesirūpina, kokios aplinkui 
siaučia audros ir prieš ką jos kyla. Prigimtoji meilė, jeigu jos 
nekilnina malonė, šitą norą užsidaryti tik dar labiau padidina. 
Ir labai suprantama. Juk ji papildo sielą priešingojo poliaus 
elementais, ji duoda žmogui bent reliatyvią buities pilnatvę ir 
todėl labai jaučiamai sumažina tą išvidinį draskymąsi. Tik pri
gimtosios meilės gaivinama siela pasijunta laiminga dviejų žmo
nių ratelyje ir labai sunkiai duodasi iš jojo išstumiama. Tiesa, jr 
jaučia savo gelmėse dar kažkokį kitokį šauksmą, lyg kvietimą į 
kitus pasaulius, bet jis pats vienas yra silpnas ir todėl paprastai 
lieka neišgirstas, ilgainiui ir jis aprimsta. Taip ir liekama savam 
lukšte, taip ir džiaugiamasi tik vienas kitu. Čia, šitam įsitraukime 
į ankštą kiautą, rasime išaiškinimą, dėl ko daugelis tiek. daug, 
žadėjusių žmonių su meile ir vedybomis palaidoja visas viltis. 
Tiesa, nekartą pakerta jiems energiją ir materialinės aplinkybės. 
Bet dažniausiai čia kaltas tasai malonus, bet egoistinis lukštas, 
kuris stipriai laiko apglėbęs besimylinčiuosius. Tai nėra šviesi; 
prigimtosios meilės pusė. Išsiskyrimas yra puolimo pasėka, ir 
individualistinis užsidarymas savo netobuloje laimėje griauna ga-

«
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*) „Kristus ir Žmogaus gyvenimas", 17 p.
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jungdama du darosi įvadas j šitą visuotinę, absoliutinę

lop ir šitą pačią laimę. Žmogaus paJinkimui į absoliutinį uni- 
vęrsalumą, į vienybę su visa buitimi negali užtekti tik susivieni
jimo su priešinguoju polium. n Kiekvienas žmogus,— sako Scho- 
penhaueris, — privalo tam tikru būdu atvaizduoti visą žmoniją“. 
Ir tam atvaizdavimui nepakanka tik lyčių vienybės — ir tai dar 
nelabai tobulos. Žmogaus dvasia trokšta vėl atgauti jungiamąją, 
kosme vietą, vėl būti tarpininke tarp Dievo ir pasaulio, tarp 
prigimtosios tvarkos ir antgamtinės. Asmuo nori praplėsti savo 
individualumą ir tapti visuotiniu, nes tik tobulam individualinių 
ir visuotinių pradų suderinime glūdi visiškas asmens išsiplėtoji- 
mas. „Asmenybė, — teisingai pastebi prof. Savickis, — yra ne 
egoizmas, bet altruizmas, ne tik buvimas sau, bet ir buvimas 
kitam“1)» Tiesa, kas myli, būna ne tik grynai sau, bet jau ir 
antram. Bet tai dar maža. Meilės bendruomenė dar toli grąžu 
nėra visuotinė bendruomenė, ir dviejų meilė, dviejų vienybė dar 
nėra nei meilės nei vienybės idealas. Kalbėdami apie meilės 
prasmę minėjome, kad meilės tikslas ir idealas yra sujungti to- 
bulon vienybėn visus daiktus tarp savęs ir su Dievu. Prigimtoji 
meilė, jungdama darosi įvadas į šitą visuotinę, absoliutinę 
meilę. Bet tiktai įvadas. Reikia tad ją praplėsti, reikia ją pa
daryti visuotine, jeigu ne sėkmingumo, tai bent nusiteikimo at
žvilgiu. Ir štai, Šitą Žygį atlieka krikščionybė. Krikščionybė meilę 
išplečia.

Kari Adam, žymiausias dabar Vokietijos dogmatikas, sako, 
kad „meilė . . . gali būti tik ten, kur yra bendruomenė“2). Tai 
yra labai teisinga pastaba. Mes ją norėtume tik papildyti: tobula 
meilė gali būti tik ten, kur yra tobula bendruomenė. Galutinis 
meilės atbaigimas arba josios išplėtimas ligi visuotinumo nėra 
įmanomas ten, kur yra palaidi atomai, kur žmonės yra tik dėl to 
bendruomenė, kad juos riša bendri interesai. Meilės visuotinu
mas reikalauja bendruomenės organiškumo. Meilė negali būti 
perkelta (iš vieno individo į kitą); ji tegali būti išplėsta. Kaip 
kraujas teka tik viename organizme, taip ir meilė tegali tekėti tik 
organiškoj bendruomenėj. Ir štai krikščionybė įjungia besimy- 
linčius ir jų meilę į tobuliausią bendruomenę, tiesiog į tikrą or
ganizmą — į Šventųjų Bendravimą.
• „Šventųjų Bendravimas! — kokia linksma, palaiminta šviesa 
sklinda iš jo. Jis yra paslėptasis kataliko turtas ir giliausias jo 
držiaugsmas. Širdis atsidaro, galvojant apie Šventųjų Bendravimą. 
Žmogus tuomet išeina iš savo vienatvės, iš laiko ir erdvės vie
natvės, iš individualinės vienatvės, jį apsupa neapsakomai ankšta 
dvasios ir gyvybės bendruomenė, toli gražu pralenkianti jojo no-

_ &

» Das Ideal der Persönlichkeit“, 104 p.
2) „Das Wesen des Katholizismus“, 196 p.
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rus ir reikalavimus, kuria/Dievo malonė i| kietos medžiagos — 
žmonijos?vVa pafelušf ligi josios dūkštybių ir •nėt ligi dalyvavimo 
Jojo esmėje. Ciä nėra jbkių laiko ir erdvės ribų^ ii tamsiäuäiös 
praėitieš? iš kultūrų ir Milų, kurių atminimai jau tik legendose 
šiek tiek švysteli, ateiiją žmonės i RataĮiko dabartį* vadina jj 
broliu ar seserimi ir apšėpa jį savo ttetlė. Katalikais niekados 
nėra vienas“1). Šventųjų Bendravimas' jiingia dangų ir žemę, 
kovojančius, kenčiančius ir besidžiaugiančius, jis teikia ramybės 
visiems geros valios žmonėms ir dar tobulesniu — nes atbaigia
muoju— būdu atnaujina pirmykštę kOsmo vienybę: Jis nėra 
žmonių sutelkimąš šalia vienas kito, bet jų apgyvendinimas W<- 
nas kitame. o visų—Kristuje Šventųjų Bendravimas yra tikrasis 
ofgan&mas. kur kiekvienas narvelis gyvena visumai, o visumą— 
narveliui. Tai nėra iliuzija ar svajonė, bet realiausia tikrovė. 
Kas kalba „Tikiu... Šventųjų Bendravimą4* tas nekartoja tuščios 
frazės ar melaforiško posakio, bet savo žodžiais pašako tą gra
žiausią faktą, tą išvidinį atpirktosios žmonijos gelmių gyvenimą, 
kur individualumas yra plečiamas ligi ūmvėršalurbo, kur asmuo 
ir visuomenė suėina tobuliausion vienybęn, kur nėra luomų, kla
sių, profesijų, kur nėra vergo nei laisvojo, nei žydo nei skito, 
nei biologinio vyro nei biologinės moters* bet visa yra viena 
Kristuje. Tai yra kūnas, ir jo galvą, vėdinasi, jo gaivinanti ir 
formuojanti siela yra Kristus, amžinas Logos, per kurį „visa pa
daryta, ir be Jo nepadaryta nieko iŠ to, kas padaryta“2)? Tai 
yrą vienas kūnas, tikras organizmas, o ne tik paskirų dalių sam
būris. „Jūs esate Kristaus Kūnas ir nariai vienas prie kitd“?). 
I Šventųjų Bendravimą iėina visas kosthas, nes Išikūbijimti Kris
tus sujungė savyje visą buitį. čia prikläüso ir visas atttgamtiriis 
pašaųliš,’lf visk Žmonija, Tr galop net materialinė RreätÜra.1

Dabar mes jäu stfprasjme, kodėl iš tikro “krikščionybė išple
čia meilę. KaS yra Šventųjų Bendravimo tikrhš ’narys, kaš yra 
gyvas Kristauė Kūno narvėlis, tas negali4 glūdėti egoištiškąm savo 
kiautely. Jis atidaro säVo dvasią tai tekančiai amžinosios gyvy
bės srovei, tai trykštančiai amžinosios meilės sroVėi, kūri plau
kia iŠ visų ir į višus? küri visus gäivina ir Visus pripildo, Jūriai 
ir jis atiduoda savo1 dali? kad ji taptų ■ Visuotinė įr todėl tobula. 
Krikščioniškai besimylį vyras ir motėris ribšiižOliūoja nuo 4 kitų, 
neužsisklendžia savam rately, bet savo meilę įjungia j tą visus 
apimančią visuotinę meilę ir tuo būdū savąją išplečia ligi višUO- 
tinumo. Tik čia galop dingsta tie egoižmo likučiui, kurie lydėjo 
prigimtąją meilę, tik čia priešingieji poliai sueina tobulon vieny- 
bėn, tik čia šitoji vienybė tarp vyro ir moters yra‘išplečiama ligi

4) Kari Adam, op. cit. 171 p.
2)Jon.l,3.
8) 1 Kor. 12, 27.
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viso kosmo vienybės ir sujungimo. Šventųjų Bendravime yra re
alizuojamas meilės idealas. Žinoma, kohkretinės išraiškos jis 
įgaus tik po visuotinio perkeitiipo. Bet realus jo vykdymas yi’a 
jau ir dabar.

' . . . 4 • ■ ' " * ■ ■ • ’ ■ .
. .. • ■ * ’ . ’ o • 1 . * «

Meilės išplėtimas ligi visuotinumo anaiptol nėra meilės pa
naikinimas. Meilė nėra sąvoka, kad, plečiant jos apimt į, mažėtįi 
josios turinys. Meilė yra konkretinis dalykas, kurio tapimas vi
suotiniu reiškia begalinį pripildymą ir begalinį turiningumą. Są
voką padaryti visuotine — reiškia atimti iš jos individualines 
žymes ir individualinį turinį. Daiktą padaryti visuotiniu reiškia— 
suteikti jam visų daiktų žymes ir visų daiktų turinį. Tuo pirma
vaizdis ir skiriasi nuo sąvokos, kad jis yra buities pilnybė arba 
maksimumas, o sąvoka — buities minimumas. Tuo tarpu mei
lės pirmavaizdis arba idealas ir yra josios visuotinumas — vi
suotinė vienybė. Išplėstoji vyro ir moters meilė lieka tikrąja 
lyčių meile, tai yra priimančiojo ir teikiančiojo poliaus vienybe. 
Tik čia toji vienybė per begalinį savo tobulumą pritraukia prie 
savęs visa kita, visa, kas yra danguje ar žemėje. Vyras ir Šv. 
Bendravime lieka vyras, tai yra teikiantysis polius ir Kristaus 
atvaizdas; moteris taip pat lieka moterimi, tai yra priimančiuoju 
polium ir Bažnyčios atvaizdu; lyčių meilė lieka lyčių meile, tai 
yra kitų dviejų polių susijungimu ir Kristaus su Bažnyčia santy
kių atvaizdu. Bet juk lytys yra vienos žmogiškosios Idėjos po 
liariškumo išraiška. Jos tad labiausiai linksta į viena kitą. Visi 
žmonės yra vienos ir tos pačios žmogiškosios Idėjos egzemplio
riai. Vadinasi, jie gravituoja savaime į savo pirmavaizdį. Žmo
giškoji Idėja yra viena ir glūdi viename Loge. Argi tad nereikia, 
kad visi būtų viena Kristuje? Ir taip yra. Iš kitos pusės šitoje 
vienybėje (tai yra vienybė, o ne niveliacija!) niekas nieko nepra
randa, kas jam yra sava ir brangu. Tame ir yra Šventųjų Bendra
vimo organiškumas, kad jis turi daug ir skirtingų narių. „Jei 
visi būtų vienas narys, kame būtų kūnas?“į) O Kristaus Kūnas 
yra tikras kūnas, tai yra organizmas. Todėl ir lyčių meilė ne
praranda čia nė trupučio savo pobūdžio, nes ir ji yra vienas 
narys, vienas narvelis toje visuotinėje, organiškoje meilėje. Bet 
būdama ir pasilikdama lyčių meile, ji įgauna neapsakomo tobu
lumo, nes esti papildoma tąja visuotinės meilės sroye, kuri teka 
visame šitam milžiniškam kūne. Josios siaurumas, josios spra- 
guotumas, josios egoistiškumas —- viskas čia nyksta, viskas išsi
grynina, išsiplauna, lieka tik pati skaidriausioji, pati tobuliausioji 
vyro ir moters vienybė. Žmogiškosios Idėjos poliariškumas čia 
išreiškiamas ir palaikomas konkrečiausių ir kartu visuotiniausiu

♦

. r-|» •- . V

>) 1 Kor. 1,2, 19, '
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būdu. Moteris čia tampa pilnutinė moteris, vyras— pilnutinis 
vyras, ir jųdviejų meilė — pilnutinis susijungimas.

Dabar mums paaiškės, krikščioniškasis bendras vyro ir mo
ters gyvenimas, Visų pirma tai nėra gyvenimas tik bendrame 
bute. Tai nėra tik maitinimasis prie bendro stalo ir iš bendrų 
pajamų. Tuo labiau tai nėra tapimas „vienu kūnu“. Tai yra 
bendras gyvenimas Kristuje. Tai yra bendras dvasių gyvenimas. 
Krikščioniškai mylįs vyras ne tam palieka savo tėvą ir motiną, 
savo brolius ir seseris, kad patenkintų savo prigimties linkimus; 
kad su mylima mergaite sudarytų tik bendrą namų židinį bet 
tam, kad juodu bendrai apsigyventų Kristuje, taptų vienu \o kūno 
narveliu; kad jo dvasia apsigyventų josios dvasioje ir josios dva
sia — jo dvasioje. Tik Kristaus padėjimas į bendro gyvenimo 
pagrindą, tik Jo malonės pasikvietimas būti šito bendrumo ryšiu 
antžemiškais spinduliais nušviečia ir bendrą namų židinį pripildo 
jaukios šilimos ir malonaus patraukimo. Gali jame neskam
bėti skardus kūdikio juokas (jeigu tai yra išraiška ne prigimties 
silpnybės, bet valios tvirtybės —- dar geriau!), gali jame nebūti 
nei šilko drabužių, nei gražių palmių bei minkštų baldų, visa 
tai nė kiek nedrumsčia jojo laimės. Angelų grojimas yra gra
žesnis, negu kūdikio krykštavimai, ir iš Kristaus tekanti malonė 
yra turtingesnė, negu gera alga ar stambus palikimas. Ir tos 
keturios akys, kurios šaltą žiemos vakarą tyliai žiūri į prastame 
moliniam pečiuke besikūrenančią ugnį, — jos žiūri į begalybę. 
Ir toji švelnutė, mylima galva, nusvirusi ant vyriškio krūtinės, 
yra visuotinis pasitikėjimo simbolis. Ir tasai pabučiavimas, ku
riuo vyras atsisveikina nakčiai moterį, yra ramybės pabučiavi
mas— „osculum paeis“.

Štai kaip eina meilės atbaigimas Krikščionybėje. Krikšto- 
nybė meilę išskaidrina ligi šventumo, pagilina ligi amžinumo ir 
išplečia ligi visuotinumo. Toji pirmykštė Rojaus meilė, tieji pir
mykščiai vyro ir moters santykiai čia atgema visu savo grožiu 
ir skaistumu. Dar daugiau, jie tampa čia dar tobulesni, nes gai
linami ypatingų malonių, kurių net Rojus neturėjo. Jeigu Krikš
čionybė yra vadinama meilės religija, tai ne tik dėl to, kad ji 
meile yra pagrįsta, kad ji meilę kuria, bet ir dėl to, kad ji meilę 
atbaigia. Tik Krikščionybėj meilė tampa didi ir amžina, kaip 
Dievas1).

’) Šitie pasvarstymai mus privedė jau prie pat krikščioniškosios, mo
terystės- Vis dėlto šitą klausimą, nenorėdami kartoti, čia praleidžiame, 
nurodydami skaitytojoms prieš du metu rašytą straipsni „Krikščioniškosios 
moterystės klausimas“, „Rytas*, 1931 m. sausio 13, 14, 15, 16 d. d.
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(įspūdžiai iŠ mano viešėjimo Anglijoje)

1:juo 16 kg. druskos suvalgyti. Apie angles galima būtų pasakyti, 
kad vargu beužtektų vieno centnerio. Man, tuo tarpu, teko pavie
šėti Anglijoje tik vieną mėnesį, praleisti su studentėmis porą va
karų, vieną kitą kartą arbatos išgerti, pavaikščioti. To viso per- 
maža, kad galėčiau jas drąsiai charakterizuoti. Bandysiu čia pa 
sidalinti keliais subjektyviniais įspūdžiais, ir nurdoyti faktus, ku
rie labiausia man krito akio.

Jei pasakyčiau, kad anglė studentė yra moteris, tai aišku, 
būtų visai teisinga; bet dar teisingiau būtų pažymėti, kad anglė- 
žmogus. Mano nuomone, anglai studentai nėra taip griežtai sus
kirstyti j vyrus ir moteris. Yra viena studijuojančios jaunuome
nės masė, panašių siekimų, palinkimų ir silpnybių. Visi yra ly
gūs, vienateisiai žmonės. Taip yra, gal būt, dėlto, kad anglės 
yra nepaprastai savarankiškos. Jos pasitiki savo jėgomis, ambi
cingos, rimtai rūpinasi ateitim. Jos turi aiškų nusistatymą, jos 
žino ko jos nori pasiekti, žino ką joms pasaulis ir gyvenimas 
duos.

e

Tokiam būdui atitinka ir anglės studentės išvaizda. Ji liekna, 
aukšta, tvirta mergaitė, drąsiai žengianti ir rimtai žiūrinti visiems 
į akis. Neilgu — 3-4 metų — studijų laikotarpiu ji pasinaudoja, 
kad visomis savo jėgomis pasiruošti iš anksto pasirinktąjai spe- 
cijalybei. Kiek teko pastebėti, anglė dar studentaudama žino, kokį 
darbą, kur ir kada ji pradės dirbti Baigusiųjų tarpe sutinkame 
daugelį užimančių labai aukštas ir atsakingas vietas. Anglei 
studentei universitetas nėra tam tikras žaislas ar priemonė, kaip 
pas mus sakoma, medžioti vyrus. Daugumas studenčių, dėl dide
lio Anglijoj moterų pertekliaus, visai nesirengia ar nesitiki ištekėti 
ir todėl kiekviena stengiasi taip pasiruošti, kad galėtų konkuruoti 
kovoje už būv j ne tiktai su moterimis, bet ir su vyrais, ir kad 
pilnai galėtų save išlaikyti.

Santykiai su collegomis? — Draugiški, bet gana šalti ir ofi- 
cijalūs. Bet taip yra ne todėl, kad ji būtų nemaloni, niūri. Tai jos 
neatviras ir rezervuotas būdas, tai „angliškas“ šaltumas, kurį ge
rai supranta jai panašūs collegos. Pastebėjau, kad anglės studen
tės daug mažiau „baliavoja“ nei mes. Taip pat neteko pastebėti 
mūsiškai „flirtuojančių“ studenčių. Tam dalykui jos neturi laiko

1
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ir progų. Žinoma, yra ir išimčių; ir dar kokių!... Bet gerą draugą 
ras moteryje anglėje kiekvienas vyriškis. Anglės visad sako: 
„he is a good friendof mine“ — „jis yra mano geras draugas* 
draugas, pabrėžiui bet ne pažįstamas, ar collega.

Anglai nieko nežino apie korporacijas. Jiems ir nėra reikalo 
jų turėti — daugelis calledžių, bendrabučių ir idėjinės, bendro la
vinimosi, muzikos, kalbos, fakultętinės, krikščioniškos misijų, 
sporto ir kitos draugijos bei klubai atstoja musų korporacijas. 
Tų įvairių draugijų, kurių pirmininkais dažnai esti universiteto 
profesoriai, veikla ir reikšmė nemaža. Kiekviena studentė pri
klauso bent kelioms draugijoms ir aktyviai dalyvauja jų gyvenime 
ir veikime. Čia ji išmoksta viešai kalbėti, susipažįsta su politika ir 
soc. krausimais, o tam tikrose „debatų“ draugijose įpranta ne
blogai ginčytis ir polemizuoti.

Studentės ypatingai daug sportuoja. Anglė studentė — pui
kios sportininkės tipas. Jos plonumas ir grakštumas — ne tiktai 
rasės, bet ir sporto išdava. Man neteko sutikti nė vienos studen
tės, kuri nebūtų kurio nors sporto klubo veikli narė. Nuomonės 
klaidingumas, būk sportas trukdąs mokslui, puikiai įrodomas 
Anglijoje. Juo daugiau studentė dirba, tuo daugiau ji turi pasil
sėti — pasportuoti. Čia pasireiškia puiki anglės studentės sa
vybė — mokėjimas rasti laiko visam kam. J Cambridgeo univer
sitetą patęnka tik gabios ir darbščios studentės — o kaip tik ten 
daugiausia ir sportuojama. Ypač mėgiamiausias vandens sportas, 
tenisas, hokey ir t. t Pažymėtina, kad kiekviena studentė tu r 
mėgiamą sporto šaką, kurioje ji daugiausia dirba ir tobulinąsi 
ir nesibiaško, dalyvaudama visur nieko nepasiekdama.

. Studentės rūbai irgi daugiausia sportiški. Drąsiai tvirtinu, 
kad anglės studentės gyvenime rūbai turi daug mažiau reikšmės 
nei pas mus. Visi rūbai patogūs, praktiški, sportiški, ant galvos ~- 
beretukės, nors dažnai studentės vaikšto ir vienplaukės. (Vyra) 
studentai beveik visuomet vienplaukiai). Patogūs, ant žemų kulnų 
batukai, megstinukaų paprasti sportiški „angliški“ paltai ir blius* 
kūtės — •. štai anglės tualetas. Tik vakarinėse suknelėse pasireiškia 
anglės skonis ir puošnumas — čia ypatingai mėgiamos aiškios 
spalvos. Apskritai, galima pasakyti, kad anglės madų nesivaiko, ir 
rėdosi labai individualiai. Garantuoju, kad šio pavasario mūsų 
pilki paltai joms atrodytų uniforma... Kosmetikos ^ trupučiuką. 
Nei daug, nei maža. Mažiau už prancūzes, bet daugiau už lietu
vaites.

Daugiausiä studenčių yra iš pasiturinčių šeimų ir jos netar? 
nauja. Todėl gyvena neblogai ir turi viskam laiko, gali ir turi 
baigti studijas 3—4 metų laikotarpy. Ypač gražiai ir ištaigingai 
gyvena didesnių Cplledžų studentės — daugumas turi net po du 
kambarius. Bepiga joms ir studijuoti! Pastebėjau, kad studentės
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kjrazina
Kartas nuo karto mūsų gyvenime pasirodo šviesių, mote

rims reikšmingų įvykių, kurių negalime nepaminėti. Tiesa, jų1

nustelbiami tamsiais šešėliais. Juk toks dalykas, kaip tekėjusių 
moterų tarnybos klausymo išsprendimas pagal biudžeto apribo
jimo principą duos labai liūdnų padarinių moterų kultūrinei pa
žangai, o tuo pačiu ir krašto kultūrėjimui. Bet šviesa visada pi
nasi su tamsybėmis, šešėliai su spinduliais. Prie tokių šviesių reiš
kinių turime priskirti pasirodymą mūsų Valstybės Teatre tautiškos 
operos „Gražinos“. Gal būt, ir neturėta tikslo šia opera pagerbti 
ar iškelti moterį, jos dvasios ypatybes, gal būt tas siužetas buvo 
paimtas atsitiktinai, čia pirmon vieton gal būt buvo pastatytas 
lietuviškos operos reikalas. Vis tiktai, malonus yra mums, mote
rims toks, kad ir atsitiktinas supuolimas — pirmoji lietuviška 
opera pasirodžiusi scenoje vaizduoja heroję moterį. Šia pat pro
ga prisimename ir kitą įvykį — pirmąjį Lietuvos seimą atidarė

j . baisiai mėgsta ir renka knygas. Net pati neturtingiausia įsigyja jų 
j nemažą lentyną — jei ne iš „pirmųjų**, tai iš „antrųjų“ rankų. Ir
į ne tik savo specijalybės knygų, bet ir šiaip vertingesnių literatu-
į ros kūrinių, meno albumų ir k. jos turi.

J Galų gale dar viena netikėta anglės savybė —- ji aistringa rū-
kikė. Rūko beveik visos studentės. Bent man neteko pažinti ne- 

r rūkančios... Ir nebuvo galo jų nusistebėjimui, kai sužinojo, kad
į' ne tik aš, bet ir visos mūsų studentės ir moterys nerūko — ypač

i vengia rūkyti viešose vietose. Stebėjosi taip pat, kad ir mūsų 
vyrai mažiau rūko. Negalėjo suprasti, kad mes, Lietuvos studen
tės, gyvename laisvai, ir kad niekas, be mūsų pačių nusistatymų,

- nevaržo mūsų elgesio ir nekontroliuoja mūsų privataus gyvenimo.
r j Atsisveikinant su simpatinga angle — studente, pažymėsiu
j jos nepaprastą vaišingumą. Tą teko patirti mums, pabaltijos sve

čiams. Visos vaišės praeidavo greit ir smagiai ir skaudu būdavo 
atsisveikinti. Nors visos studentės labai domėjosi Lietuva ir jos

j papročiais, bet tik kelios orjentavpsi, kur toji Lietu va y ra, kokia
į jos1 valstybė ir t. t. Tekdavo pasakoti; pasakoti ir pasakoti... ir
j nutraukus kalbą įdomiausioje vietoje skubėti j kitą priėmimą.
"į . ■ - v • . . ‘
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moteris, Gabrį jelė Petkevičaitė — kuris yra labai panašus šiam 
pastarajam įvykiui; Konstatuojant šį malonų faktą, pravartu paž
velgti, kas yra toji herojė Gražina ir kuo ji lietuvei moterei 
reikšminga.

A r G r a ž i n a realus asm u o?

A. Mickevičius, romantikas. Jis pažino pasaulinės literatūros 
didžiąsias moteris ir savo j romantiką linkusia vaizduote ieškojo 
ir surado panašių moterų charakterių Lietuvos istorijoje. Štai Vy
tauto žmonos tarnaitė išgelbėjusi savo kunigaikštį iš katėjimo, 
kuriame jo laukė mirtis (Prof. Jonynas ir prof. Alekna įrodinėja, 
kad ta išgelbėtoja galėjusi būti pati kunigaikštienė Ona. Pada
vimuose kalbama ir apie moteris, kurios, vyrams išėjus į karą, 
gynusios^ tūlą pilį, ö negalėdamos apginti pačios joje susidegi
nusios. Žinomas yra ir padavimas — Vilniaus kūrimo legenda 
apie pasiaukojusią miestui mergaitę su rožėmis. Turime pada
vimų ir apie gražiąsias ir kilnias vaidilutes, Savo jaunystę atiduo
dančias dievų garbei ir kūrenančias amžinąją ugnį. Tos, pada
vimuose iškeltos, moterys pakankamai nušviečia lietuvės moters 
dvasią. Pagal padavimuose iškeltus lietuvės moters bruožus, A. 
Mickevičius ir sukuria savo heroję „Gražiną“. Parinkęs tinkamą 
istorinį foną — kai kurių mažųjų kunigaikščių įtempti santykiai 
su galinguoju Vytautu, jų pavydas ir valdžios troškimas —- po
etas sukuria puikią lietuvės herojės poemą.

Gražinos charakteris

Gražina kilni ir tauri kunigaikščio Liutauro žmona. Ji pa
sižymėjo narsumu, drąsa ir giliu protu. Gražina mėgo drauge 
su savo vyru ant žirgo skraidyti po Lietuvos girias, medžioti 
atims. Kadangi ji buvo su savo vyru vienodo ūgio, tarnai daž- 

tnai palaikydavo ją pačiu kunigaikščiu. Nesvetimi jai buvo ir tė
vynės reikalai. Jokios žymesnės sutarties ar žygio kunigaikštis 
nedarė su ja nepasitaręs. Bet pati kunigaikštienė, žinodama vyro 
saumylų būdą, sumaniai šią savo įtaką slėpė nuo valdinių, tik 
vienas bajoras Rimvydas apie tai žinojo. Gražina buvo moder
niška: švelni, maloni, mylinti ir mylima. Ji visur mėgsta taiką ir 
ramybę. Ilgais vakarais ji sėdi dvariškių ir merginų rate ir klauso 
ių melancholingų dainelių. Jos siela skęsta lietuviškų motyvų me- 
liodijose. Karo trimitai joje sukelia instinktyvų pasibaisėjimą. Kad 
ii nebuvo karžygė rodo taip ryškiai iMickevičiaus ^pabrėžiamas 
faktas, jog ji nežinojo kuriame šone prisegti kardą. Priešai išsi
gando ne jos, bet jos drąsiame žygy kunigaikščio asmens, bet 
greit pastebėję „jo“ silpną nemokančią kardą valdyti ranką, — 
įgyja drąsos ją pulti.
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Kodėl Gražina ėjo kariauti?
. čia ir glūdi kūrimo dramatines problemos didybė — Gra

žinos d i d v y r i š k u m a s (did vyriškumas, bet ne karžygiškamas). 
Kodėl nemokanti su kardu apseiti moteris drįso stoti karžygių 
eilėn iš vesdama pulką, pulti priešą? Iš kur toji beprotiška drąsa 
ir pasitikėjimas? Moteris paklausė ne logiškojo proto, bet savo 
Širdies balso, kurį pažadino didelis sukrėtimas. Mickevičius pa
gavo svarbų moters psichologijos bruožą — ši r d i m i su rasti, 
nujausti net, rodos, negalimą išeitį ir pasiryžt 
veiksmui, kuris kartais atrodo nelogiškas iš viršausi 
tačiau griežtas yra gyvenimo gilios logikos žodis savo, 
giliausioje esmėje. Kaip tik dėl to Gražiną ir bus moterims 
visados suprantama ir artima. Kodėl Gražina ėjo kariauti? Gra
žina išgirsta, joje visados šiurpulį sukeliančius, karo trimitus. 
Iš kur jie? Ir štai jai praneša baisią žinią: tarpusavro karas, bro
lis — lietuvis prieš brolį kelia kardą. Didybės apakintas stoja į 
kovą susidėjęs su aršiausiais tėvynės priešais. Tas nuožmus „bro
lis“ — jos vyras. Toji žinia pritrenkia Gražiną ir sužadina joje 
aukščiausį veiklumą. Joje prabyla tikroji moteris — Antigona. 
Aistrų pamintas žmoniškumas, grasinama tėvynei, laužoma die
viškieji įstatymai — broliai ruošiasi lieti brolių kraują. Gražina — 
kilnioji moteris — netylės. Ji, kaip moteris, instinktyviai pajuto 
savo didžią pareigą — griežčiausiai piktam pasipriešinti. Moteris — 
taikos nešėja, visų pirma išbando švelniausias priemones, ji sten
giasi geruoju perkalbėti vyrą, bet dėlei šio labai užsispyrusio 
charakterio, nepavyksta jai atidaryti kunigaikščiui akis. Kas daryti? 
Gražina meldžiasi. Tikėjimas, tikras gilus tikėjimas ir malda ne
apvilia. Kaip kitados francūzė piemenė Joanna D’arc išgirsta 
laukuose balsą liepiantį eiti ir išvaduoti Orleaną, taip dabar Gra
žina savo dvasioje girdi balsą įsakantį eiti atlikti tėvynės gelbė
jimo. Švystelėjo pergalės viltis. Vardan šventos teisybės, Gražina 
ryžtasi. Nesuspėjusi net aprėpti visą Žygio didybę. Ji persirengia 
vyro rūbais ir jo vardu prisidengusi veda pulkus į kovą. Tai žy
gis, prieš kurį pasidaro tokia maža jos garbinga mirtis. Maža, 
matuojant materiales vertės mastu ir be galo didi, seikėjant kil
nybės saiku.

Tokia „Gražina“ išeina mūsų scenon. Tai pirmoji tautiška, 
lietuviška opera. Jos pastatymu pasirūpino geriausios mūsų me
niškos jėgos. „Gražina“ pasirodė mūsų scenoje lyg šviesusis 
pragiedrulys, nušviečiąs blankią materialiniais rūpesčiais ir, ne 
retai, dvasine menkysta aptemdytą šių'dienų moters lietuvės pa
dangę. Kaip gi mes, lietuvės moterys, šiuo reiškiniu nesidžiaug
sime, nesigėrėsime mums pastatomu idealu?! Kaip gi mes nepa
jusime mums skirtą didelę kilnią misiją ir pareigą — tarnaujant 
Dievui ginti žmoniškumo teises ir tėvynės reikalus.
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Gyvenimo kryžkelėje
(Pašnekesys skirtas moksleivėms)

✓ ■

— Ar verta mums dar mokytis?
Keistai skamba šis klausimas 20 amžiuje, o vis tiktai daugu

mas moksleivių, rimtai ir nuosekliai galvojančių, šj klausimą 
stato savo vyresnioms draugėms studentėms ir savo globėjams 
mokytojams. Kokie gyvenimo reiškiniai šj klausimą iššaukia?

Neramina šiandien visas Lietuvos moteris ištekėjusių valdi
ninkių tarnybos klausimo svarstymas. Be to, rinktis profesiją ir 
jai ruoštis, kada nesi tikras ar galėsi ja praktikuoti, atrodo 
nesąmonė. Tais pačiais moterų rūpesniais gyvena ir moksleivės. 
Kitaip ir negali būti. Abiturientė jau moka ir gali savarankiškai 
galvoti ir štai, ji pasidariusi sau iš visų faktų išvadas klausia. 
„Ar verta mums toliau mokytis?“

Ką gali moksleivėms į šį klausimą atsakyti vyresniosios 
moterys? Jų nuomonė dėl ekonominio moters savarankiškumo 
yra pakankamai paaiškėjusi iš diskusijų šiuo klausimu spaudoje. 
Aišku, kad moteris turi šiandien apsispręsti pati, o ne būti ap
sprendžiama kitų. Ji, kaip visai laisvas asmuo, tą ir gali pada
ryti. Ji to nori. Be to, jaunosios mūsų draugės turi atminti, kad 
Lietuvoje yra 120.000 moterų daugiau negu vyrų. Taigi lyčių 
lygsvaros nėra. IŠ to išeina, kad ir norinčioms ištekėti ne visoms 
bus progų, o yra ir tokių, kurios apie šeimą visai negalvoja. 
Todėl lietuvė moteris turi gyvenimui pasiruošti taip, kad mokėtų 
ir galėtų pati savimi pasirūpinti, kad galėtų dorai ir garbingai 
gyventi, užsidirbti duoną. Tai paties gyvenimo nuostatai. Prieš 
juos visi nutarimai blanksta ir nustoja galios, {statymai, kurie 
kuriami nusižiūrėjus j išimtis, yra tiktai laikinas reiškinys. O kaip 
tik tos moterys, kurios nereikalingos pašalinio darbo ir yra šian
dien išimtys. Taisyklę sudaro moterys mokytojos, valdininkės; 
profesorės, advokatės ir kitos kultūros darbininkės —- visai 
taip, kaip skalbėjos, ravėtojos, ūkininkės, fabriko darbininkės, 
siuvėjos ir kitos juodadarbės bei amatininkės. Todėl būkštauti 
jaunosioms, kad štai, jos baigusios mokslus negaus vietų, ir kad 
dėl to neverta mokytis, netenka. Moteris irgi turi teisę gyventi 
ir laisvai apsispręsti, joms ši teisė ir turi būti pripažinta užtik
rinta, tik jos pačios turi turėti griežtą nūsistatymą. Taigi, mo
kykimės. Žydės, lenkės; vokietės, rusės ir kitos Lietuvoje gyve
nančios svetimtautės šio klausimo nestato, jos mokosi, neturi
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atsilikti ir lietuvaitės, priešingai, jos turi pralenkti visų kitų tautų 
moteris. Tuo jos tik pasitarnaus mūsų kraštui, kurio ateitis ne 
teritorijos didumas, bet piliečių kultūringumas, o kultūringa tauta 
bus ta, kurios moterys — motinos bus kultūringos.

— Ko mes turime mokytis?
Tai antras klausimas, kurį moksleivė duoda vyresnioms savo 

draugėms ir globėjoms. Čia susiduriame apskritai su profesijos ir 
net pašaukimo klausimu. Skirkime profesiją nuo pašaukimo. 
Pašaukimas, tai daugiau gyveninio būdas, profesija, tai darbo 
sritis. Mergaitė rinkdamasi pašaukimą, renkasi pasaulinį arba 
dvasinj—vienuolės luomą, rinkdamasi profesiją pasirenka tokį ar 
kitokį darbą ir jam ruošiasi mokykloje. Pašaukimui žmogus iš 
auklėjamas. Nuo auklėjimo daugiausia ir pareina, kad pasiren
kama tą ar kitą pašaukimą — tampama pasauliečiu ar dvasiškiu. 
Profesijos pasirinkimas remiasi daugiau prigimtais gabumais, ku
rie mokykloje dar labiau išlavinami ir sustiprinami. Taigi, vie
nuolės, vieno pašaukimo žmonės, gali būti įvairių profesijų dar
bininkės, taip pat ir pasaulietės moterys gali tapti įvairiomis pro- 
fesijonalėmis. Iš čia turi būti aišku, kad einant į aukštąją mo
kyklą—universitetą mokslo šaką reikia rinktis atsižvelgiant į savo 
prigimtus gabumus. Tai pirmoji ir svarbiausioji taisyklė atsimin
ti n a. pasirenkant fakultetą. Geriausi šiuo atveju patarėjai turėtų 
būti mokytojai, klasių auklėtojai, nes jie betarpiai yra stebėję 
savo auklėtinius bent kelius metus ir jų gabumus geriausiai žino. 
Labai dažnai betgi profesijos pasirinkimą ta ar kita kryptimi nu 
kreipia materialiniai išskaičiavimai. Mes žinome, kad ir senieji 
mūsų kultūros darbininkai, aušrininkai toli gražu savo profesijas 
pasirinkdavo ne pagal prigimtus gabumus. Bet jie taip darydavo 
tik iŠ bėdos. Iš prigimties linkę į poeziją — literatūrą ar tech
niką žmonės tapdavo kunigais, gydytojais, advokatais, nes pasta
rosios laisvos profesijos užtikrindavo jiems galimumą palikti 
Lietuvoje ir dirbti jos naudai. Kitos profesijos, kurias prakti
kuoti galima buvo tiktai gavus valdišką tarnybą, buvo tuo nepa
togios lietuviams, kad tokius tarnautojus valdžia iškeldavo į to
limiausius Rusijos kampus. Tiesa, kad ir moterims, ypač toms, 
kurios mano sudaryti šeimą, laisvos profesijos lyg ir patogesnės, 
ypač šiuo laiku, kada iš viso keliamas klausimas dėl moters darbo 
šalia šeimos. Bet ir Ši kliūtis negali sutrukdyti mergaitei rinktis 
sau profesiją tik pagal prigimtus gabumus. Rinkdamosios profe
siją taip pat neturime žiūrėti ir viešosios opinijos nepalankumo. 
Taip pay. studijuoti techniką moterys neįpratusios ir viešoji nuo
monė daro čia negeistinos įtakos. Nors šiąip dėl moterų gabumų , 
kąd ir tos pačios technikos srity, abejoti netenka. Be to, mote
rys, dėl kai kurių socialinių aplinkybių pasikeitimo būtinai turi 
šusidomęti ir technika ir imti ją uoliau studijuoti (žiūrėk 1932 m.
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„Nauj. Vaid.“ 9 nr. „Aukštąją profesiją pasirenkant“ ir „Namų 
ruošos reformos reikalu“ str.).

Nuo pačių moterų, pagaliau pirmoj vietoj nuo abiturienčių 
čia pareina ir viešosios nuomonės sudarymas. Taigi pasirenkant 
studijas linkiu naujoms abiturientėms tvirto pasiryžimo nežiūrėti 
ar jau praminti takai, o pamąstyti pirmiausia kokių turi palin
kimų, o paskui be baimės eiti ir dirbti atitinkamam fakultete.

Gimnazijoj besimokant labai tolimi ir neaiškūs visi tie fa
kultetai, nesuprantama, nepriprasta visa tvarka, todėl manau, ne 
pro šalį bus baigiančioms abiturientėms kiek anksčiau susipa
žinti su atskirais fakultetais, kad pasirinkus kokią sritį jau nors 
kiek žinotų ir apie patį studijavimą.

Labai mergaičių mėgstami humanitariniai mokslai. Juos 
V. D. Universite galima studijuoti viename iš dviejų fakultetų: 
Teologijos-Filosofijos ir Humanitariniame.

Norinti Teologijos-Filosofijos fakultete studijuoti mer
gaitė stoja į Filosofijos skyrių, kur gali pasirinkti pedagogiką, 
istoriją, teosofijos sistemą, lietuvių, vokiečių, francūzų, literatūrą, 
klasikus. Mokslas trunka 4 metus, išimtinais atsitikimais gali 
būti sutrumpintas iki 3 metų.

Nemenkai mergaičių lankomas Humanitarinių mokslų 
fakultetas. Jis turi tris skyrius: 1) filosofijos ir pedagogikos, 2) 
filologijos (kalbų-ir jų literatūrų) ir 3) istorijos. Mokslas visuose 
skyriuose išeinamas per 4 met. arba 8 semestrus. Egzaminams 
minimumo (persikeliant į aukštesnį kursą) nėra. Po keturių 
metų galima laikyti specialybės egzaminas ir parašius diplomi
nį darbą gaunamas diplomas. Studijuojant svetimą kalbą sunku 
yra išmokti visai laisvai ją vartoti nuolat gyvenant savųjų tarpe. 
Todėl dauguma baigusiųjų stengiasi nors porai mėnesių pasprukti 
į atitinkamą kraštą, kad įsigytų kalboje daugiau praktikos.

Medicinos fakultetas turi taip pat tris skyrius: 1) bendroji 
medicina, 2) odontologija ir 3) farmacija. 1. Bendroji medicina 
išklausoma per 5 metus (11 semestrų). Persikeliant iš kurso į 
kursą reikalinga išlaikyti egzaminų minimumas, kurį sudaro du 
arba daugiau egzaminų. Po penkių metų laikomi valstybiniai 
egzaminai ir tuo pačiu laiku arba vėliau, jau juos išlaikius, at
liekamas stažas t. y. praktika ligoninėse. Atlikus praktiką gau
namas medicinos daktaro diplomas. 2. Odontologija. Pirmuo
sius dvejis studijavimo matus odontologijos studentai dirba kartu 
su medikais. Kitus dvejis dirba atskirai jau tik savo specialybės 
srityj. Paskutiniais, ketvirtaisiais metais praktikuoja universiteto 
klinikoj. Pagaliau laiko valstybinius egzaminus ir jų studijos bai
giamos. Taigi, jų pasiruošimo laikas trumpesnis, iš viso 4 mt. 
(8 semestr.). 3. Farmacija. Mokslas trunka 4 metus. Taip pat 
reikalingas egzaminų minimumas ir po 4 metų valstybiniai eg-
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zaminai. Pabaigus klausyti, vadinasi, po 8 semestru, reikalinga 
atlikti praktika, kuriai skiriama vieneri metai. Reikia pastebėti, 
kad šiandien nuo vaistininkės reikalaujama pamėgimo gamtos 
mokslų, o pats darbas reikalauja stiprios sveikatos, mokėjimo 
elgtis su žmonėmis ir pirkliškų gabumų. ~~

Teisių fakultetas paskutiniu laiku mergaičių irgi mė
giamas. Čia yra du skyriai: 1) teisių ir 2) ekonomijos. Abie
juose skyriuose mokslas trunka keturis metus. Minimumas eg
zaminų ir čia reikalingas, bet valstybinių egz, jau nėra. Po ke
turių studijų metų, išlaikius visus egzaminus rašomas diplomi
nis darbas. Aukštesnieji kursai, rodos, turi paskaitas tiktai po 
pietų, kas sudaro patogumų studentams, kurie turi tarnybas. Be 
to, dar teisių fak-to studentams reikalinga būtinai išlaikyti voke- 
Čių ir rusų kalbos.

Gamtos-matematikos fakultetas iki šiol pas mergaites 
neturėjų didelio pritarimo. Grynoji matematika reikalinga daug 
sveikatos ir abstraktaus galvojimo. Kiek daugiau mergaičių yra 
to fakulteto biologijos skyriuje. Iš viso čia yra du skyriai: 1) ma- 
tematikos-fizikosir 2) biologijos. Abiejuose skyriuose plačiai dės
toma fizika, o biologijos skyriuj ir chemija. Mokslas ir čia trunka 
4 metus, persikeliant į aukštesnį kursą reikalinga laikyti tam tik
ras egzaminų kiekis. Pabaigoj rašomas diplominis darbas. 
Reikalinga būtinai išlaikyti vokiečių kalba.

Pagaliau technikos fakultetas. Mokslas trunka 4 metus 
(teorija). Pereinant iš kurso į kursą reikalinga išlaikyti egza
minų minimumas. Yra šie skyriai: technologijos, mechanikos, 
elektrotechnikos ir statybos. Reikalinga atlinkti praktikos darbus 
prie statybos, įvairiose dirbtuvėse ir k. Be to, turi būti baigian
čio patiektas diplomatinis darbas, kurį jis turi viešai apginti.

Be to, dar tenka paminėti namų ruošos sekciją prie Žemės 
Ūkio Akademijos, Dotnuvoje. Sekcija skirta tik mergaitėms. 
Mokslas trunka 4 metus. Ten paruošiamos gimnazijoms namų 
ruošos dėstytojos. Mergaitės gali studijuoti akademijoje ir kitas 
žemės ūkio mokslo šakas

Svarbu atkreipti moteriškojo besimokančio jaunimo dėmesį 
ir į socialinius mokslus, bet kol kas Lietuvoje šiam tikslui skirtų 
aukštųjų mokyklų neturime. Tiesą, ketina socialinę moterų mo
kyklą steigti Katalikų Mokslo Akademija, bet kolkas tai dar tik 
projektai. Todėl negalėdamos išvykti į užsienį, turime rinktis iš 
to, ką turime, tik rinkdamosios eikime į tą sritį, kurtai geriausiai 
tinka mūsų gabumai.
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Racionali namų ruoša
Vasaros maistas

Maistą tvarkant, tenka žiūrėti ir oro sąlygą. Juk kiekvie
nas jaučia, kad žiemą, šaltomis ar drėgnomis rudens ar anksty
vo pavasario dienomis, žmogaus organizmas reikalaute reikalau
ja šiltesnio, riebesnio maisto; kaitros metu priešingai. Vasarą 
nemaloniausia valgyti — karšta, riebi mėsos sriuba. Mūsų or
ganizmas reikalauja tokio maisto, kurio tuo metu taip gausiai 
teikia pati gamta: uogų, daržovių, vaisių. Šeimininkei tik reikia 
apsidairyti, išsivaduoti iš šablono ir įpročio, — o pietų stalas 
vasaros metu atrodys visai naujai. Pietūs bus skanūs, įvai
rūs, sveiki, maistingi, šeimos nariai visuomet skaniai valgys, 
ir niekas nesiskųs blogu apetitu, kaip dažnai atsitinka pavasarį 
ar vasarą. Stalą pagražins dar kuklios laukų gėlės, pirmosios 
sprogstančios medžių šakelės, žolynai. Taigi, pirmas dalykas — 
vasarą maistas turi būti ne taip riebus kaip žiemą, lengvai virš
kinamas, turėti daug mineralinių druskų ir vitaminų, vadinasi, 
reikia vartoti kuo daugiausia daržovių ir vaisių. Tai ypač reikia 
įsidėmėti mums, nes Lietuvoj žiemos metu daržovės tikrai per 
brangios: mes neturime nė plačiai ir sumaniai organizuotų so
dininkystės bei daržininkystės įstaigų, kurios ir žiemos metu ap
rūpintų gyventojus daržovėmis ir vaisiais, neturime prekybos 
namų, kurie gamintų įvairius vaisių bei daržovių ekstraktus, 
o importuoti apelsinai ir kiti vaisiai be galo brangūs. Dėl to 
žiemą ir sumaniausia šeimininkė dažnai yra priversta mažinti 
daržovių ir vaisių kiekį, duoti daugiau mėsos ar miltinių valgių. 
Ypač mažiau pasiturinčios. Dėl to vasarą turime atsigriebti! Kuo 
daugiausia daržovių ir vaisių ant valgomojo stalo vasaros metu! 
Tačiau šeimininkeL rūpės ir antras dalykas, nemažiau svarbus: 
vasaros valgis pagaminti kuo trumpiausiu laiku. Šis jos noras 
visai suprantamas: vasarą stovėti ilgas valandas prie įkaitusios . 
plytos — yra tikras vargas. Akylesnės Šeimininkės tuoj pasakys,

l) Pirmus žingsnius mėgina žengti Blaivybės Draugija, pagaminus1 
vaisių sulčių. Šeimininkės laukia, kad ji pagamintų ir daržovių sulčių, įvai
rių konservų, o joms, be abejo, tenka labai energingai tas pastangas remti.

■JOk
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kad ir tarnaitės vasaros, ypač kaitros metu, prasčiau išverda. 
Net ir gerai bei stropiai tarnaitei „kažin kas pasidaro“, t. y. ji 
dažniau sugadina pietus nei anksčiau. Šiais sunkiais krizio lai
kais daugalis įstaigoj nedirbančių moterų atleido visas pagelbi- 
ninkes, patarnautojas, virėjas ir dirba pačios. Be to, „biudžetui“ 
sumažėjus, ne kiekviena šeima gali išvažiuoti iš miesto vasaroti 
kaip anksčiau. Daug kam tenka palikti mieste ir stengtis ir čia 
kuo geriausiai išnaudoti atostogas. Gerų norų turėdami, gali ir 
mieste pasilsėti gavę atostogų mokiniai, valdininkai, sunkiau yra 
namų šeimininkei: valgis gamintis tenka ir vasarą. Bet atostogų 
ir jai reikia: taigi šis straipsnelis jai -labai padės.

Šiemet gal nevienai šeimai teks pasinaudoti paprasta ūki
ninko troba kur nors Nemuno pakrantėse savo vasaros poilsiui 
vietoj patogios prašmatnios vilos Palangoj. Ir tarnaitė laikyti 
vasarą bus per brangu. Tokiose sąlygose natūralūs sveikas 
maistas, dažniausiai nevirintas, arba bent trumpiausiu laiku pa
gamintas, bus tikras išganymas namų šeimininkei ir motinai. 
Pagaliau, nemaža valdininkų-ių, studentų-čių valgo namie vaka
rienę ir pusryčius, neretai ir pietus. Ir jiems reikia naudotis šil
tu vasaros oru, kuo mažiausiai sėdėti virtuvėje ar prie ūžiančio, 
per žiemą jau įgrisusio primuso. (Elektra, kad ir piginama, vis 
dar .ne tiek pigi, kad visi galėtų įsitaisyti elektriškus virtuvus bei 
židinius!). Dėl viso to, davę pereitame „Namų židinio“ nume
ryje teoretinių žinių iš maisto higienos, ryžtamės dabar patiekti 
mūsų skaitytojoms eilę, receptų, valgių, tinkamų vasarai. ; Kituose 
numeriuose nuolat juos papildysime. Pasirenkant valgius, žiūrėta, 
kad jie turėtų daug vitaminų, mineralinių druskų, kad būtų tai
syklingai suderintos maisto dalys, kad juos būtų galima kuo 
greičiausiai pagaminti. Stengsimės pažymėti kalorijų skaičių ijr 
vitaminų kiekį; visur duodame receptus 4 asmenų šeimai. Vienam 
asmeniui tereikia 74 nurodyto kiekio, kalorijas ir vitaminus žymėsi 
me šitaip: kai. 780, vitaminai A B C D

■ kiekis -F ' — -F -r''

Vadinasi, nurodytasis valgis gali išvystyti apytikriai iki 780 ka
lorijų, turi A vitaminų (+), labai daug C vitaminų (+ -f-), ne
turi B ir D vitaminu Ypač didelį vitaminų kiekį žymėsime tri
mis ženklais (+++). .

1. Šaltos sriubos.
1. Vaisių sriuba. Kai. 780, Vitaminai A B Q D i 

kiekis ' + — +4-- — ;
• . « . . . _ ■ * .

Va klg. vaisių<ar uogų (braškių, rabarbarų, vyšnių, ir t., t,J
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40 gr. (2 valg. šaukš.)bulvių miltų, geriau mondamino 
litr. vandens,

1 citrinos sultys ir sutrinta žievė,
50—100 gr. (2-5 valg. šaukš.) cukraus,
1 gab. cinamono.

Vaisius nuplauti, minkštai išvirti, jei reikia, pratrinti, leisti stip
riai užvirti. Bulv. miltus sumaišyti su 2 valg. šaukš. šalto vandens, 
įpilti j verdančią sriubą, sudėti cukrų, cinamoną, citrinos sultis

valg. šaukš.) cukraus, Y iej reikia 
ės. f

2. Vyno sriuba (nevirti!).
% litro bealkolinių obuolių sulčių,
1 citrinos sultys ir žievė, 
Vi litr. Šalto vandens, --
20—40 gr. (1-2 
Vž pokelio vanilės.

Viską gerai sumaišyti, kai kurį laiką šaltai pastatyti, įleisti 
sniegulių.

Pastaba. Sniegulių paruošimas: 1-2 kiaušinių baltymus 
gerai suplakti, kad būtų visai kieti, su šaukštu padaryti kuku
lius, išvirti.

3. Pieno sriuba (nevirti!).
1 litr. pieno,
2 trynių, 
vanilės,
1 citrinos žievė
riešutų ar migdolų sumaltų

Trynius suplakti, užpilti pienu, įdėti cit, vanilę, riešutus. Iš bal
tymų galima padaryti sniegules ir įleisti į sriubą.»

II. Daržovės su majonezu ar kitu padažu.
''K

Nr. 1. Majonezas Vitaminai A B C
kiekis U -4i ’ t

I

1 trynys, 

i

1

druskos,
1 arbat. šaukš. cit. sulčių.

Nedideliame inde (platus arbat. puodelis, gili lėkštė ir p.) labai 
gerai suplakti trynį su druska. Po vieną lašą pilti alyvos, nuo* 
lat greitai ir taisyklingai plakant su šakutėmis ar tam tikru įrani - 
kiu. Trynys tirštėja. Kai, sutirštėjęs, nebeims daugiau alyvos, įla
šinti citrinos sulčių. Vėl pilti alyvos, smarkiai plakti, iki išeis

t
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visa alyva jos kiekį tačiau galintą ir sumažinti. (Paruoštą majo
nezą sumaišyti su plakta grietinėle, tačiau, tai nėra būtina).

Pastaba: 1. Majonezą gaminant, svarbu, kad virtuvės ir 
produktų temperatūra būtų maždaug vienoda.

2. Griežtai laikytis taisyklių — plakti greitai bei taisyklin
gai ir alyvą nepilti, bet lašinti.

3. Vis dėlto, majonezas kartais gali nepasisekti: tik pra
dėjus plakti trynys susitraukia. Tuomet kuo greičiausiai įpilti 
porą lašų citrinos sulčių. Jei tas negelbsti, tuomet į kitą puodelį 
įleisti naują trynį ir po lašą perpilti į majonazą, nuolat smar
kiai plakant.

• * ' ■ . * " ‘ ■ ■’ ” ■ * •

Nr. 2. Paprastas padažas daržovėms ir saločiams.
2 valg. šaukšt. alyvos,
4 ar b. šaukš. cit. sulčių,
4 ar b . Šau kš. rūgščios Smetonos,
20 gr. sukapoto svogūno,
2 valg. šaukš. sukapotų petruškų, svogūnų laiškų irt. t 
druskos,
cukraus.

. ' f

Smetoną sumaišyti su svogūnu ir petruška, paskui pilti alyvą,, 
citrinos sultis, druskos ir cukraus.

Nr. 3. Smetonos padažas.
1 valg. šaukš. alyvos,
3 valg. šaukš. rūgščios Smetonos,
druskos,
cukraus,
1 valg. šaukš. garstyčių.
Šituos tris padažus galima vartoti su

1) įvairiausių rūšių žaliais Saločiais
vitaminai A B C D
kiekis 4-4- -F4-4- 4--F

2) daržovėmis
vitaminai A ’B C D 
kiekis 4- 4-4-+ 4- 4- 4- 4- 4- 

Išplauti ir išvirti įvairių daržovių, k. a., kalafijorą, salerų, švie
žias pupas, morkas, sparagus, sumaišyti ar paduoti skyrium.

3) pamidorais
vitaminai A B C D 
kiekis 4-+ 4-4- 4-4-4- 4- 4-4- 4- 

Išplauti pamidorus, išimti sėklas, prikimšti įvairių daržovių (žiū n.
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aukščiau), paduoti ant Saločių lapų užpylus majonezu ar kitu 
padažu.

4) bulvėmis
vitaminai A B C D

kiekis -P4-4- 4 44- 4-4-
išvirti, nulupti, supiaustyti, apipilti padažu.

5) mėsa vitaminai A B C D
kiekis 4-4-4’ 4- 4- 4-4"

virintos ar keptos mėsos likučius paduoti ant Saločių lapų*

6) kiaušiniu vitaminai A B C D
kiekis 44-4-4- 4- 4- 4-4-

kiekvienam valgančiam išvirti kietai kiaušinį, padėti ant kelių 
Saločių lapų, užpilti majonezu.

7) kopūstais vitaminai A B C D
; kiekis 4- 4 4- 4-4-4--—

paprasto balto ar raudono kopūsto galvą išplauti, išvalyti, smul
kiai sukapoti, pridėti arb. šaukš. druskos, apipilti padažu Nr. 2.

III. Buterbrodai vasaros metu. (Tinka ir žiemą!)

J lėkštę sudėti juodos duonos riekutes. Šviežiu sviestu už
teptas, į kitą lėkštę daržovių, aišku, žalių:

1. riekutėmis supjaustytas agurkas ar ridikas (ridikas gau
namas ir Kaune per visą žiemą!). Taip pat pamidorai ir ridi
kėliai.

2. Sutarkuotas kalafioras. (Jis reikia labai gerai išplauti, 
geriausia, pusę valandos palaikyti pasūdytame vandeny. Kas ne
įpratęs valgyti žalių daržovių, kalafiorą gali valgyti ir virtą, 
arba palengva pratintis prie nevirto maisto). .

Šitie buterbrodai gerai tinka vakarienei, pusryčiams, prieš
piečiams, kelionei ir t. t. 

i •

( ■ ‘ ...

IV. Kai kurie pieniški valgiai.
Plakta varškė
kai. 761 , vitaminai A B C D

kiekis 4- 4- — —
J/2 klg. varškės iš nenugriebto pieno, 
7i0 litr. pieno,
50 gr. (2-3 valg. šaukš.) cukraus

Iš šių produktų padaryti pagrindinė masė tokiu būdu: smarkiai 
plakti su šakutėmis ar tam tikru baltymų plakamuoju įrankiu 
pratrintą varškę kartu su pienu ir «cukrumi iki ims putotį. Gau-
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tąjj labai gardų kremą galima valgyti tuoj arba naudoti įvairiems 
kitiems valgiams, kaip pagrindą^ Pavyzdžiui, galima padaryti:

1) šokoladinj ar kavinį varškės kremą, pridėjus prie pa
grindinės masės vietoj pieno 7io litro stiprios kavos (be kofeino) 
arba šokolado. Šitą kremą valgyti su keksu ar kokiom kitom 
tešlainėm. \

2) marmelado kremą, į pagrindinę masę pridėjus kurio 
nors vaisių ar uogų marmelado, raudonų vaisių drebučių (želė) 
ar bruknių.

3) 250 gr. tarkuotos juodos duonos apipilti l/< litro vaisių 
sulčių arba sumaišyti su šviežiais vaisiais, ant viršaus dėti varš
kės kremas.

4) varškės kremas skanus ir sumaišytas su vyšniom, že
muogėm, apelsinais, arba pabarstytas cinamonu.

• r ‘ » ■ 1 -

V. Greitai gaminami miltiniai valgiai
Aišku, vienom daržovėm ir vaisiais žmogus nebus sotus. 

Reikia ir miltinių ir kitokių valgių. Tik ir čia tenka žiūrėti, kad, 
ypač vasarą, valgis būtų lengvai virškinamas ir greitai bei ne
sunkiai pagaminamas. Patogiausia tam reikalui vartoti įvairių 
grūdų dribsnius. Kaune avižų dribsnių galima jau visur gauti ir 
nebrangiai (1 dėž. —90 centų). Ir ne tik užsieninių, bet esama 
jau ir Lietuvoje pagamintų avižų dribsnių, kurie dar pigesni. 
Paprastai iš avižų verdama tik vaikams ar ligoniams, bet iš tik
rųjų, avižas turėtų valgyti ir suaugusieji. Iš jų galima pagaminti 
įvairių valgių, ir visi jie daug sveikesni už manų kruopų ar 
ryžių valgius, nes lengvai virškinami ir turi daugiau vitaminų/ 

Šie valgiai nepaprastai lengvai gaminami — verda apie 3-5 mi
nutes. Vienos dėžutės avižų dribsnių užtenka 10—15 kartų. 
(Geriausias maistas studentams-ėms!). Iš avižų galima virti sriu
bas ir tirštas košes, su pienu arba vandeniu, pieną paduodant 
skyrium, galima jas_ saldinti, uždaryti su grietinėle, arba su svies
tu, spirgintais svogūnais, petruškomis. Galima valgyti ir nevirtas. 
Receptų yra nemaža ant avižų dribsnių dėžutės. Vieno dalyko 
tiktai reikia gailėtis, kad pirkliai ir pramonininkai nesusipranta 
pasigaminti ar pradžiai bent įvežti ir kitokių grūdų, be avižų. 
Vakarų Europoj" plačiai vartojami kviečių, rugių, miežių, kuku- 
rūzos, ryžių, sorų dribsniai. Dalj galėtume ir mes Lietuvoj pa
gaminti, tik reikia tikro šeimininkių noro ir pasiryžimo, inicja- 
tyvos ir bendradarbiavimo su mūsų pramonininkais.
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Vaisiųsultys
„Atrodo, kad juo daugiau tamsesni kraštai, juo daugiau 

žmonės geria ir rūko. Pavyzdžiu gali būti Rusija ir vakarų Eu
ropos kraštai. Tamsus žmogus mėgsta stipresnius gėrimus, pav., 
spiritą ir degtinę. Jei nėra valytos degtinės ar spirito, jis geria 
nevalytą denatūratą, kartais net anodiją arba šiaip kokį raugą. Ap
sišvietęs žmogus kitaip elgiasi. Jeigu jis ir geria, tai silpnesnius 
ir ne taip kenksnjingus gėrimus. Vakarų Europos gyventojai ma
žiau geria vyną ir alų. Bet ir alkolinis vynas ir alus jiems jau 
vis mažiau tinka. Jie labiau ir labiau pradeda vartoti bealkolinį 
vyną**.

„Kas yra bealkolinis vynas ir kuo jis skiriasi nuo papras- 
. tojo? Galima sakyti, kad paprastas alkolinis vynas yra suga

dinta vaisių sunka, o bealkolinis vynas nesugadinta sunka. 
Alus yra ne kas kita kaip sugadinti miežiai, o degtinė — suga
dintos bulvės arba sugadinti rugiai. Tabakas yra kenksmingas 
augalas, už kurio lapus sumokame užsieniui 3,2 mil. litų. Ar ne 
išmintingiau būtų, kad tuos pinigus su vartotume geresniems tiks
lams, pav., labdarybei, o 13 tabako fabrikų paverstame bealko- 
linio vyno dirbtuvėmis. Prie to turėtų prisidėti visi 11 alaus bra
vorų, kurie kasmet sugadina 200 vagonų geriausių miežių, 26 
degtinės varyklos, kurios sugadina labai daug bulvių ir rugių ir 
36 alkolinio vyno dirbtuvės, kurios vaisių sunkas paverčia svei
katai kenksmingu alkoliniu vynu“.

„Vienu užsimojimu alkoliniu gėrimų nepašalinsime. Prie to 
. turime eiti jau išbandytais keliais, palengva pratindami žmones 

vartoti bealkolinį vyną. Žmonės, pripratę ką nors gerti, be gė
rimo negali apsieiti: jei nėra bealkolinių gėrimų, vartoja al- 
koliniūs“1)*

Mes čia gerb, šeimininkių dėmesį žadame atkreipti į beal
kolinį vyną ne kaip j bealkolinį gėrimą, bet kaip j maistą — 
skystus vaisius, turinčius daug vitaminų. Pažvelkime tad arčiau 
kas yra tie skystieji vaisiai.

„Vaisiai ir uogos turi labai daug vandenssulčių. Jis yra 
tyrių-— tyriausias, nes čia jis pateko per šaknis ir stiebą. Vaisių 
vanduo labai gerai gaivina kūną ir ramina troškulį. Tiesa, vai
siuose nelabai daug baltymų. Bet žmogui ne vien tik baltymai 
naudingi — svarbu vitaminai. Vaisiai jų tari daug. Tai labai pas
laptingos medžiagos, be kurių mes negalime gyventi“.

„Ypatingai svarbus yra vaisių cukrus. Jis nesivirakindamas, 
vadinasi, tiesiai pereina į mūsų kraują ir tuoj sustiprina mūsų 
jėgas; tas cukrus ir geresnis ir pigesnis už paprastą cukrų. Kas 
valgo daugiau vaisių, tas nebemėgsta dirbtinių saldumynų, kaip

Agr. J. Valatka „Bealkoliniai gėrimai* 1 p.
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pyragaičių, šokoladų ir pan. Vaisių cukrus yra sotus produktas. 
Jis atstoja duoną*.

„Vaisiuose yra daug taip vadinamų mine r a 1 i n i ų d r u s
kų, kurios ne tik maistingos, bet padeda ir kitoms maistingoms 
dalims susivirškinti. Šios druskos būtinos kiekvienam organizmui. 
Prie jų priklauso kalkių, kalio, natro, magnezijos,
giniai. Jos turi šarminį pobūdį. Jos naikina mūsų kraujuje atsi
randančias rūkštis. O Šių atsiranda labiausiai tada, kada daug 
tenka sėdėti ar mažai judėti. Rūkštys pagimdo visokias ligas; daug 
vaisių valgant, kraujas apsivalo nuo tokių rūkščių ir prie tokio 
kūno nebe taip limpa užkrečiamos ligos. Geležies druska, be to, 
reikalinga kraujui pasigaminti ir atsinaujinti. Kalkiai veikia kaulų 
ir plaučių augimą ir stiprina inkstus. Todėl vaikams ir nėščioms 
bei žindinčioms m eterinis daug vaisių reikia valgyti. Fosforo drus
kos sustiprina ir maitina mūsųdirgsnius“.

„Todėl sakoma: „Penkius, septyniuskartus daugiau valgyk 
bulbių, negu mėsos, ir septynias kartus daugiau daržovių ir vaisių, 
negu duonos, kiaušinių ir įvairių valgių iš miltų, žirnių, pupų. 
Prieš kiekvieną valgymą pasidėk ant stalo žalių daržovių, Saločių, 
vaišių ir suvalgyk jas pirmiau, negu ką kitą; tad pigiausiai išliksi 
sveikas, stiprus ir taip paprasčiausiai išsigydysi nuo daugelio ligų. 
Daržoves ir vaisius negalima laikyti vien pasigardžiavimo dalyku, 
bet reikalingiausia Dievo dovana, kuri maitina, stiprina ir gydo. 
Tad tinkamiausiai pasinaudokime jais!“1).

Vaisiais pasinaudoti palengvina jau ir Lietuvoje pradėtos 
gaminti vaisių sultys. Jas gamina prie L. K. Blaivybės D-jos įsistei
gusi B-vė „Vaisiai“. Šioje bendrovėje (Kaunas, Liaudies Namai) 
vaisių sulčių ir galima užsisakyti. Butelio kaina nuo 3—5 litų. 
Bandoma gaminti ir daržovių sultys, kurios, ypač pomidorų skaidri 
sunka, labai tinka sriuboms. Sultys pardavinėjamos visose krau
tuvėse.

Bendrovė „Vaisiai“ rūpinasi plačiąją visuomenę supažindinti 
su sulčių gamyba. Tuo tikslu pastarosiomis dienomis ruošiami 
sulčių gaminimo kursai. Pasirodo, kad kiekviena šeimininkė gali 
savo virtuvėje labai paprastu būdu tų sulčių pasigaminti. Nega
linčioms pasigaminti bendrovė pasisiūlo į pagalbą. Bendrovei tik 
reikia pristatyti atitinkamą kiekį norimų vaisių ir butelių sultims 
supilti ir bendrovės dirbtuvė už labai palyginti mažą atlyginimą 
sultis pagamins. Tikime, kad šeimininkės pasinaudos ir šia proga 
ir apsirūpins sultimis žiemai. Taip pat tikime, kad jos supras šios 
rūšies gamybos reikšmę mūsų kraštui ir ją parems.

C

*) Agr. J. Valatka: „Kaip gaminti bealkolinius vynus*.
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Visuomeninis gyvenimas
Motinos dienai praėjus

„Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, suprasti gali tik tasai, 
kurs tampa kūdikiu“, sako O. V. L. Milašius. Taip. Bet ar šian
dieną mes mokame tapti kūdikiu nors tai vienai dienai? Šiandien, 
kada jau tiek metų motinos diena švenčiama, yra dar žmonių, 
kurie kelia klausimą -—-motina, kodėl ne tėvas? Man rodos, kad 
ir bukiausias protas gali suprasti, kodėl ne tėvas. Pagaliau ne
reikia čia nė proto, o tiktai širdies ir sąžinės jausti pareigą tai, 
kuri savo gyvybe rizikuoja dėl kūdikio. Teisingai todėl J. Mar
tinaitis š. m. „Trimito“ Nr. 18 šaržuoja tuos, kurie j motinos 
dieną, numoja ranka.

Kokią prasmę iš tikro turi motinos diena? Ją įprasmina tie, 
kurie ją švenčia. Moterims ir mergaitėms ji duoda progos at
kreipti daugiau dėmesio j motinos pareigas, įsisąmoninti jos už
davinius. Vyrai, tiek seni tiek jauni, švęsdami motinos dieną 
pripažįsta tuo savo džentelmenišku gestu didelę reikšmę gyveni
mui ne tik motinos, bet išviso moters — motiniškumo ir mo
teriškumo. Todėl didelė nesąmonė būtų motinos diena rūpintis 
ir ją švęsti palikti tik vaikams arba tik vienoms moterims. 
Apskritai imant, motinos dieną švęsdami, mes iškeliame motinos 
autoritetą, motiniškumo vertę ir reikšmę. Šį dalyką tikrai supra
tęs italų tautos vadas Mussolini, motinos dieną padarė valstybi
ne švente. Jeigu esame dėkingi tai žemei— tėvynei, kuri mus 
maitina, Kaipgi daug dėkingesni turime būti tam žmogui, kurio 
kūno ir kraujo dalimi esame ir kurio dvasia mistiškai mus lydi 
visą gyvenimą? Tas taip visiškai aišku ir medinio žmogaus rei
kia, kad nenorėtų nusilenkti Žmogui — motinai.

Kaip mes lietuviai-ės motinos dieną paminėjom? Iš visų 
organizacijų aktyviausiai čia pasireiškė L. K. Moterų Draugija. 
Draugijos Centro Valdyba išsiuntinėjo visiems savo skyriams 
motinos dienai pritaikintą paskaitą raštu. Be to, ragino skyrius šią 
dieną kuo iškilmingiausiai švęsti. Iš skyrių buvo gauta begalės 
kvietimų, kuriais provincija reikalavo iš centro atstovių į tos 
dienos iškilmes atvykti. Centro valdyba stengėsi kiek galėdama 
šiuos reikalavimus patenkinti. Į skyrius su paskaitomis išvyko 
net keli asmenys: į Alytų Draugijos pirmininkė p. M< Galdikie
nė, j Naumiestį Kauno Regijono pirmininkė p. P. Rimkutė, į 
Rumšiškę p. B. Aleksiejutė, į Kaimelį, Stud. At-kių „Birutės“ 
Dr-vės pirmininkė p. M. Matulionytė, j Panevėžį, kur buvo tą

54



■■ . • 245
• » • • •

pat dieną ir rajono konferencija, buvo nuvažiavusi L. K. Moterų 
Dr-jos vicepirmininkė, Dr. V. Karvelienė, j Kražiuose {vykusią

* rajono konferenciją buvo nuvažiavusi Dr-jos centro valdybos 
sekretorė p. A. Sereikytė.

Paminėjo motinos dieną ir kitos organizacijos. Visoje pro- 
P vincijoje judėjimas tą dieną buvo didelis, tą patvirtina gausios 

korespondencijos dienraščiuose ir savaitraščiuose. Kaune, be to, 
L buvo dar dalinami specialiai motinos dienai pritaikinto turinio 
j atsišaukimai į visuomenę.
T ■ ’ • ... . ■ •

Anglijos moterų kovas už savo teises prisiminus
Nemalonus ne tik vyrų, bet ir daugelio moterų ausiai yra 

žodis sufražistė. Moteris vartojanti jėgą, vartojanti smurtą — koks 
tos moters nekultūringumas. O vis tiktai mes moterys suprantame 
didžiąsias sufražisčių vadoves, jų drąsą ir pasiaukojimą. Kas pri
vertė moteris griebtis smurto ir jėgos? Anglė moteris buvo jau 
tiek išprususi, kad suprato, jog krašto tvarkyme turi dalyvauti 
visi krašto piliečiai ir pilietės. Jie visi tad turi būti lygūs. Beveik 
Šimtą metų Anglijoj moterys kovojo dėl teisių lygybės kultūrin
gomis priemonėmis, bet nieko nelaimėjo. Tada prasideda kitoks, 
jau ne ramus, moterų judėjimas. Šio judėjimo atstovės pramintos

< sufražistėmis (laužytojomis). 1906 m. jų pryšaky atsistojo ponią
i Pankhurst.

i

i
i 
t

1

Si moteris nesidrovėjo pasakyti teisybę į akis visiems. Ji 
ėjo visur, kur tik tikėjosi būsianti suprasta. Jeigu kuris ministeris 
jos nepriimdavo, ji įsiverždavo jėga. Jeigu ją iš kur nors jėga 
stengdavosi išmesti, ji priešindavosi kiek tik įmanydama, paleis
dama valion ir rankas, ir kojas, ir dantis. Kiek kartų buvo areš
tuota ji pati net nežinojo. Nežinojo taip pat, kiek kartų buvo 
bausta.

Jos niekas nenuramindavo. Ji norėjo tik vieno dalyko, kad 
moterys gautą tokias pat teises kaip vyrai. Ji atsistodavo kur 
nors gatvėj, pradėdavo sakyti tokias karštas ir taip įtikinančias 
kalbas, kad sutraukdavo aplink save tūkstančius moterų, o pas
kui eidavo demonstratyviai kur nors pas ministerį įteikti savo 
reikalavimų. Laikraščius, kurie apie reikalaujančias lygių teisių 
moteris rašydavo nepalankiai, ji su savo pasekėjomis sudrasky
davo ir išdaužydavo akmenimis net tų redakcijų langus. Kartą ji 
įsibrovė j vieną muziejų, kur supjaustė peiliu visus paveikslus, 
kuriuose moteris buvo vaizduojama vyro verge.

Taip kovojo be pasėkų ponia Pankhurst lig didžiojo karo. 
Didžiajam karui kilus, savo darbą ji nutraukė, nes iškilo naujas 
darbas tėvynės reikalai. Didžiajam karui praėjus, ji manė ko
vą už moterų lygybę atnaujinti, tačiau nebuvo reikalo — mote-

' • • . ■ ■ . v
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rims lygias teises vyriausybė pr/pöi/no be naujų reikalavimų. 
Ir poniai Pankhurst tie patys anglai, kurie ją taip\ niekino, pa
statė paminklą. Paminklo atidarymo meta grojo policijos or- J. 
kestras, tos pačios policijos, kuri ją anksčiau mušė ir tampė po 
kalėjimus. Šis dalykas taip ją gerai nuteikė, kad ji paskui ne- " p 
kartą pasakojo, Jog tai buvęs jos gyvenime maloniausias įvykis. ; 

* ‘ ‘ * ■ 

■ • . ■ ’ ' . • Į

V. V. S. Centro Moterų Sekcijos darbai :
Sekcija pasiėmusi šūkį „Per motiną ir vaiką į Vilnių!“ 

atrodo, kad turėtų rūpintis daugiau tautinio auklėjimo reikalais, j
bet iš tikrųjų Šios sekcijos darbai siekia daug plačiau. Ką gi iš
viso yra n uveikusi V. V. S. Moterų Sekcija? Per palyginti trumpą J 
gyvenimo laiką Sekcija (įsikūrusi 1932 m. rudenį) savo veikimą 
yra gerokai išplėtusi. „Mūsų Vilniaus* žurnale veda skyrių „Mū
sų Vilnius“ Moterims. Skyrių veda p. F. Grigonienė. Išrūpinta 
Valst. Radjofone valandėlė, kurios metu kalbama į suaugusias 
moteris ir į moteriškąjį jaunimą prisitaikant čia laisvos Lietuvos 
gyventojų reikalavimams, čia Vilniaus krašto lietuviams. Radjo 
pusvalandžiais rūpinasi ir kalbėtojas organizuoja p. Pikčilingie- 
nė. Daug energijos sekcijai atėmė šelpimas pabėgėlių iš Vilniaus 
krašto, kurie lenkų persekiojami turėjo palikti savo tėviškes. 
Visus juos reikėjo aprūpinti darbu. Be to, ligi darbo gausiant 
reikėjo juos aprūpinti butu ir kitu. Turint galvoje, kad len- j
kų persekiojimams Vilniaus krašte galo nesimato, numatyta, 
kad tokių pabėgėlių gali būti vis naujų, todėl Sekcija susirūpino 
įsteigti tokiems pabėgėliams bendrabutį. Tuo tikslu gavo iš mies
to valdybos Duonelaičio gatvėje namus ir, pačioms ponioms su
aukojus baldus ir kitą reikalingą butaforiją, įsteigė tuose namuo
se bendrabutį. Rūpinamasi Vilniaus krašto vaikučiais. Siunčiama 
jiems vaikų literatūra ir dovanėlės įvairių švenčių proga. Moterų 
skyrius įsikūrė ir prie Vyr. Notarijato V. V. S. skyriaus. To 
skyriaus suruoštame V. V. S-gos nario teisme aktyviai dalyvavo 
ir moterys. Linkime V. V. S. Moterų Sekcijai didžiausio pasise
kimo.

■ ■ • ’ ■ ■ ■ ■ ’ ■ ’ *

Moterys Lietuvos Dailininkų Dr-jos dailės parodoje
Sutikti moterį dailininke šiandien jau beveik įprastas dalykas, 

Vis dažniau, drąsiau ir originaliau moterys pasireiškia ir šioje ; 
meno srity. Štai ir šiemet Velykų atostogų metu Dailės Draugi
jos 25 m. jubiliejaus proga suruoštoje parodoje dalyvavo net ke
turios moterys.

I. Jackevičaitė išstatė 19 darbų. Iš peizažų geriausi 
„Raseiniai Nr 89“ ir „Adriatikos pajūris“. Kiti peizažai niekuo 
neparodo autorės kūrybos charakteringumo, gamtiški. Didžiausias
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portretas (S. Grinienės) žmogaus ūgio didumo ir visa eilė ma
žesnių portretų rodo gana gerą autorės techniką. Išviso p. Jac- 
kevičaitės darbuose, kaip ir visos parodos kuriniuoše» ypatinges
nių fantazijos švystelėjimų nematyti. Šia pat proga reikia pažy
mėti, kad p. Jackevičaitė yra viena iš jaunųjų dailininkų atstovių, 
todėl jos darbai kaip tokios pakankamai gerai autorę užrėk o- 
menduoja publikai.

D i d ž i o k i e n ė ir D u b e n e c k i e n ė, rusės, ne tokios 
gausios, kaip Jackevičaitė, be to, ir pirmenybė kūrybos kokybėje 
prieš jas tenka p. Jackėvičaite i jeigu išskirsime p. O. Dube- 
neckienės „Ponios L Mačiūnienės portretą*. P. B. Didžiokienė 
parodoje išstatė 5 darbus, p. 0. Dubeneckienė — 3 darbus.

Z.Röm er i e n ė — lenkė išstačius! parodoje 5 kurinius 
kurių charakteringesni: „Girls“ ir „Mūsų kaminkrėtys*.

Šiaip, iš kitų parodos darbų paminėsime Kalpoko „Ama
zonę*, kurią meno kritikai visaip įvertina. J. Z-kas „Lietuvos 
Mokykloje* šią autoriaus kompoziciją šiaip apibudina: „Amazo
nė — tai ne kažin kokia ekspresyvi karžygė, bet gana šlykšti, 
nuoga moteris, sėdinti pliaže ir nupiešta ruda spalva“. J. Vieno
žinskis „Nauj. Rom.“ sako, kad „Amazonė“ per daug monoto
niška. Kūno forma ir spalva yra svetima impresijonistiniam dug
nui — peizažui“. Kaip ten bebūtų, bet p. Kalpoko pastangos 
duoti ką nors naujo šalia peizažų, kuriais čia aprašomoji paro
da buvo itin gausi, yra girtinos. Ir ne taip jau prastai tas ban
dymas pasisekė. „Amazonė“ vis tiktai yra vertingas kūrinys.

Iš studenčių gyvenimo
Studen č i ų na m ai jau nebetuščia svajonė. A. a. Kan. 

Tumas — Važgantas savo testamente išreiškė pageidavimą, kad 
jo paliktame sklype būtų pastatyti studentų-čių namai Vaižganto 
vardu. Pagerbdami velionies atminimą inž. Vizbaras, p. O. Viz- 
barienė ir p-Iė Vizbaraitė pavedė * universitetui nemokamai 10 
metų savo nuosavą 2-jų aukštų namą, Kaune, Kauko alėja 2 nr., 
kad ten įrengtų studentėms bendrabutį Vaižganto vardu. Auko
tojai tikisi, kad po dešimties metų visuomenė jau bus pastačiusi 
tam pačiam tikslui namus pati.

Sveiki n i m ą i š R y g o s siunčia Lietuvai ir studentėms 
ateitininkėms viešėjusios š. m. gegužės mėn. 13 ir 14 dieną 
Kaune pas ateitimnkus-es studentus Rygos universiteto studentės. 
Jos buvo atvykusios su studentų ekskursija. „Vienotnes“ organi
zacijos vienetų „Latvietė“ ir „Ausma“ atstovės. Viso ekskursijoje 
buvo penkiolika studenčių ir dvylika studentų. Kolegos studen
tai daugiau domėjosi Kauno moderniška statyba, judėjimu ir k. 
p. Kolegės susižavėjo Pažaislio stebuklinguoju Madonos pa-

■ ■ ' v ■ . ' .
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veikslu, gėrėjosi Kauno apylinkėmis. Viešnios buvo paprašytos 
perduoti savo organizacijoms Lietuvos studenčių linkėjimus, ta 
pačia proga po porą „Naujosios Vaidilutės* numerių ir litera
tūros apie pirmąjį lietuvių katalikių moterų kongresą. Viešnios 
labai patenkintos ateitininkų sendraugių vaišingumu.

Vilnietėms studentėms žinotina, kad šalia stud. 
vilniečių „Vilnijos* korp. steigiamas studenčių vilniečių ratelis, 
kuris veiksiąs lyg ir savaiminga moterų korporacija. Šiuo reika
lu pakeisti ir „Vilnijos“ korp. įstatai. Studentės vilnietės (gimu
sios Vilniuj ar Vilniaus krašte, ar kurį laiką ten gyvenusios ir 
dirbusios) maloniai prašomos, jei jos nėra įstojusios j kitas V. 
D. U. korporacijas, įstoti „Vilnijon“. Pareiškimus apie savo no
rą įstoti „Vilnijos“ valdyba prašo įmesti korp. vitrinon I univ. 
rūmuose.

S t u d e n č i ų š v e n t ė s. Studenčių ateitininkių dr-vė 
„Gi e d r a“ gegužės mėn 21 d. šventė savo metinę Šventę. Prog
ramoje pamaldos ir bendra šv. Komunija, iškilmingas posėdis 
ir pasilinksminimas vakare. At-kių dr-vė „B i r u te“ metinę šven
tę turėjo gegužės 25 d. Programoje pamaldos ir bendra šv. Ko
munija (iš vakaro konferencija, kurią pasakė kun. A. Grauslys), 
iškilmingas posėdis, kurio metu vėliavos kūmai p. Galdikienei 
įteikta dr-vės uniforminė kepuraitė, o vėliavos kūmui ir drau
govės tėvui prof. Dovydaičiui įteiktas adresas. Žadėtąjį pasilinks
minimą gamtoje birutininkės likvidavo nutardamos pačios eiti ir 
kviesdamos posėdžio dalyvius j Fr. Ozanamo, Šv. Vincento ä 
Paulo Dr-jos įsteigėjo minėjimą. Tą pačią dieną Dotnuvoje Z. D. 
Akademijos ateitininkės gabijietės šventė savo metinę šventę. 
V i r g i n e s S u d a v i a e 2 mt. sukaktuvės ir vėliavos šventi
nimo iškilmės, dalyvaujant visų lietuviškų korporacijų atstovams, 
įvyko gegužės 14 d. Vakare Ž. 0. Rūmų valgykloje surengta 
arbatėlė. Gegužės 7 d. stud. žemaičių korp. Filiae Sam ogi- 
tiae turėjo savo iškilmingą sueigą, kurioje, dalyvaujant kitų 
korporacijų atstovams, buvo pakelta keletas junijorių į senijores. 
Kalbėjo prof. Šimkus, j šventę buvo atvažiavusi iš Rygos latvių 
studenčių korp. „Dzintra“ atstovė. Po sueigos įvyko arbatėlė 
Metropolio salėse, kurios metu pakelta pirmoji filisterė buv. 
pirm. Bylaitė. Korp. „Romuvos Vaidilutės“ gegužės 7 d. 
atšventė Motinos dieną. 16 vai. surengė savo patalpoj arbatėlę 
ir pakvietė į ją visas savo Kaune gyvenančias motules. Senijorė 
kom. EI. Treiderytė pabrėžė, kad tik motučių dėka mes šiandien 
galim siekti aukštesnį mokslą. Į senijores kalbą visų motučių 
vardu atsakė p. O. Mašiotienė pareikšdama, kad jas šis pakvie
timas nepaprastai nudžiugina, nes tai esanti reta proga kur jos 
(motinos) gali pamatyti savo dukteris studentiškame — korpo- 
rantiškame gyvenime.
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Moterys ryžtasi užimti naujas pozicijas
Nenoriu tikėt; kad moteris paliesta nuo tarnybų atleidimo 

įstatymo, nusimintų ir nuleistų rankas. Greičiausia pašalintos iš 
tarnybų inteligentės moterys eis į laisvas profesijas, taps gydy
tojomis, rašytojomis, artistėmis, imsis amatų, prekybos. Tuo jos 
patarnaus Tėvynei palikdamos valdiškas vietas, padėdamos suba
lansuoti biudžetą ir plės savo krašte lietuvišką verslą. Šiokia tokia 
išeitis. Tuo reikalu moterys jau anksčiau pradėjo rūpintis. Prie 
verslininką sąjungos Kauno skyriaus yra net suorganizuota mo
terų verslininkių sekcija, kuri šiais laikais verta didesnio moterų, 
ypač inteligenčių, dėmesio. Ekonomiškai laisvai tvarkytis pavie
niui sunku. Tuo blogiau neturint reikiamo patyrimo, neturint 
paramos ir siaučiant taip, kartais, nešvariai konkurencijai. Kur 
du stos visados daugiau padarys. Lietuvės verslininkės dirbda
mos išvien, pasinaudodamos viena kitos pagalba greičiau ir 
lengviau išsispecialįzuos įvairiose srityse, atidarys savo įmones ir 
sėkmingiau kovos su savo konkurentais kitataučiais.

Verslininkių sekcija savo narius, pagal specialybių, skirsto 
rateliais. Paskutiniu laiku įsisteigė mašininkių ratelis, kuris nu
tarė atidaryt perrašinėjimų biurą, kad neturinčios tarnybos mo
terys galėtų užsidirbti. Rately yra per 20 narių, taip, kad steigti 
savo biurą ir galima ir būtina. Jei kito amato susidarys dides
nis narių skaičius, bus steigiami ir kiti rateliai, bus rūpinamasi 
ir kitų specialybių moterimis, ieškoma būdų gauti darbo, moky
tis amatų.

Sekcijos valdyba numato galimumų įsteigti rankdarbininkių 
ratelį, siuvėjų, audėjų, mezgėjų, manikiurisčių ir kt.

Todėl nusiminti, kad atleis iš tarnybų, gal ir nevertėtų. 
Gaila energijos ir laiko. Geriau imtis darbo, lavintis profesiniai 
ir tikėtis geresnės ateities. Ap. Brazdžionytė.

Baig. aukšt. mokslą moterų sąjungos susirinkimas
Š. m. gegužės mėn. 26 d. įvyko „Baigusių aukštąjį mokslą 

moterų S-gos“ visuotinis susirinkimas. Pirmininkavo B. Novic- 
kienė, sekretoriavo Penčilaitė.

S-gos pirmininkė p. Krikščiūnienė painformavo, kas padaryta 
gimnazijos steigimo reikalu. Jau pereitam s-gos visuotiniam susi
rinkime nusistatyta principe gimnaziją steigti, tačiau lieka neiš
spręstas lėšų klausimas.

Antru dienotvarkės punktu svarstyta „Specijalių mokslų pri
taikymas moters gyvenimo praktikoj“. Klausimą plačiai ir nuo
dugniai referavo p. Krikščiūnienė, Dr. Karvelienė, Dr. Kalvaitytė. 
Šį klausimą svarstant, buvo paliesta ir ištekėjusios moters teisinė 
būklė. Nusistatyta varyti kuo plačiausią propagandą spaudoj mo
ters teisių neliečiamumo klausimu. Priimta rezoliucijos. D-rer
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Karvelienei iškėlus, susirinkimo labai palankiai buvo priimtas pa
siūlymas susirūpinti ištekėjusios netarnaujančios motes padėtimi, 
kuri atlikdama visus namų darbus ekonominiai yra pilnoj vyro 
priklausomybėj. Tokių motery skaičius kur kas didesnis kaip tar
naujančių. Keletos prelegenčių buvo nurodyta, kad mūsų kaimo 
moterys šiuo atžvilgiu yra daug savistovesnės už moterį miestietę. 
Turėtų būt išleistas įstatymas, kuriuo vyro algos dalis tektų tie
siog žmonai. Nutarta tokį įstatymo projektą paruošti.

- , • / - - ,

Kiek katalikų Bažnyčia yra prisidėjusi moters gerovei kelti?
Tokią paskaitą skaitė kun. Grauslys Vyr. L. K. Moterų sekre

toriato kursuose š. m. kovo, mėn 23—26 d. Kaune. Jo minčių san
trauką čia ir paduodame.

Fidleris sako, kad mes (katalikai) taip atsargiai reiškiame 
pažiūras į darbininkų klausimą, kad milijonai kenčiančių dar ne
žino ar mes jų draugai ar priešai. Tas pats tinka ir Bažnyčios 
santykiams su moterų klausimu. Vis dažniau ir dažniau keliamas 
klausimas: Kiek Bažnyčia prisidėjo prie moters išlaisvinimo, ar 
prisidėjo, ką davė moterims ir p. Gal tokios neaiškios Bažnyčios, 
Šiuo atžvilgiu, užimamos pozicijos pareina išviso nuo konserva- 
tyviško jos nustatymo kai kuriais klausimais, jos nevisuomeniš- 
kumas, užsidarymas ar kita kas. Vis tiktai reikia sutikti su tuo, 
kad kai kuriuose dalykuose Bažnyčios santvarkos netinkamumas 
kankina moterį.

Seniau kai kuriose tautose moters padėtis buvo kartais net 
geresnė už dabartinę moters padėtį. Bet daugumoje tautų ji buvo 
pavergta vyrams lytiniu atžvilgiu. Moterystės tikslams ji būdavo 
net pagrobiama. Ir socialiniu atžvilgiu ji buvo vergė. Štai indų 
tauta moterį laikė žemesne net už vergą. Našlės ten ir šiandien 
tebedeginamos kartu su vyro lavonu. O ir šiandien dar daug yra 
tos, ypač lytinės vergijos, pas mus. Moteris priverčiama ten
kinti vyro lytines užgaidas kasdieną, net ir nėštumo laiku. Norė
damos iš tos lytinės vergijos išsivaduoti moterys negauna para
mos net ir iš kunigų. Ištekėjo moteris ir ji pasidarė priedu prie 
vyro, net ir pavardė ir ta išnyko.

Pirmoji Bažnyčia iškėlė mintį išlaisvinti moterį iš lytinės 
ir socialinės vergijos. Išsilaisvinti iš lytinės vergijos ji įpareigojo 
ne tik moterį, bet ir vyrą.. .Stiprinimo priemone nurodyta šv. Sak
ramentai. Paskelbta tada, kad moteris yra toks pat asmuo, kaip 
ir vyras. Pats šv. Povilas yra pasakęs: „Tarp mūsų nėra nei vy
riškio nei moteriškės, mes esame viena Kristuje*. Moterystės 
kūrimui pareikalauta iš abiejų (vyro ir moters) laisvo sutikimo. 
Tas buvo moters naudai padaryta, nes lytinė vergija daug dau
giau pėdsakų palieka motelyje ir vyras dažniau meta moterį negu 
moteris vyrą. Vyras įpareigotas visą gyvenimą jausti pareigų

«
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moteriai. Be to, Bažnyčia paskelbė nepaprastą vaiko brangumą ~ 
gindama vaiką, gynė ir moterį, jos motinišką jausmą, kuris 
vaiką žudymu buvo labai pažeidžiamas. Šeimoje, kur mo
tiniškumui neleidžiama pasireikšti, moteris nėra žmona, tik mei
lužė. Taigi, čia dar buvo ginama ir moters garbė. Vienas naujųjų 
laikų teologas sako, kad šeima, kurioje nėra vaikų, nėra pilna 
prasme šeima, tai tik užmaskuotas begėdiškumas. Bažnyčia iškel
dama netekėjusios mergaitės vertę, iškėlė moters vertę pačioj sa
vyje. Ligi to laiko moteris tebuvo vertinama tik kaip lyties bū
tybė. Taigi pirmieji trys Bažnyčios šimtmečiai moteriai daug davė. 
Buvo praktikuojamas Marijos garbinimas, ta pati viena moralė vy- 
ramsir moterims. Moterys buvo keliamos j djakomses, joms buvo 
uždedamos pareigos evangelizuoti ir dirbti labdarybės darbus. Mi
šių kanonuose minimi mergaičių vardai, kankinės moterys pake
liamos j Šventąsias, joms meldžiamasi. Krikščionybė yra moterų 
religija. Kanonistas Mausbachas sako, kad Senasis {statymas 
yra vyriŠkašį naujasis —• moteriškas, pasigailėjimo, meilės įstaty
mas. Mat ir kairiųjų pažiūrų žmonės, pav. p. Purėnienė, pripa
žįsta, kad pirmoji krikščionybė išlaisvino moterį.

Kaip tada su priekaištais? Kaip išaiškinti tai, kad šv. Povi
las ir per išpažintį kunigai liepia moterims griežtai klausyti vyro 
visuose atsitikimuose. Reikia atminti, kad šv. Povilo įsakymai 
yra daugiau disciplinariniai, tvarkos įsakymai, kurie tačiau neturi 
būti vyrų išnaudojami piktam, šiandien iš tikro moters paklusnu
mas yra išnaudojamas. Todėl dabar į vyro pirmenybės teisę rei
kia žiūrėti jau kitaip. Šeimos galva turi būti tikinti pusė. Mums 
atrodo, kad moteris klausydama šv. Povilo turi tarnauti kūnišku
mui — „ne moteris yra savo kūno šeimininkė, bet vyras (ir at
virkščiai)“, kai tuo tarpu žinome laukinių tautų, kurios tepažįsta 
tik pirmaeilį moterystės tikslą. Bet prisiminkime ir kitą šv. Po
vilo nuomonę: „jei turite žmonas, elkitės taip, lyg neturėtumėte, 
nes pasaulio išvaizda praeina“. Imkime mintis ne atskirai, bet 
kontekste. Be to, žinokime, kad Bažnyčios tėvų nuomonės, nėra 
dar pačios Bažnyčios nuomonės, daugelio jų nuomonės nėra 
priimtos. Aprobata tereiškia, kad veikale nėra nieko priešingo 
Bažnyčiai. Imant tėvų posakius, reikia juos imti tų laikų dva
sioje, atsižvelgti į autoriaus individualines charakterio, tempera
mento ir gyvenamos aplinkumos ypatybes. Taigi, kontekste ats
kiri posakiai ir net raštai visai kitą charakterį gauna.

Vis tiktai tolimesni, vėlesni Bažnyčios amžiai vis mažiau 
moterims duoda. Dėl šito, ar dėl kito ko Bažnyčia susilaukia 
vis daugiau priekaištų. Prikišama, kad buvęs sinodas, kur svars
tyta ar moteris turinti sielą. Bet iš tikro tai buvęs ne sielos klau
simas, bet kalbos, pavadinimo, vardo klausimas. Sakoma vėl, 
kad Bažn. turtingiems vyrams pataikavusi — duodavusi išsisky-

■ ■ .'i • • .
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rimus. Bet šį priekaištą pakankamai atremia Henriko 14 ir Onos 
Bolein istorija. Bažnyčia gindama teisėtą Henriko 14 žmoną, Kot- 
riną, prarado visos Anglijos tikinčiuosius, kurie Henriko 14 va
dovaujami atskilo nuo R. K. Bažnyčios visai, o vistiek nenusi
leido ir išsiskyrimo nedavė. Prieš šį vieną faktą visi kiti priekaiš
tai ir faktai blanksta. Paskum vėl prikišama, kad Bažnyčia liep
dama moteriai klausyti vyro moterystės srity, verčianti moterį 
vergauti lytiniems geiduliams. Bet reikia žinoti, kad Bažnyčios 
nuostatais einant dogma tėra moterystėje turėjimas vaikų, t. y., 
dogma tėra tik pirmaeilis tikslas, antraeilis tikslas nėra dogma, 
jis nėra būtinas. Tiesa, teologai įsako moterims ir čia vyrų klau
syti be atodairos. IŠ čia todėl kyla didelė moterų ligų dalis, 
histerijos, suardyti nervai — vaikus augink, gimdyk ir nuolat 
vergauk lytiškai, kur čia būsi sveikas. Teorijoje čia viešpatauja 
neva lygybės principas dėl teisės naudotis lytiniais santykiais, bet 
praktikoje dėl vyrų didesnio geidulingumo tas išeina moters ne
naudai. Todėl moterys šiuo atveju nevisada turi vyro klausyti, 
jeigu ji nori išvengti nusikaltimo savo sveikatai ir ateinančioms 
kartoms. Juk artimo meilė galioja ir moterystėje? Moterys turi 
žinoti, kad tie dalykai, kurie nėra dogma, gali būti svarstomi ir 
vertinami. Kovoti už tai, kad moterystėje turi būti daugiau su
sivaldymo, yra kiekvienos moters šventa pareiga, netik moters, 
bet ir vyro. Prikišama dar Bažnyčiai, kam seniau ji dalyvavusi 
raganų deginime. Bet tai tebuvo tik visuotino žmonių tamsumo 
ir prietaringumo padarinys ir stoka visubmenėje krikščioniškosios 
dvasios. Ir dar vieną priekaištą tenka atremti, būtent, kad Baž
nyčia nekovodama su prost, reglamantacija paneigianti moters 
teises. Į šį dalyką štai kas tenka atsakyti. Jei su reglamantacija 
nekovoja, tai nereiškia, kad Bažnyčia tai reglamantacija! pritaria. 
O pagaliau nėra ir šitoje srity Bažnyčia jau taip pat pasyvi. Juk 
ta pati oboliucijonizmo idėja iškelta Josephinos Bufler —Grey 
yra palaiminta Popiežiaus Leono XIII. Ir pastarajam priekaištui 
prieštaraujantis kitas Bažnyčiai daromas priekaištas bus tas, kad 
Bažnyčia iškeldama skaistybės idealą niekinanti moterystę. Cią 
turėtumėm atminti, kad moterystę yra saugoma skaistybės ir to
dėl iškeliant skaistybę moterystė tik stiprinama. Juk laisvama- 
nybė, kuri Šį priekaištą iškelia, proteguodama abortą tuo pačiu 
pripažįsta tik antrinį tikslą ir vyrų geidulingumą visai atpalai- 
doja. Moterystė tuo visai sugyvulinama. Juk išsiskyrimai moteriai 
vergija. Todėl paimkime moters laisvei pagrindu pirmosios krikš
čionybės didžiuosius dėsnius ir moteris pati tą laisvę tegu pasi
ima, nes nieks jos jai neduos.
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Knygos ir žurnalai
£. von Handel- Mazzetti „Broliukas Ir sesutė“. Vienos 

miesto romanas. Vertė „Trylikos“ grandinė. „Sakalo“ Bendr. lei
dinys. Kaunas. 1933 m.

Šis prieškarinės Vienos romanas, kaip sako prof. Dovydai
tis, gali būt drąsiai pavadintas ir šią dienų Kauno romanu. Čia 
netik „seselės* ir „brolelio* pergyvenimai atvaizduoti — roma
nas drauge trumpais, lyg pripuolamais, bet stambiais, charakte
ringais bruožais piešia Vienos visuomeninį gyvenimą. Čia susi
duriam su ivairių tikybų ir nusistatymų žmonėmis: katalikai, žy
dai, protestantai, ortodoksai... liberalai, klerikalai, masonai, prin
cipų žmonės ir „chameleonai“.

Ir žymiausi romano veikėjai, Kiursnerių šeima, toks pat prie
šingiausių nusistatymų ir principų susikūrimas. Šeimoje 3 kartų 
atstovai ir jų bruožai charakteringi ne tik jiems, bet ir visai jų 
kartai.

Ritos senelis turi dar senųjų romantikų bruožų, silpnos va
lios ir stiprių aistrų, nors ištvirkęs ir nustojęs tikėjimo, bet ger
bia, kas tikrai kilnu, gražu ir gera ir skaudžiai jaučia visą be
dugnę tarp savęs „seno latro* ir skaisčiosios savo anūkės.

Antra karta, Kiuršneriai, visiški materialistai, liberalai. Jų 
dievas — pinigas, išviršiniai jie labai laikosi miesčioniško pado
rumo, viduj ištvirkę tuo asmenišku ištvirkimu, šaltu ir šlykščių, 
kaip gyvatė.

Ir jaunosios kartos atstovė: religinga ir tyra vienuolyno auk
lėtinė Rita.

Tokios šeimos ir tokie santykiai nereti ir mūsų laikinojoj 
sostinėj. Seneliai — dar „šventosios Lietuvos“ Žmonės; tėvai — 
rusų universitetų dvasioje užaugę liberalai ir moterialistai ir jau
niausieji—atgimstančio Kristaus meilės karžygiai, besislepia ka
takombose nuo mokytojų ir tėvų,

Autorė karšta katalikė ir labai tolerantiška. Ji vienodai ger
bia ir savo idėjos draugus ir atvirus, tvirtų nusistatymų, priešus. 
Bet žmonės, kurie be pinigo ir kūno daugiau nieko nemato, arba, 
kurie nuolat, kaip chameleonai keičia „spalvą“, susilaukia auto
rės paniekos ir pasibjaurėjimo.

Centrinis romano asmuo—Rita. Tai ideališka mergelė, be
veik kankinė už Kristų. Jos tėvai, turtingi miestelėnai, labai trokš
tą bajorų herbo ir verčia ją eiti už ištvirkusio bajoro Lorenco, 
kurs ją ima tik dėl pinigų. Ritą myli ir jų namų vartininko sū
nus, jos vaikystės žaidimų draugas— „brolelis“ Fridelis. Fridelis
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kenčia dėl Ritos; Rita, ilgėdamos dangiško Sužadėtinio, kenčia, 
kad motina stengiasi ją įpiršti tam baisiam ir biauriam jos šir
džiai Lorencui. Vienintelis Ritos užtarėjas — senelis. Bet senelis 
miršta palikdamas Ritai testamentą — 6 milijonus kronų. Kiti gi
minės teismo keliu nori testamentą panaikinti. Lorencas, už Ri
tos ranką (žinoma, su visais milijonais!) žada bylą laimėti. Mo
tina intrigomis priverčia Ritą pasižadėti Lorencui. Sužadėtuvių 
dieną Rita aiškiai pamato, koks yra Lorencas, nusiminusi ji 
puola prie Kryžiaus, prašo išvaduoti. Sunkus, Ritos staigaus ju
desio išjudintas Kryžius krinta — Išganytojas pasiima savo ne
kaltą sužadėtinę. O žemai, namų rūsy, jau guli „brolelis* nusi
žudęs iš skausmo, kad Rita pasižadėjusi tam niekšui Lorencui.

„Broliuką ir sesutę* negalima priskirti prie jokio lit. sti
liaus. Čia randame ir sentimentališkų vietelių (Ritos santykiai su 
vienuolynu) ir romantiškai tragiškų (Fridelis, dalinai senelis) ir 
barokiško patoso ir gryno realizmo ir 1.1. Todėl romanui lyg 
trūksta vieningumo, harmonijos. Bet jei romanas yra gyvenimo 
iškarpa tai jau ne autorės kaltė, kad ta iškarpa tokia nelygi ir 
marga.

Stud. At kių „Giedros“ Dr-vės literačių būrelio „Grandi
nės Trylika“ narės sulietuvindamos šį veikalą padidino mūsų 
rinktinės literatūros biblioteką ir skaitančiai visuomenei tikrai 
vertingą patarnavimą atliko. Vertimas atliktas gana stropiai ir 
tiksliai, kalba nebloga, tik yra įsibrovusių keletas nemalonių ko
rektūros klaidų. Bet tai smulkmena.

Šia pat proga pravartu priminti, kad be šito romano dar 
kiti du tos pat autorės romanai „Ritos palikimas* jau 
ir „Ritos laiškai*, kurie sudaro dabartinio vertimo tę-

verčiami 
išverstas 
sinj.

M. Jokajus. Turtingi skurdžiai. Apysaka. Išvertė Juo
zas Sužiedėlis. Kaunas 1933 m. Šv. Kazimiero dr-jos leid., 543 
nr. 398 p. Kaina 4 lt

Šio veikalo autorius, M. Jpkai, 19 a. pabaigoj gyvenęs, yra 
vienas populiariausių Vengrijos rašytojų. Tai masių rašytojas.

„Turtingi skurdžiai* tiesa, remiasi jau pasenusia pažiūra j 
aristokratiją. Turtinga grafaitė, jos sužadėtiniui vedus jos moti
na, pabėga iš namų išsižadėjusi savo luomo, herbų ir turtų. Ji 
apsigyvena skurdeivių tarpe ir visai išsižada net savo vardo ir 
motinos. Kur rasi tokias grafaites šiandien, bet romantikui lite
ratui viskas galima. Veikalo kompozicija irgi nevisai lygi, vieto
mis supainiota, kitur vėl perdaug naivios situacijos, neįtikėtini 
faktai. Bet visus čia išvardintus trūkumus meno atžvilgiu, išly
gina autoriaus gyvas sąmojus,, vaizdūs palyginimai. Veikalas skai
tyti lengva ir įdomu.
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Mykolas Krupavičius, Civilinės sutuoktuvės. Sutuok
tuvių civilimmaš vis tebeaktualinamas mūšų visuomenės kai ku
rių vadų. Todėl kiekvienam Šių dienų visuomenininkui svarbu 
turėti šiuo klausimu aiškų nusistatymą. Gerb. kun. M. Krupavi
čius, parūpindamas visuomenininko bibliotekai studiją apie civi
lines sutuoktuves, žymiai palengvino įsisąmoninimo ir kitų sąmo- 
ninimo, šiuo klausimu, darbą. Studijoje išaiškinama, kaip katali
kas turi nusistatyti civilinių sutuoktuvių atžvilgiu išaiškinant pag
rindinai bažnytinių ir civilinių sutuoktuvių prasmę, jų reikšmę ir 
bažnytinių sutuoktuvių pirmenybę prieš civilines. Ši studija yra 
tilpusi „N. Vaidilutės“ 1932 m. 11 ir 12 nr. ir 1933 m. 1 nr. ir 
mūsų žurnalo skaitytojoms gerai pažįstama.

„Židinys“, 100-sis nr. Turinyje: Redakcija, Musų darbas 
ir mūsų intencijos; J. Kossu—Aleksandravičius, eiler; B. Brazdžio
nis, Emaus; Prof. V. Jurgutis, Tomo iš Akvino ekonominių min
čių pagrindai; Ant Miškinis, Priešingais keliais; A. Vačiulaitis, Me
džių vagys; J. Ambrazevičius, Maironio vieta lietuvių religinėje 
literatūroje: Dr. J. Donskis, Materija ir organizmas naujosiose 
mokslo ir filosofijos srovėse; Paul de Krusf, Luis Pasteur; Hitle
ris ir hitlerizmas; plati apžvalga, recenzijos.

Naujos knygos
— John G a 1 s w o r t h y, Santa Lucla. Novelės: Santa Lucia—Ty

lios piršlybos — Gera rūšis •— Salta pronobis —Vėlyba vasara. Išvertė A. K. 
Puida. „Sakalo“ B-vės leid. Kaunas 1933 (p. Em. Petrauskaitė).

— Enric a von Handel — M azz e 11 i, Broliukas Ir Sest'tė. 
Vienos miesto romanas. Vertė „Trylikos“ Grandinė. „Sakalo“ B-vės leid. 
Kaunas 1933.

— M. Krupavičių s, Civilinės Sutuoktuvės. Visuomenininko 
biblioteka Nr. 12. Kaunas 1933 m.

— P. Karuža, Giesmės apie daiktus ir žmones. „Sakalo“ B-vė 
1933 m.

— Kun. Dr. J. Miy n ar čyk’as, Religiniai pasikalbėjimai su 
mažais vaikais bažnyčioje, namie ir mokykloje. I d. Laisvai išvertė J. Tai“ 
mantas. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 566. Kaunas, 1933 m.

— Gegužės mėnuo. Sudėstė M a r g a 1 i s. II leid. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leid. Nr. 562. Kaunas, 1933 m.

— P. Mal a kaus kis. Moterystė. Kaunas, 1933 m.
— E. V o n H a n d e 1 - M a z z e t f i, Ritos palikimas. Romanas 

I dalis. Išvertė Ant. Žagrakaliena. „Sakalo“ B-vė. Kaunas, 1933.
— K. Arris, Mano Ekspedicija į vidurinę Aziją, I tomas (Bu

chara, Samarkandas, Zaravšano ledynas. Su 41 paveikslu ir žemėlapiu. „Sa
kalo“ B-vė. Kaunas, 1933 m.
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Labai svarbu skaitytojoms 
ir platintojoms

4 - • • ’’*..** ,

Pranešame maloniam skaitytojų dėmesiui, kad WN. Vaidi
lutės“ 7 nr., skirtas Moterų Kongresui, bus Žymiai padidintas ir 
iliustruotas. Tai bus 100-sls „N. Vaidilutės“ numeris.

Platintojos(ai), norinčios, kad jų skaitytojos-ai gautų liepos 
mėn,, kongresinį numeri, praneša administracijai jų tikslius ant
rašus, kad žurnalą galėtumėm kiekvienam nusiųsti j namus.

Dar iš kai kurių skaitytojų negauta pranešimų pratęsti 
„N. Vaidilutės“ žurnalo siuntinėjimą ll-am pusmečiui. Pagei
daujama, kad malonūs skaitytojai apie tai praneštų administra
cijai iki liepos 1 d. Taip pat prašome gerbiamus prenumerato
rius persikeliant gyventi į kitą vietą pranešti savo naują adresą, b . ’

„N. Vaidilutę“ užsiprenumeruoti ir atlikti įvairius adminis
tracijos reikalus, Moterų Kongreso dalyvės galės prie registra
cijos staliukų: gelžkelio, garlaivių ir autobusų stoty 4 d. nuo 
1—11 vai., 5 ir 6 dien. — Parodos aikštėj nuo 8—20 vai. ir t.t.

Prašome „N V.“ reikalauti visuose knygynuose ir spaudos 
kioskuose.

Administracija

„Sakalo“ b-vės jau išleistas seniai laukiamas
t . * ' !

J. B A R O N O

Rusų-Lietuvių ŽODYNAS
'Į . ■ ' ' • ' . '

,» , • » •

II-as naujai parašytas leidimas. Visi tekstai kirčiuoti. Išleistas gerame po
pieriuje, didelio formato, 636 pusi. Aptaisytų egz. kaina Lt. 24, — Žodynai be 
aptaisų knygynuose. nebus pardavinėjami. Neaptaisytų ir nebrošiūruotų egz. 
galima gauti tik „Sakalo“ b-vėje. Jų kaina —Lt. 20,—. Aptaisyti žodynai 
gaunami visuose knygynuose ir „Sakalo“ b-vėje, Kaune, Putvinskio g-vė 14.

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė
Redaguoja J. Drungaitė
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Kiekvienas inteligentas siekia pilno žinojimo, 
visiško išsilavinimo. Ar žinote, kad Jūsų 

žinias gali labai papildyti

„M I S I J O S“
„Misijos" yra kartu ir geografijos žurnalas.
Be to, „Misijas“ yra (kas ypač inteligentui pa
tinka ): dailiai ir gausingai iliustruotas, didelio for
mato, gero popieriOj pilnos dailių įdomių apysakų 

ir aprašymų.
Prašome sus pažinti ir įsitikinti. „Misijos“ kai
na metams 4 litai. Užsisakyti gali Šiuo adresu:

„MISIJOS“ JėzuitŲ namai, Kaune.

Kiekvienos katalikes moters ar 
mergaitės pašaukimas — savo ap
linkoj skleisti religinės ir dorovines šviesos 
spindulius. Šitą misiją jai palengvins tiktai

Visi jo puslapiai persunkti skaidria 
nes, ypač religinės, kultūros mintim 
su juo va'kuč>a; nemokamai gauni 
tinėlį“. Nuo liepos pra- 
džios iki metų pabai- 
gos „ Š alt i n i s“ 
tekaštuoja

dvasi-
Be to,
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KURIE UŽSIPRENUMERUOS „NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ 
ANTRAM PUSMEČIUI.

1 00-„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ numeris skiriamas Moterų Kongre- 
1 V V“ o I o Suj pamin ėti. Jis bus dvigubai padidintas ir gražiai iliustruotas.

Tarp kitų dalykų bus ir labai įdomus prof. Pr. Dovydaičio straipsnis

„Lyčių kova dėl primato“.
„NAUJOJI VAIDILUTĖ“ kaštuoja tik 10 litų metams, 
5 lt. pusmečiui. Moksleiviams ir studentams 5 lt. me
tams, 3 lt. pusm. Atskiras numeris 1 lt. 100-sis nu
meris kaštuos 1 lt.. 50 centų. Užsieny dvigubai.

„Naujosios Vaidilutės“ red. ir adtninisfr. adresas:
Kaunas\Laisvės ai. 3\ III kamb. = Je!^‘ 26~7ö. . , 0 \ c .

i Kalbamosios vai. 13—15 vai.

Katalikiškojo Veikimo Biblioteka
' fr. ’ . * ' * -

1 Katalikų socialinė pasaulėžiūra . . . 5,00 lit.
i 2. Katalikų veikimo kodeksas . . . . 2,50 „

3. Socialinis kodeksas . , . . . ' 1,50 „
4. Pijaus XI enciklika apie Katalikiškąjį Veikimą , 1,00 „
5. „ „ „ socialinį teisingumą . 1,00 „
6. „ „ „ „ krikščionišką jaunuomenės

auklėjimą 1,00 „
7. Švento Tėvo mintys apie auklėjimą .. . . —50 „
8. Katalikų politinės laisvės ir pareigos . • . 2,00 „
9. Bažnyčia ir tarptautinis klausimas . . 1,00 „

10. K. V. C. ir jo svarbiausi uždaviniai Lietuvoje . —20 „
11. Lietuvos Episkopato direktyvos Kat. Akcijai Lietuvoje —10 „
12. Kas mes esame? . . . ■ . . —10 „
13. Visuotinai giedamų giesmių giesmynėfis,

v. „ ^t-ji padidinta (stipriais viršeliais) laida —30 „
Gaunama pas leidėją — Katalikų Veikimo Centre, Laisvės ai. 31 b. ir 

knygynuose. . U • . • . t
y • * . ‘ .

.b ... .
Marijonų spaustuvė Marijampolėje. Tek f. 188:
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